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Aurkezpena

2008. urteak erronka
handiei aurre egin
beharra ekarri dio Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu
eta Prestakuntza
Zuzendaritzari.
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2008. urteak erronka handiei aurre egin beharra ekarri dio Eusko Jaurlaritzaren Enplegu
eta Prestakuntza Zuzendaritzari. 2007. urtearen amaieran aurreikuspen baikorrak egin
genituen EAEko lanmerkatuaren adierazleen bilakaera onari dagokionez. Hori delaeta,
Lisboako gailurrean Europako Batzordeak ezarritako enpleguhelburu gehienak 2010ean
lortzeko moduan egongo ginela uste izan genuen.

2008an jarduteko modu berriak ezartze aldera lan egin dugu. Jarduteko modu berri horiek
prebentzioikuspegietan (prestakuntza eta enplegagarritasunaren hobekuntza eta langileriaren
egokigarritasuna) eta ikuspegi aringarrietan (enplegurako aukera berriak, negozio berriak,
etab. sortzea) oinarritzen da.

Urte amaieran, ekonomiatestuinguruaren egoera txarrak aldakortasuna eta ziurgabetasun
handiak ezaugarri dituen panorama ekarri zigun. Ezbairik gabe, lehentasunak aldatu egin
dira, eta, beraz, eskura ditugun baliabide guztiak jarri ditugu 2008an gertatu den ekono-
mianarriaduraren egoera arintzeko.

Horretarako, beharrezkoa da enpleguaren eremuan dihardugun eragile, erakunde eta
organismo guztiok ahalegin handia egitea eta lankidetza estuan jardutea.  Egungo egoera
hobetzen laguntzeko betebeharra dugu.a.

Jesús Monreal Zia
Enplegu eta Prestakuntza zuzendaria.

Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza.
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila. Eusko Jaurlaritza
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Lanbide Euskal Enplegu
Zerbitzuaren helburua da
gaur egun eskuragarri
dauden tresna eta
baliabideak ahalik eta
gehien erabiltzea eta oro
har herritarren
igurikimenetara

Aurkezpena
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Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren helburua da gaur egun eskuragarri dauden
tresna eta baliabideak ahalik eta gehien erabiltzea eta oro har herritarren igurikimenetara
eta zentzu zabalean lanarazoak dituen biztanleriara bereziki egokitzea. Enplegurako
orientazioa, prestakuntza eta lanbidekonpetentzien garapena, enplegua eta ekintzailetza
sustatzeko laguntza ekonomikoak, lanbitartekotzako zerbitzu publikoak, gizartesen-
tsibilizazioko kanpainak, etab., tresna eragile indartsuak dira, eta behar bezala
bideratzen badira, enplegua hobetzeko bidean aurrera egiteko oso lagungarriak.

III. Enplegu Planean (20072010) ezarritako jarraibideen arabera, Lanbidek tresna
horiek zabaltzeari eta finkatzeari eutsi dio. Zerbitzu berriak garatu ditu, hala nola
Prospekziozerbitzua, Lanbide enpresei eta herritarrei hurbiltzea ahalbidetzeko.

Aurten, Lanbidek enplegu bila edo enplegua hobetu nahian dabiltzan pertsonei arreta
integrala emateko 7 bulego propio izan ditu, eta laster beste bi bulego zabalduko
ditu: bata Bizkaian —Portugaleteko Lanbide— eta bestea Gipuzkoan —Elgoibarreko
Lanbide—. Proiektu honek herritarren zerbitzurako errealitatea izaten jarraituko
duelakoan.

Marina Bidasoro Arocena

EGAILAN S.A  ko, Zuzendari Gerentea
Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua, Eragiketen Kudeaketa.
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Euskal Autonomia

Erkidegoko ekonomia
eta lan arloko panorama
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1. EKONOMIA TESTUINGURUA.

2008a 14 urtetik gorako zabalkuntzazikloari amaiera
eman dion inflexiopuntua izan da. Urte amaieran, oro
har ezkortasungiroa izan da nagusi. 2007aren amaie-
ran, ekonomia narriatu egingo zela aurreikusi zen, baina
azkenean eremu globaleko krisia gauzatu da. Horri da-
gokionez, eskura ditugun adierazleen arabera ekono-
miauzkurdurak zenbat iraungo duen zehaztu ezin bada
ere, oso litekeena da aurreko mendeko 70eko hamarka-
daz geroztik izandako atzeraldiek baino luzeago jotzea.

Etxeetako kontsumoa gutxitu egin da, batez ere onda-
sun iraunkorretan; langabezia areagotu egin da; eta
etorkizuneko aurreikuspenek sortzen duten beldurra
nabarmena da; ikusi besterik ez dago biztanleriaren
konfiantza inoiz baino txikiagoa dela.

Inbertsioak gainbehera latza izan du, barne nahiz
kanpoeskaera ahuldu egin delako eta enpresamozkinak
geldotu egin direlako. Eskaintzari dagokionez, industria-
sektoreak egoera latza bizi du, eskaeraren gainbehera
eta lehiakortasunarazo jakin batzuk direla medio. Baina
sektoredoikuntzaren muina eraikuntza da, bereziki hi-
giezinen sektorea.

Ekonomiak bizi duen atzeraldiegoerak lanmerkatuan
izan ditu ondoriorik latzenak. Estatistikaeragiketei nahiz
Gizarte Segurantzako afiliazioei dagozkien zifrek garbi
erakusten dute gero eta enplegu gehiago suntsitzen
direla, eta, horren ondorioz, langabezia inoiz baino ge-
hiago areagotzen ari dela.

2. JARDUERA

2008an, biztanleria aktiboaren bolumenak 3.600 langile
galdu ditu —% 0,35 murrizketa—, eta portaera horrek

EAEn iraunkorra den jardueramaila txikia are gehiago
txikiagotzea eragiten du. Emaitza horretan, emaku-
meek eragin positiboa izan dute, 10.000 emakume
aktibo gehiago baitaude (% 2,3); gizonek, berriz, eragin
negatiboa izan dute, aktiboen kopurua 13.500 baino
gehiago jaitsi baita (% 2,3).

Adintaldeen arabera, gazteen portaera nabarmendu
behar da; izan ere, gazteen biztanleria aktiboa % 8,9
jaitsi zen, azken hamarkadetako jaiotzatasaren gainbe-
heraren erakusgarri. 2534 urtekoen taldean ere jardue-
rak behera agin du. Dena den, beherakada hori txikia-
goa izan da: % 3, hau da, lanbizitza hasten ari diren
8.800 lagun. Gainerako adintaldeetan, 5564 urtekoak
barne, pertsona aktiboen kopurua handitu egin da.

Lurraldeen arabera, jardueraren portaera askotarikoa
izan da. Hain zuzen ere, Bizkaian eta batez ere Gi-
puzkoan 4.500 eta 4.000 laguneko jaitsiera izan da, eta
Araban, berriz, jarduera % 3,2 igo da, 3.500 lagun lane-
ratu baitira.

3. ENPLEGUA

Urte amaieran, 955.800 okupatu zeuden, hau da,
18.600 enplegu galdu dira 2007aren amaierako gehien-
go historikoari dagokionez.

Bi gertakizun nabarmendu behar dira: bata, okupatuen
kopurua jaitsi dela, 2006. urteko batez besteko enple-
gumailaraino jaitsi ere; eta bestea, enplegu ugari sun-
tsitu dela, ia % 2, batbatean; izan ere, doikuntza hiruhi-
leko bakarrean gertatu da, urteko azkenean. Horrek
garbi erakusten du lanmerkatua ekonomiatestuingurua-
ren mendean dagoela.

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta lan arloko panoramatxostena 08 9
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Okupazioa jaisteak 1664 urtekoen arteko enplegutasa
% 67 izatea ekarri du. Adierazle hori puntu bat jaitsi
izanak Europako enpleguhelburutik urruntzen gaitu,
2010erako % 70ean finkatu baita.

Enplegua gehienbat gizonen artean jaitsi da (20.600);
hain zuzen ere, enpleguaren % 3,6 galdu da. Aldiz,
emakumeen artean enplegua igo egin da, 1.900 emaku-
mek lortu dute enplegua. Urte arteko hobekuntza %
0,46 izan da, eta, horri esker, emakumeen enplegutasa
% 59,1era iritsi da. Tasa hori oso hurbil dago Europako
enpleguhelburutik,  2010erako % 60an finkatu baita.

Okupatu adindunenen kolektiboaren (5564 urte) enple-
gutasa jaitsi egin da berriz ere (0,5 puntu) eta % 41,7
da. Gazte okupatuen (1624 urte) kopurua asko murriztu
da enplegu osoari dagokionez: 2007an % 5,8 ziren eta
2008aren amaieran, berriz, % 5,1. Emaitza hori, kolekti-
bo horretan aktiboak galdu izanaren ondorioa ez ezik,
gazte okupatuen kopurua jaitsi izanaren ondorioa ere
bada; izan ere, 7.600 gutxiago izan dira. Urte arteko
beherakada, berriz, % 13,5 izan da.

Okupazioa hiru lurraldeetan jaitsi da, baina ez hein
berean. Araban % 1,17 jaitsi da, Bizkaian % 1,9 eta
Gipuzkoan % 2,25.

Sektorearen arabera, enplegusuntsipenari dagokion
portaera homogeneoa izan da, sektore guztiek galdu
baitute okupazioa. Dena den, urte arteko saldoan izan
duten eragina desberdina izan da. Eraikuntzak, 7.900
enplegu galduta, izan du ehunekogainbeherarik handie-
na (% 9,2); zerbitzuetan 8.600 enplegu galdu dira eta
% 1,4 jaitsi da okupazioa; industrian enplegua ez da

hainbeste jaitsi, 1.600 lagunek galdu baitute enplegua
(% 0,7); azkenik, lehen sektorean 500 enplegu galdu
dira, hau da, sektore horrek % 4,1eko jaitsiera izan du
sektoreko enpleguari dagokionez.

Lanegonkortasunaren ikuspegiari dagokionez, 2008a
urte positiboa izan da, enpleguaren behinbehinekota-
suna murrizteko joerari eutsi baitzaio. 2007aren amaie-
ran soldatakoen % 23,1ek zuen aldi baterako kontratua,
eta 2008aren amaieran, berriz, % 22,9k.

txostena 08 10
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4. LANGABEZIA

2008an portaerarik txarrena izan duen lanmerkatuko
eremua da. Langabeen bolumena % 47,8 igo da. Portaera
horren joerak hurrengo hiruhilekoetan bere horretan
jarraituko du, eta, horren emaitza gisa, azken bi urteotako
langabezia teknikoko posizioa utzi eta bi digituko langa-
beziatasetara iritsiko gara.

Langabeziaren gorakadaerritmoak aurreikuspenak gainditu
ditu. Hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaieraz
geroztik inoiz ez da 2008ko azken hiruhilekoan adina
lanpostu galdu (15.000), atzeraldia ziztu bizian sendotzen
ari delako seinale.

Langabeziaigoerak ia neurri berean eragin die emakumeei
eta gizonei, eta haien langabeziatasak 5,3ra eta 4,1ra
iritsi dira, hurrenez hurren.

Adinari dagokionez, helduenen kolektiboak (45 urte eta
gehiago) izan du portaerarik txarrena. Talde horretan,
4.300 pertsonen igoera izan da, ia % 80ko igoera hain
zuzen ere. Gazteen artean ere (1624 urte) asko igo da
langabezia: 2.200 langabe gehiago izan dira, hau da, %
51 gehiago.

Lurraldeen arabera, Arabak izan du portaerarik txarrena.
Bertan, 5.200 langabe gehiago izan dira, hau da % 173
gehiago. Ondoren, Gipuzkoa dugu; bertan, 4.600 langabe
gehiago izan dira, hau da, % 57 gehiago. Azkenik, Bizkaian,
igoera handia izan da baina beste lurraldeetan baino
txikixeagoa: 5.100 langabe gehiago izan dira, hau da,
langabezia % 25,1 igo da.

Lehen enpleguaren bila dabiltzanen kopuru osoa ia ez
da aldatu 2008an. Aldiz, luzaroko langabeen kopurua

asko igo da, ehuneko 7,6 igo ere. Langabezian dauden
bost lagunetik bat egoera horretan dago.

Azkenik, langabezia administratiboaren indizeak (neurri
teorikoa da, adierazle modukoa. LANBIDEREN Behatokiak
sortu zuen, eta langabeziatasaren antzekoa da. Langabezia
administratiboa eta biztanleria aktibo administratiboa
erlazionatzen ditu. Horri dagokionez, biztanleria aktibo
administratiboa langabe administratiboen eta Gizarte
Segurantzako afiliatuen batura da) nabarmen egin du
okerrera: 2007aren amaieran % 7,1 zen eta 2008aren
amaieran % 9,4.

5. GIZARTE SEGURANTZAKO AFILIAZIOA

PRA inkestak nahiz BAIk agerian utzitako enplegusun-
tsipenarekin bat, Gizarte Segurantzaren hileko batez
besteko afiliazioa ere jaitsi egin da. Jaitsiera hori ez da
aurreko bi inkestetan zenbatetsitakoa bezain handia.
Urtearen amaieran, afiliatuen kopurua 2007. urtearen
amaieran baino % 1,1 txikiagoa zen. 2008ko abenduan,
batez besteko afiliatuen kopurua 965.494 pertsona zen,
2007ko abenduan baino 10.776 gutxiago.

Araba da, langabeziaren bilakaeran ibilbide okerrena izan
duenez, Gizarte Segurantzako afiliazioaren bilakaerarik
txarrena izan duen lurralde historikoa, eta urte arteko
terminoetan, % 1,6 jaitsi da. Gipuzkoak % 1,1 egin du
atzera azken urtean, eta Bizkaia % 1 jaitsi da urte arteko
saldoan.

Jarduerasektoreen arabera, eraikuntzaren portaera na-
barmendu behar da; izan ere, azken urtean afiliazioa %
10,1 jaitsi da sektore horretan; termino absolutuetan,
berriz, 9.000 afiliatu galdu ditu. Industria da portaerarik
txarrena izan duen bigarren sektorea; termino erlatiboetan

Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia eta lan arloko panorama 11
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% 4ko jaitsiera izan du, baina termino absolutuetan
enplegu gehien suntsitu dituen sektorea da (9.222 afiliatu),
sektorerik handiena baita.   Lehen sektorea % 1 jaitsi
da, baina sektore txikia denez gero, 137 afiliatu baino ez
ditu galdu. Zorionez, zerbitzuen sektoreek eutsi egin
diote eta saldo positiboa dute oraindik; azken urtean %
0,9ko igoera izan dute, hau da, 5.630 afiliatu gehiago,
eta horrek 2008an izandako galerak arintzen ditu.

6. POSIZIOA, ESTATUAREKIN ETA EBREKIN
ALDERATUTA

EAEk, urte amaieran, % 54,9ko jardueratasa izan du;
urteko balantzea, berriz, 0,2 puntukoa izan da. Jarduera-
tasa hori Estatuarena baino txikiagoa da (% 60,1), nola
eremu globalean hala sexuaren eta adintaldeen arabera.
Europar Batasunari dagokionez EB 27ko tasa baino 3
puntu txikiagoa da. Tasarik handienak Europako iparraldeko
herrialdeek dituzte, hala nola Norvegiak, Herbehereek
eta Danimarkak. Herrialde horiek % 66tik gorako tasak
dituzte.

EAEko enplegu tasa % 67 da, 2007an baino puntu bat
txikiagoa. Estatuan, enplegutasa % 63,7 zen (BAI)
2008aren amaieran, eta urte arteko tasak 2,8 puntuko
jaitsiera izan du. Europar Batasunari dagokionez, oraindik
ere abantailaposizioa dugu (+ 0,7 puntu). Dena den,
aldea nabarmen murriztu da azken urtean. Gure enple-
gutasa Erresuma Batukoa (71,5) eta Alemaniakoa (71,3)
baino txikiagoa da, 4 puntu baino gehiagoko aldea dugu.

Era berean, Frantziakoa (65,7) baino 1,3 puntu handiagoa
da, Italiakoa (59) baino 8 puntu handiagoa eta Poloniakoa
(60) baino 7 puntu handiagoa.

Estatuarekin alderatuta, EAEko langabeziatasa (% 4,6)
9,3 puntu txikiagoa da PRA inkestarekin alderatuta eta
5,6 puntu txikiagoa BAIrekin alderatuta. Adierazi beharra
dago EAEn, sexuaren arabera, langabeziatasen aldeak
Estatukoak baino txikiagoak direla. Esan daiteke Europa
osoan duela eragina bolada txarrak. Horri dagokionez,
Baltikoko Estatuak, Irlanda eta Espainia nabarmendu behar
dira, bertan langabeziatasa oso azkar igotzen ari daeta.
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3. Lanbide servicio vasco de empleo 121
Lanbide
euskal enplegu zerbitzua
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1. MISIOA, HELBURUA ETA BALIOAK

Lanbideren misioa enpleguko politika aktiboen bitartez
langabeak lanera daitezen erraztea da.

Bere oinarrizko helburua, berriz, hau da: enplegu bete,
egonkor eta kalitatezkoa lortzen laguntzea eta gizarte
nahiz lurraldekohesiorako lagungarria den lanmerkatu
barnehartzailea sustatzea.

Lanbideren funtzionamendua bideratzen duten printzipio
orokorrak hauek dira:

Bezeroarentzako orientazioa

EAEko langile langabetuen eta enpresen premia espezi-
fikoei erantzutea. Arreta pertsonalizatua, kasuz kasukoa,
zerbitzu bakoitzaren faseetan.

Zerbitzuen integrazioa

“Leihatila bakarra” kontzeptuaren arabera ematen diren
zerbitzuen koordinazioa. Administraziokonplexutasuna
herritarrengan ezar ez dadin ahalegintzea.

Estrategia proaktiboa eta prebentziozkoa

Langabeak luzaroko langabe eta lanmerkaturako berres-
kuraezin bihur daitezen saihestea. Lanmerkatuaren
adierazleen arabera, harreman proaktiboa du izan litzakeen
bezeroekin, eta bezeroak bilatzen ditu, haiek Lanbidera
joatea itxaron beharrean.

Nortasun bakarra eta bereizia

Zerbitzu guztiak irudi bakar, propio eta bereizian oinarrituta
ematen dira: LANBIDE, Euskal Enplegu Zerbitzua. Ildo
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horretan, 2008an Irudi Korporatiboaren Eskuliburua eta
Komunikazio Eskuliburua egiten jardun dugu.

Borondatezkotasuna

Bezeroen sarbide librean oinarritua eta Zerbitzuaren
erabilerahistorikoaren jarraipenarekin eta informazioarekin
bat egina.

Doakotasuna

Bezeroekiko arreta eta, hala badagokio, bezeroak Lanbide

osatzen duten zerbitzu espezifikoetara bideratzea doakoak
dira, betiere beren ezaugarriak direlaeta zerbitzu horiek
zenbateko jakin batzuk kontura ordaindu behar izatea
ekar dezaketelako aukera alde batera utzi gabe.

Kalitatea

Eraginkortasuna, efizientzia, azkartasuna, sinplifikazioa
eta profesionaltasuna bezeroekiko arretan nahiz emandako
zerbitzuetan. Berrikuntza eta etengabeko hobekuntza.

Kalitatea Kudeatzeko Europako Eredua (EFQM) ezartzeari
eutsi diogu, etengabeko hobekuntzaren zikloaren ikus-
pegiaren araberako prozesuetan oinarritutako kudeake-
tasisteman aurrera egiteko erreferentziatzat hartu dugu-
lako. Sistema hori bezeroen premia eta aurreikuspenak
betetzera bideratuta dago, ematen zaizkien zerbitzuen
eraginkortasuna, efizientzia eta kalitatea hobetze aldera.

Aurretiko preskripzioa

Bezeroen Zerbitzurako sarbidea unibertsala da; dena
den, Zerbitzua osatzen duten zerbitzu guztietarako sar-
bidea preskripzioaren filosofiari jarraiki egiten da, beze-

roekiko harremana eta baliabide publikoen kontrola
bermatzearren.

Informazio eta Komunikazio Teknologia Berriak eraginkor-
tasunez erabiltzea

1. Lanbide euskal enplegu zerbitzua 15
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Teknologia berriek bezeroarekiko harremanetan kalitate
handiagoa ematea ahalbidetu behar dute, baita zerbitzu
berriak sortzea (edo dauden zerbitzuak hobetzea), enple-
gatuen gogobetetzemaila handiagoa eta funtzionamen-
dukostu txikiagoak izatea ere.

Era berean, erakunde espezifikoekin hitzarmenak egin
dira gizarteegoera ahuleko kolektiboekin jarduteko.

MISIOA BALIOAK OINARRIZKO HELBURUA

LANBIDEREN MISIOA, BALIOAK ETA OINARRIZKO HELBURUA

“Enpleguko politika aktiboen bitartez
langabeak lanera daitezen erraztea”.

1. Bezeroarentzako orientazioa.

2. Zerbitzuen integrazioa.

3. Estrategia proaktiboa eta prebentziozkoa.

4. Nortasun bakarra eta bereizia.

5. Borondatezkotasuna.

6. Doakotasuna.

7. Kalitatea.

8. Aurretiko preskripzioa.

9. Informazioaren eta Komunikazioaren
prestazioan Teknologia Berriak eraginkortasunez
erabiltzea.

Lehentasunez jardutea gizarte-egoera ahulenean
dauden kolektibo eta zonei nahiz genero-
ikuspegiari dagokienez.

“Enplegu bete, egonkor eta kalitatezkoa
lortzen laguntzea eta gizarte- nahiz
lurralde-kohesiorako lagungarria den lan-
merkatu barne-hartzailea sustatzea”
(2007-2010 Enplegu Plana).

txostena 08 16
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2. LANBIDEK EMATEN DITUEN ZERBITZUAK

2.1. Lan eskatzaileentzat

Lanbidek beren lanbideari buruzko edo lana bilatzeko
erabilgarria gertatuko zaien informazio guztia ematen
die enplegubilatzaileei. Informazio hori eskuraerraza,
homogeneoa, kalitatezkoa eta integrala da eta ohiko
kanalen bitartez (aurrez aurrekoa, telefonoz, Internet
bidez, etab.) hedatzen da. Horri dagokionez, 2008ko
azken hiruhilekoan komunikaziokanpaina bat egin zen
hainbat telebistakatetan iragarkiak txertatuta. Halaber,
prentsa digitaleko hainbat komunikabidetan bannerrak
txertatu ziren, informazio eskuragarriagoa emateko,
lanmerkatuaren egoera txarra aintzat hartuta.

1. Lanbide euskal enplegu zerbitzua 17

Lana bilatzeko orientazio pertsonalizatua, profil bakoi-
tzean eta lanbidehelburuetan oinarritua, lana lortzeko
aukerak hobetuko dituen tresna gisa. Ildo horretan, lana
bilatzeko prozesu osoan laguntzen zaio eskatzaileari;
hain zuzen ere, aholkuak, orientazioa eta laguntza ema-
ten zaio, hainbat prestakuntzaekintzaren bitartez edo,
hala badagokio, negozio propioa sortzeko laguntza
emanez.

Horrez gain, Lanbidek enplegurako prestakuntza

ematen du pertsona bakoitzak dituen premien arabera.
Prestakuntza jasotzeko bezeroak orientazioa jaso behar
du aldez aurretik, eta beste baliabide batzuekin koordina-
tutako lana bilatzeko plan pertsonalean parte hartuko du.

Lanmerkatuko bitartekotzak langabezian dauden edo
lanez aldatu nahi duten pertsonak laneratzea ahalbidet-
zen du. Bitartekotza lana aurkitu nahi duten pertsonen
eta enpresa bakoitzaren premiekin bat datozen lanbide-
profilei buruzko jakintzatrukearen bidez gauzatzen da,
modu arin eta eraginkorrean, enpresen eta langabe
horien arteko jakintzatrukearen bitartez, hain zuzen ere.

Lanbidek autoenpleguaren aldeko apustua ere egiten
du, eta, horretarako, gure erakunde laguntzaileen bitar-
tez aholkuak eta laguntza ematen dugu, mikroenpresa
berriak abian jartzeko eta ondoren enpresa horiei euste-
ko. Zerbitzu hori urtebetez ematen da.

2.2. Enpresentzat

Lanbide enpresentzako tresna baliotsua da, enpresen
lehiakortasuna hobetzen laguntzeko. Laguntza hori hiru
arlo zabalen bitartez ematen da:
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Informazioa: laguntza, dirulaguntza, legedia, lanmerka-
tuaren egoera, argitalpen eta ikasketei buruzkoa.
2008an, enpresentzako liburuxka espezifikoak egin di-
ra, Lanbidek ematen dituen zerbitzuen eta eskuragarri
dauden enplegurako laguntzen berri emateko, baita
atzerritarren kontratazioa bultzatzeko informazioa ema-
teko ere. Halaber, Lanbidek enpresei ematen dizkien
zerbitzuen berri enpresei emateko kanpaina bat egin
zen prentsan.

Prospekzioa: Abian den Lanbide Euskal Enplegu Zerbi-
tzuaren Prospekzio Zerbitzu berriak helburu hau du:
EAEko lurraldeeremuan enpleguaren portaeran eragina
duten produkziosareko giza baliabideen egoerari eta
premiei buruzko informazioa izatea, eremu horretako
erakunde eta enpresei buruzko informazio egituratu
kuantitatiboa eta kualitatiboa bilduz eta aztertuz. Horren

bitartez lortzen den informazioak LANBIDE Euskal Enple-
gu Zerbitzuaren jardunak hobeto egokitzea ahalbidetzen
du, eta, horri esker, baita enpresen lehiakortasuna eta
enplegueskatzaileen enplegagarritasuna hobetu eta
sendotzea ere.

Prospekzioeredua lanmerkatua aztertzeko prozedura,
metodologia eta sistemen multzo batean datza. Hori
enpresasarearekiko eta beste hainbat gizarteeragilerekiko
etengabeko lankidetzaren eta elkarrizketaren bidez gau-
zatzen da, eta, horri esker, enpresetako giza baliabideetako
premia kuantitatibo eta kualitatiboei buruzko epe labur
eta ertaineko aurreikuspen errealak biltzen dira, baita
enpresen lehiakortasunerako lagungarriak diren eta azken
batean enplegupolitiken bidez premia horiei erantzuteko
egin beharreko jardunak ahalbidetzen dituzten aurreikus-
penak ere.

Bitartekotza: Enplegu politiken kudeaketa, enpresaren
premietan oinarrituta lanpostuaren profila definituz.
Prozesu informatizatu baten bitartez, eskaintzaren bal-
dintzak eta enplegueskatzailearen profila alderatzen dira.
Profilarekin bat datozen pertsonak lanerako prest ote
dauden egiaztatu eta pertsona horiek aurrez hautatzen
dira. Ondoren, Lanbidek enpresek beren eskaintzan
eskatzen dituzten lanpostuetarako egokienak direnen
curriculum vitaeak bidaltzen dizkio dagokion enpresari.

Enplegurako laguntzak eta dirulaguntzak:

1. Lanmerkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten
kolektiboetako langabeak kontratatzeko laguntzak.

2. Plantillak berritzeko laguntzak. Txandakontratua sus-
tatzea merkataritzasozietateetan eta kooperatibaso-
zietateetan.

txostena 08 18
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• Enpleguari eta prestakuntzari buruzko informazio
guztia eskuratzeko ekipamendu teknologikoa. Inter-
neterako konexioa duten ordenagailuak.

Telefono bidezkoa

Lanbidek telefono bidezko arretako sistema zabal eta
modernoa du. Plataforma bat da eta bertatik enplegues-
katzaileen, autonomoen, enpresa bat sortu nahi duten
pertsonen eta oro har jende guztiaren kontsultei eran-
tzuten die.

Telefono bidezko Arreta Zentroak enplegueskaintzetarako
izangaiak diren pertsonen prestasuna egiaztatzen du.
Eta bide horren bitartez, nahi duten pertsonek beste

1. Lanbide euskal enplegu zerbitzua 19

3. Landenbora banatzeko laguntzak.

4. Tokiko eremuko enpleguko/prestakuntzako proiektue-
tarako laguntzak.

5. Laneko eta etxeko eginkizunak onez bateratzeko
laguntzak.

6. Enpresaegitura berriak sortzeko laguntzak.

7. Ikasi eta Lan Programa.

3. LANBIDEN SARTZEKO BIDEAK

Aurrez aurrekoa

2008an, bere zeregina gauzatzeko, LANBIDEK jendearen
arretarako zazpi bulego propio eta kudeaketa operatibo-
rako beste hiru bulego izan ditu hiru Lurralde Historikoetan.
Horrez gain, 128 zentro laguntzaile izan ditu (38k orientazio
eta bitartekotzazerbitzuak eman zituzten eta gainerako
90ek bitartekotza besterik ez). Era berean, 400 pres-
takuntzazentrorekin baino gehiagorekin aritu zen lanki-
detzan.

Lanbideren bulego propioetako, Orientazioko zentro
laguntzaileen sareko eta Euskal Herriko Unibertsitateko
hiru campusetako Enplegu Zentroetan, Lanbidek honako
baliabide hauek jartzen ditu behar dituzten pertsonen
eskura:

• Enplegua bilatzeko baliabideei buruzko autokontsul-
tatresnak.

• Lanmerkatuari buruzko informazioa lortzeko tresnak.

• Bibliografia, argitalpenak, liburuak, eguneroko prentsa,
buletinak eta prestakuntzan eta enpleguan espezia-
lizatutako aldizkariak.
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aukera batzuk dituzte, hala nola beren enplegueskaera
berritzea, enplegueskaintzetan izena ematea, etab.

2008an, SMS bidez emandako zerbitzuak. Funtzionalta-
sun berriak txertatu dira, erabiltzaileek kanal horren
bitartez Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, bulegoe-
tara joan behar izan gabe.

Telematikoa

Lanbide.net weborriaren bitartez, Lanbidek hau eskain-
tzen du:

• Lanbide eta lan gehienetako laneskaintzak.

• Lanerako prestakuntzako nahiz etengabeko pres-
takuntzako eskaintza guztia.

• Lanbide guztiei buruzko informazio zabala.

• Enplegurako bidean lagungarriak diren askotariko
eduki anitzak.

• Informazioa jasotzeko eta online eskaintzetan izena
emateko harpidetzeko aukera.

• Nire lanbidenet. Bertan, enplegueskaera batekin
zerikusia duen guztia kontsulta daiteke.

• Zalantzak kontsultatzeko eta iradokizunak egiteko
postontzi elektronikoa.

Era berean, Lanbiden alta emanda dauden pertsona
guztiek beren enplegueskaeraren egoeraren jarraipena
egin dezakete Nire lanbidenet izeneko atalaren bidez.

“Zure udalerria” eremuan zure udalerriko informazio
guztia aurki dezakezu, lanmerkatuari, enpresaegiturari,
prestakuntzaikastaroei eta zure inguruko laneskaintzei
dagokienez.

2008an, Lanbide.netek enplegurako prestakuntzaarloan
ikasteko ikasgela birtuala diseinatu du. Bide horretatik
sartzen diren kexa eta iradokizunak lantzeko sistema
berri bat prestatu da. Era berean, izugarrizko ahalegina
egin da prestakuntzazentroei argitalpenzerbitzu bat es-
kaintzeko. Zerbitzu horrek dirulaguntzarik jasotzen ez
duten prestakuntzazentroek, lanbide.neten argitaratu
nahi badute, modu erraz eta azkarrago argitaratzeko
aukera ematen du.

4. LANBIDEREN KUDEAKETA ESTRATEGIA ETA
EREDUA

Bi urteko ibilbidea egin ondoren, prozesuen araberako
kudeaketasistematika ezartzeko bidean aurrera egin da
Lanbiden. Sistematika hori EFQM Europako Kalitate
Ereduan oinarritzen da eta Lanbideren zerbitzuen kalitatea
ziurtatzera bideratuta dago, zerbitzuen etengabeko jarrai-
pena eta ebaluazioa eginez.
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Lanbideren Prozesu Mapak azpiprozesu bat du, Kudeake-
taren Plangintza eta Kontrol azpiprozesua hain zuzen ere.
Azpiprozesu horren eremuan urtearen arabera antolatzen
dira Enplegu Planeko helburu eta ekintzak eta Lanbideren
2008ko Kudeaketa Planean biltzen dira.

Horretarako, 2008an ekingo zitzaien Plan Estrategikoko
Ardatzen jarduteko ildo eta neurriak hautatu ziren. Horie-
tako bakoitza lagungarria da, hein desberdin batean,
Enplegu Planak ezarritako helburu operatibo eta estrate-
gikoak lortzeko.

Plana egoki kudeatzeko, Aginte Taula Orokor bat ezarri
da. Bertan, Enplegu Planean bildutako helburu operatiboez
gain, Lanbideren 2008ko kudeaketarako erabilgarriak
diren bestelako helburuak txertatu dira.

Aginte Taulari esker, 2008ko helburuen lorpenaren aldi-
zkako jarraipena egin ahal izan da. Hona hemen horren
laburpena:

ARDATZ ESTRATEGIKOA

1. Emakumeek lan merkatuan duten
presentzia areagotzea, hartarako

oztopoak kenduz eta haien
egokitzapena erraztuz, emakumeek
kalitatezko enplegua izatea lortzeko

2. Gazteen enplegagarritasuna
hobetzea, haien kaulifikazioa sustatuz
eta lanbide proiekziorik handieneko

lanetara bideratuz

3. Adindunenen enplegu aukerak
gehitzea, haien enplegagarritsuna

erraztuz eta 5. etorkinak lan
merkatuan sar daitezen sustatzea

E 1 Urtean eratutako enpresak 900 1.185

E 1.1 Urtean emakumeek eratutako enpresak 450 731

7. Euskal autonomia erkidegoko
biztanlerian jarduera ekintzailea

sustatzea

AGINTE  TAULA

IND. IZENA

O 1.1 Orientazioan dauden emakumeen tasa (diagnostikatuak) % 55 % 51

F 1.1 Prestakuntzan dauden emakumeen tasa % 55 % 45

A 1.1 Enplegurako laguntzako emakumeen tasa 47% % 47

A 5.1 Ikasi eta lan programako emakumeen tasa % 50 % 13

I 2.1 Laneratze-tasa (hautemana) Emakumeak % 11 % 10,7

O 3 Gazteen tasa (30 urtetik beherakoak) % 40 % 40

A 3 Prestakuntza eta lan-jarduera uztartzen dituztenen kopurua
(IKASI ETA LAN programa)

100 55

A 1 1.300 955Zailtasunak dituzten pertsonak, laguntzen babespean
kontratua izan dutenak

2008rako
helburua

2008ko datu
errealak
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2008ko ekitaldirako helburu horiek lortzen laguntzeko 67 ekintza hautatu ziren; guztira, 153 helburu proposatu ziren
Enplegu Planean 20072010 aldian lortzeko:

* Bete gabe dagoen laukiak hau esan nahi du: 2008an adierazlea diseinatu zen baina 2009ra
arte ez da bilduko datua/lortutako helburua.

O 1 Personas dignosticadas en orientación 18.000 18.501

F 1 Nº participantes/año en acciones formativas para inserción 10.000 10.067

F 2 Índice de utilidad de la formación 7 7,1

Empresas prospectadas que posteriormente utilizan elP 2
servicio de colocación de Lanbide

5% *
I 1 Nº de puestos de trabajo realizados 24.000 22.590

I 2 Tasa de inserción laboral (percibida) general 11% 11,2%

SC 1 Índice de satisfacción con el curso (general) 7,88 7,84

SC 1.1 Índice de satisfacción con el curso (mujeres) 7,88 7,96

SC 2 Índice de satisfacción con la orientación recibida (general) 7,63 7,59

SC 2.1 Índice de satisfacción con la orientación recibida (mujeres) 7,63 7,65

SC 3 Índice de satisfacción con intermediación (general) 7,16 7,51

SC 3.1 Índice de satisfacción con intermediación (mujeres) 7,16 7,62

L 1 Nº de personas usuarias de Lanbidenet 471.000 570.334

IND. IZENAARDATZ ESTRATEGIKOA

8. Enplegu politiken prebentzio izaera
indartzea eta enpresen

deslokalizazioen eta berregituratzeen
eragin negatiboa murriztea

P 1 Urtean egindako prospekzioen kop. 792 753

10. enplegu politikaren zerbitzurako
baliabide eta tresnak optimizatzea

Ezinduen estrategian urtean izandakoDIS 1
parte-hartzaileen kopurua

1.000 2.386

DIS 1.1 Emakume-tasa 41% 39%

EZG. Ezgaituen enplegagarritasun
indizeak hobetzen laguntzea

2008rako
helburua

2008ko datu
errealak

Orientazioan diagnostikatutako pertsonak

Urtean laneratzeko prestakuntza-ekintzetan izandako
parte-hartzaileen kop.

Prestakuntzaren baliagarritasun-indizea

Prospekzioa egin zaien eta ondoren Lanbide Enplegatzea
zerbitzua erabilitako enpresak

Erregistratutako lanpostuen kopurua

Laneratze-tasa (hautemana) Orokorra

Ikastaroarekiko gogobetetze-maila (Orokorra)

Ikastaroarekiko gogobetetze-maila (Emakumeak)

Jasotako orientazioarekiko gogobetetze-maila (Orokorra)

Jasotako orientazioarekiko gogobetetze-maila (Emakumeak)

Bitartekotzarekiko gogobetetze-maila (Orokorra)

Bitartekotzarekiko gogobetetze-maila (Emakumeak)

Lanbidenet-en erabiltzaileen kopurua
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Ezarritako kudeaketasistemak garrantzi berezia ematen
dio Lanbideren jardueraren funtzionamendua etengabe
hobetzeari.

2008an, arreta berezia jarri dugu honako prozesu hauen
azterketan, dokumentazioan eta hobekuntzan:

• P3  Bezero eta erabiltzaileen kudeaketa

• P 3.1 Bezeroentzako informazioa

• P3.3 Kexa eta iradokizunak

• P5 Laneratzea

• P5.1 Eskaeraren kudeaketa

• P5.2. Prospekzioa

• P5.3 Eskaintzaren kudeaketa

• P 12 Zentro laguntzaileak

Laneratzeko prozesua prozesu operatiborik garrantzitsuena
da. Prozesu horretan gauzatzen da eskaeraren eta es-
kaintzaren kudeaketa, lan bila dabiltzan pertsonei eta
laneskaintzak egiten dituzten enpresei dagokienez. Horrez

Zk. ARDATZ ESTRATEGIKOA EKINTZAK GUZT. EKI., 2008

Incrementar la presencia de las mujeres en el mercado de trabajo, removiendo los
1 obstáculos y favoreciendo su adaptación, para lograr un empleo femenino de calidad 29 11

Mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes promoviendo su cualificación y su
2 orientación hacia aquellas ocupaciones de mayor proyeccion profesional 15 7

Aumentar las oportunidades de empleo de la población de más edad,
3 favoreciendo su empleabilidad 7 4

4 Promover políticas de gestión de la edad y las estrategias de envejecimiento 8 3

5 Promover el acceso al mercado laboral de las personas inmigrantes 16 8

6 Promover la calidad en el empleo y reducir la presencia de la economía sumergida 7 2

7 Fomentar la actividad emprendedora entre la población vasca 6 3

Reforzar el carácter preventivo de las politicas de empleo y reducir el impacto
8 negativo de las deslocalizaciones y reestructuraciones empresariales 7 *

Promover acciones/protocolos de coordonación en esferas esenciales para el logro
9 de los objetivos de la política de empleo 16 10

10 Optimizar los recursos e instrumentos al servicio de la política de empleo 20 11

EZG Contribuir a la mejora de los índices de empleabilidad de las personas con discapacidad 22 8

 Guztira 153 67

ARDATZ ZERRENDA: 2008ko JARDUNAK

Emakumeek lan merkatuan duten presentzia areagotzea, hartarako oztopoak kenduz
eta haien egokitzapena erraztuz, emakumeek kalitatezko enplegua izatea lortzeko

Gazteen enplegagarritasuna hobetzea, haien kualifikazioa sustatuz eta lanbide
proiekziorik handieneko lanetara bideratuz

Adindunenen enplegu aukerak gehitzea, haien enplegagarritasuna erraztuz

Adina kudeatzeko politikak eta zahartze aktiboko estrategiak sustatzea

Etorkinak lan merkatuan sar daitezen sustatzea

Enpleguan kalitatea sustatzea eta ezkutuko ekonomiaren presentzia gutxitzea

Euskal autonomia erkidegoko biztanlerian jarduera ekintzailea sustatzea

Enplegu politiken prebentzio izaera indartzea eta enpresen deslokalizazioen eta
berregituratzeen eragin negatiboa murriztea

Koordinazioko ekintzak/protokoloak sustatzea enplegu politikaren helburuak lortzeko
funtsezkoak diren esferetan

Enplegu politikaren zerbitzurako baliabide eta tresnak optimizatzea

Ezgaituen enplegagarritasun indizeak hobetzen laguntzea
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D

PROZESU TALDEA

Prozesuaren plangintza

P

A

HOBEKUNTZA EKINTZAK

PROZESU TALDEA C

PROZESUAREN JARRAIPENA

PROZESU TALDEA

INFORMAZIO PREMIEN IDENTIFIKAZIOA ETA LANKETA KONTSULTEN ARRETA. ARRETA KANALAK ETA MAILAK

Informazioaren
plangintza

LANTALDEA

Plana gauzatu
eta jarraipena

LANTALDEA

Kontsulta
erresgistratu
eta astertzea

JENDEARENTZAKO
ARRETA

Kontsulta
erresgistratu
eta astertzea

JENDEARENTZAKO
ARRETA

Kontsulta-
ren arreta

KONTSULTA ARD.

Arreta emandako
kontsulten
jarraipena

Azpiprozesuko jarduerak

Enplegu - eskatzaileei, enpresei, helburu - jendeari eta oro har gizarteari Lanbidek ematen dituen zerbitzuei buruzko informazioa ematea
eta zerbitzu horiekin zerikusia duen edozeein kontsultari edo ziurtagiri- eskearari erantzutea.

Lanbidek ematen dituen zerbitzuei buruzko informazioa ematea arretarako
bide guztien bitartez: posta arrunta, aurrez aurre, telefonoz eta internet bidez.

AZPIPROZESUAREN MISIOA

AZPIPROZESUAREN NORAINOKOA

P-3.1 AZPIPROZESUA. BEZEROENTZAKO INFORMAZIOA ETA ARRETA

Azpiprozesuaren misioa eta norainokoa

gain, Laneratzeko prozesuak Prospekzioko azpiprozesua
biltzen du. Horren helburu nagusia hau da: eskatzen
dituzten lanbideprofilei dagokienez, enpresek dituzten
premiei buruzko informazioa eskuratzea eta aldi berean
ahalik eta eskaintza gehien biltzea. Horrela elikatzen dira
P5.3 Eskaintzaren kudeaketa eta P5.1 Eskaeraren ku-
deaketa azpiprozesuak.

Horren garrantzia garbi dago: kudeatzeko modua koordi-
natuta dago eta baliabide guztiak optimizatzera bideratuta,
hala eskatzen duten pertsonak lanpostu batera hurbiltzeko
eta enpresei bitartekotzazerbitzu egokia emateko.
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D

PROZESU TALDEA

Prozesuaren plangintza

P

A

HOBEKUNTZA EKINTZAK

PROZESU TALDEA C

PROZESUAREN JARRAIPENA

PROZESU TALDEA

JENDEARENTZAKO ARRETA

Kexak/iradokizunak
erregistratu eta bideratzea

JENDEARENTZAKO ARRETA

Kexen/iradokizunen jatorria

KALITATE ZUZENDARITZA

Kexak/iradokizunak
ixtea eta haien jarraipena egitea

KUDEAKETA ARDURADUNA

Kexak/iradokizunak
lantzea

Azpiprozesuko jarduerak

Erabiltzaileek (enplegu -eskatzaileak eta enpresak) eta erakunde laguntzaileek aurkeztutako kexa eta iradokizunak aztertu eta lantzea,
egokiro eta azkar konponduko direla bermatzearren eta hobetzeko informazioa lortzearren.

Lanbidek ematen dituen zerbitzuen erabiltzaileek planteatutako kexa eta iradokizun guztiak, erakunde laguntzaileek aurkezten
dituztenak barne.

Kexa/Erreklamazioa: erabiltzaileak lanbideren aldetik jasotako zerbitzuarekin duen gogobeteze ezaren adierazpen idatzia edo ahozkoa.

Iradokizuna: Lanbidek ematen dituen zerbitzuetako bat hobetzeko erabiltzaileak izandako ideia edo ekimen baten proposamen
dokumentatua.

Gorabehera informatikoa: aplikazio informatikoen disfuntzioa, Lanbidek jardun/tratamendu bat egitea eskatzen duena. P-11.3 -
Sistemen eta erabiltzaileentzako arretaren kudeaketa eta mantzentzea prozesuaren bitartez bideratzen dira.

AZPIPROZESUAREN MISIOA

AZPIPROZESUAREN NORAINOKOA

P-3.3 AZPIPROZESUA. KEXEN ETA IRADOKIZUNEN KUDEAKETA

Azpiprozesuaren misioa eta norainokoa
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* Enplegagarritasuna: profil psikosozial eta profesional latentearen eta testuinguru jakin batean lan egiten duen profil tipikoaren arteko egokitze - maila da.

Biztanleriak enplegu egonkor eta kalitatezkoak lortzeko baldintzak hobetzea, beren enplegagarritasuna *hobetuz, beharrezkoak diren eta
eskatzailearen profil psikosozial eta profesionalarekin nahiz lanbide - helburuekin bat datozen enplegurako baliabideak identifikatuz eta
emanez. Hori guztia lan -merkatuko premia eta aukeren arabera, aukera - berdintasuna errespetatuz eta ezaugarri eta premia bereziak
dituzten kolektiboentzako neurri espezifikoak garatuz.

Enplegu -eskatzaileen arretarako, Lanbidek informazioaren, orientazioaren kualifikazioaren eta bitartekotzaren arloan -betiere horiei dagokien
legezko esparruan - egindako jardun guztiak:

• Langabeak.

• Aktibo izan litezkeen pertsona ez -aktiboak.

• Langabezian geratzeko arriskuan, kolokatasun handiko egoeran eta enplegu -hobekuntzan dauden landunak.

• Ekintzaileak (autoenplegua edo enpresa -proiektua).

AZPIPROZESUAREN MISIOA

AZPIPROZESUAREN NORAINOKOA

P-5.1 AZPIPROZESUA. ESKAERAREN KUDEAKETA

Azpiprozesuaren misioa eta norainokoa
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D

ORIENTAZIO UNITATEA

Diagnostikoa eta laneratze plan pertsonala

PROZESU TALDEA

Prozesuaren plangintza

P

A

HOBEKUNTZA EKINTZAK

PROZESU TALDEA C

PROZESUAREN JARRAIPENA

PROZESU TALDEA

Lanbideren bulegoak eta orientazioko erakunde

B
ITA

RTEKO
TZA

ORIENTAZIO UNITATEA/BULEGO ARD.

Egokitasun kontrastea

ORIENTAZIO UNITATEA

Beste zerbitzu batzuetara bideratzea

BULEGO ARDURADUNA

Autoenplegurako orientazioa

ORIENTAZIO UNITATEA

Enplegurako prestakuntzako
baliabideak

ORIENTAZIO UNITATEA

Enplegu zentroa

ESKAEREN DBa

ORIENTAZIO UNITATEA

Aurreorientazioko
harrera

FAKULTATEAK ETA LH-KO IKASTETXEAK

Ikasle propioen eskaeraren arreta
eta kudeaketa

EKAERA KUDEATZEN
DUEN EL-A

Eskaera betetzea

P-5.1 AZPIPROZESUA, ESKAERAREN KUDEAKETA

Azpiprozesuko jarduerak

JENDEARENTZAKO
ARRETA

Jendearentzako
 arreta

Aurrez
aurrekoa

Telefono
bidezkoa

Telematikoa
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Giza baliabideen premiei dagokienez, produkzio -sarearen egungo egoerari eta bilakaerari buruzko innformazioa ematea, betiere Lanbide
Euskal Enplegu Zerbitzuaren jardunak egokitzearren eta Lanbideren zerbitzuak hedatzearren, enpreseen  lehiakortasuna eta eplegu -
eskatzaileen enpleegagarritasuna hobetze aldera.

Sortzen diren prospekzio -jardun guztiak, bai Urteko Prospekzio Planetik
eratorriak, bai utean zehar sortzen direnak.

AZPIPROZESUAREN MISIOA

AZPIPROZESUAREN NORAINOKOA

P. 5. 2 AZPIPROZESUA. PROSPEKZIOA

Azpiprozesuaren misioa eta norainokoa
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D

EPZ / EGIALAN

Antzemandako premien
kudeaketa

PROSPEKZIO TALDE TEKNIKOA

Informazioa aztertzea

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

Erakundeei laguntzea
EPZ / EGAILAN

Prospekzio proiektuen plangintza
eta gauzatzea

EPZ / EGAILAN

Aurreikusi gabeko
prospekzio proiektuak

EPZ

Plan operatiboak egin eta
diseinatzea

ESLEITUTAKO ERAKUNDEAK

Informazioa
mekanizatzea

EPZ / PROSPEKZIO BATZORDEA

Urteko prospekzio plana egitea

PROZESU TALDEA

Prozesuaren plangintza

P

A

HOBEKUNTZA EKINTZAK

PROZESU TALDEA C

PROZESUAREN JARRAIPENA

PROZESU TALDEA

EPZ

Eskaera eta esleipena

EGAILANEN Administrazio eta
Finantza Saila

Baliozkotzea eta ordaintzea

ESLEITUTAKO ERAKUNDEAK

Prospekzio ekintza
gauzatzea

P-5.2. AZPIPROZESUA, JARDUERA

Azpiprozesuko jarduerak
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Lanpostuak eskaintzen dituzten enpresak LANBIDEN izena emanda dauden eta eskaintzen diren lanpostuetarako egokiak diren enplegu-
eskatzaileekin harremanetan jartzea, betiere honako irizpide hauei jarraiki: objektibotasuna, argitasuna, diskriminaziorik eza, legezkotasuna
eta izapidetzeko erraztasuna.

Herritarrei merkatuan dauden eta beste erakunde batzuek kudeatzen dituzten eskaintzen berri ematea.

AZPIPROZESUAREN MISIOA

AZPIPROZESUAREN NORAINOKOA

1. LANBIDERI honako hauek egindako eskaintzak kudeatzeko eskaerak:

• Enpresek, beren plantilla-premiak betetzeko.

• ABLEek, jasota dituzten lanpostu hutsak betetzeko.

• Langileak hautatzen dituzten enpresek, beren bezeroak diren enpresen plantilla-premiak betetzeko

2. Lanbidek merkatuan antzematen duen eta beste erakunde batzuek kudeatzen duten beste edozein eskaintza.

P-5.3. AZPIPROZESUA, ESKAINTZAREN KUDEAKETA

Azpiprozesuaren misioa eta norainokoa
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Lanbideren prozesu operatiboek eskatzen dituzten Zentro Laguntza ileak eman, kualifikatu, mantendu eta diruz laguntzea, betiere zerbitzuak
ez arrita dauden baldintzetan egiten dituztela ziurtatuz eta prestazio horien kalitateari eusteko eta kalitate hori hobetzeko laguntza emanez.

Lanbiderekin lankidetzan aritzea eskatzen duten Zentro Laguntzaile guztiak eta dagoeneko proiektuan prospekzioko, orientazioko,
eskaera - kudeaketako, eskaintza -kudeaketako, prestakuntzako edo argitalpeneko jardueraren bat edo guztiak eginez parte hartzen
ari diren Zentro guztiak, baita eskatzen dutenak laneratzea lortzeko diharduten bestelako Erakundeak ere. Lanbideren bulegoak ere
Zentro Laguntzailetzat hartzen dira.

PROZESUAREN MISIOA

PROZESUAREN NORAINOKOA

P -12 PROZESUA BULEGO PROPIOEN ETA ZENTRO LAGUNTZAILEEN KUDEAKETA

Prozesuaren misioa eta norainokoa

D

PROZESU TALDEA

Prozesuaren plangintza

P

A

HOBEKUNTZA EKINTZAK

PROZESU TALDEA C

PROZESUAREN JARRAIPENA

PROZESU TALDEA

Eskaintzen
jakintza Eskaintzak biltzea Eskaintzak hedatzea

Eskaintzak erakarri eta
jasotzea

Eskaintzak kodetu eta
erregistratzea Parekatzea

Izangaitzen
aurkezpena

Emaitzaren
jarraipena

ESKAINTZA KUDEATZAILEAESKAINTZA ERAKARTZAILEA

EGAILAN

ESKAINTZAK
ERAKARTZEKO PLANA

EGAILAN/ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

P-5.3 AZPIPROZESUA, ESKAINTZAREN KUDEAKETA

Azpiprozesuko jarduerak
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D

PROZESU TALDEA

Prozesuaren plangintza

P

A

HOBEKUNTZA EKINTZAK

PROZESU TALDEA C

PROZESUAREN JARRAIPENA

PROZESU TALDEA

ZENTROEN ALTAK

Erakundeak - Kokapenak

Sarrera

ORDAINKETAK DIRU-LAGUNTZEN
KUDEAKETA

Zerbitzuak
Erabiltzaileak

ZENTROEN ALDAKETAK

Erakundeak - Kokapenak

Zerbitzuak
Erabiltzaileak

ZENTROEN BAJAK

Erakundeak - Kokapenak

Zerbitzuak
Erabiltzaileak

ZENTROENTZAKO ARRETA:
KONTSULTAK, KEXAK,

IRADOKIZUNAK, HOBEKUNTZA,
PROPOSAMENAK, INFORMAZIOA

Erregistratu eta bideratzea

Lanketa

Itxiera eta jarraipena

Informazio - irteerak

KUDEAKETA AUDITORETZAK

Auditoretza Planaren diseinua

Auditoretza Plana egitea

Azterketa eta balioespena

EKONOMIA AUDITORETZAK

Auditoretza Planaren diseinua

Auditoretza Plana egitea

Azterketa eta balioespena

ZENTROEN
ETENGABEKO
EBALUAZIOA

LANBIDEREN
INFORMAZIO

SISTEMA

P -12 PROZESUA BULEGO PROPIOEN ETA ZENTRO LAGUNTZAILEEN KUDEAKETA

Azpiprozesuko jarduerak
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5.  I+G+b: IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA

2008an, EGAILAN SA Innobasque Berrikuntzaren Euskal
Agentzian sartu zen erakunde elkartu bezala, beste
hainbat erakunderekin berrikuntzaproiektuetan lankidetzan
aritzeko.

Horretarako, Enpleguko lantaldeak parte hartu zuen eta,
bertan, gizarteberrikuntzako jardunak egin zituen.

Era berean, berrikuntzaarloan honako jardunildo hauek
jarri ziren abian:

5.1. Ikasgela birtuala

2008an, berrikuntzaren urtearekin bat eginez, Eusko
Jaurlaritzaren Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak,
Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren bitartez, enplegu-
rako prestakuntzaarloan ikasteko “Ikasgela Birtuala”
proiektua diseinatu zuen. Horren helburua teknologia
berrietarako egokitutako prestakuntzatresna berrietan
aurrera egitea izan zen, betiere aukeraberdintasuna,
langaikuntza, eta enpleguko partehartzea, hobekuntza
eta kalitatea sustatze aldera.

Lanbideren ikasgela birtuala 2009an egongo da erabilgarri,
eta prestakuntza jasotzeko modu berri bat jarriko du
hartarako eskaera egiten duten pertsonen eskura, horrek
dakartzan abantaila guztiekin:

• Zure premietara egokitzea

• Ordutegimalgutasuna

• Zure ikaskuntzaerritmora egokitzea

• Prestakuntzaeskaintza zabal eta askotarikoa

• Edozein lekutatiko sarbidea

• Zure ikastaroen kudeaketa

• Tutore pertsonalak eta jakintzan adituak

• Foroak, txatak, smsa, posta elektronikoa, bideokon-
ferentzia, etab.

“Zure prestakuntzaeremu propioa lana bilatzeko zure
plan pertsonalera egokituta sortzeko”
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5.2. SMS zerbitzu berriak

2008an, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak telefono
mugikorraren bitartez zerbitzuak eskaintzeari eutsi zion.
Zerbitzu horiek mezu laburrak (SMS) bidali eta jasotzean
dautza. 2008an, baliabide hori erabilita balia daitezkeen
zerbitzuen kopurua areagotu zen. Hortaz, ekitaldiaren
amaieran, honako zerbitzu hauek zeuden aktibatuta:

 Mezuak automatikoki jasotzea, aldez aurretik

Lanbideri mezu horiek erabiltzeko baimena eman

bazaio:

a. Enplegueskaera iraungi egingo dela ohartaraztea:

Lanbideren zerbitzuak erabiltzen dituen orok adierazi
behar du zerbitzu horiek jasotzen jarraitu nahi duela
gehienez ere 91 eguneko aldizkakotasunez. Horri
“enplegueskaera berritzea” deritzo. Lanbiden uste
dugu berriztatzea erraztu beharreko ekintza dela eta,

ahazteagatik eskaera ez berritzea saihesteko, eska-
tzaile bakoitzari ohartarazten zaio berritzeko mugae-
guna baino astebete lehenago. Horretarako, mezu
bat bidaltzen zaio mugikorrera, eskaera berritzeko
mugaeguna adierazita.

b. Laneskaintza baterako izangaia dela ohartaraztea:

Lanbideren helburu nagusietako bat zerbitzuaren
erabiltzaileen enpleguaukerak ematea da. Horregatik,
eskatzaile bat Lanbide Enplegatzea zerbitzuak kudea-
tzen duen enplegueskaintza baterako izangaia den
bakoitzean, jakinarazi egiten zaio mugikorrera mezu
bat bidalita. Mezu horretan, eskaintzaren erreferentzia
eta harremanetan jartzeko telefonozenbaki bat ematen
zaizkio. Telefonozenbaki horretara deituta, informazio
gehiago jaso ahal izango du eta, hala badagokio, bere
lanbideprofilaren informazioa enpresari bidaltzea nahi
duela adierazi ahal izango du.

c. Lanbiden lehen aldiz izena emandakoan gakoa

bidaltzea: Lanbideren erabiltzaile orok zerbitzuaren
webatariaren bitartez (www.lanbide.net) lana bila-
tzeko ematen diren tresnak erabil ditzake. Zerbitzu
horietako batzuetan sartzeko erabiltzaileak identifikatu
egin behar du gako bat erabiliz. Norbaitek Lanbiden
lehen aldiz izena ematen duenean, ausazko gako bat
esleitzen zaio automatikoki eta gako hori mugikorrera
bidalitako mezu baten bidez helarazten zaio, Internet
bidez ematen diren zerbitzuak berehala erabiltzeko
aukera izan dezan.

d. LEABDa bidaltzea berritze automatikoan edo telefono
bidezko berritzean: eskaera iraungi egingo dela ohar-
tarazteko zerbitzuan adierazi denez, Lanbidek eskaera
berritzea erraztu nahi du, eta, beraz, horretarako
hainbat bide ezarri du. Alabaina, eskaera berritzen
denean, berritu izanaren frogagiria ematen da. Froga-
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giri horri LEABD deritzo (Lan Eskaeraren Alta eta
Berritze Dokumentua), eta 2007ra arte paperean baino
ez zen ematen. Arazoa, ordea, eskatzaileak bere
eskaera telefonoz berritzen zuenean edo eskaera
automatikoki berritzen zenean sortzen zen; izan ere,
orduan ezinezkoa zen erabiltzaileari bere LEABDa
ematea eta postaz bidali behar izaten zitzaion. Horrek,
berriz, gastua sortzen zuen. Egoera hobetzearren,
LEABD “elektroniko” bat definitu zen, eta, gaur egun,
eskaera adierazitako kanal baten bitartez berritzen
duen eskatzaileari bere mugikorrera bidaltzen zaio.
Hortaz, eraginkortasun handiagoa lortzen da (berehala
bidaltzea) eta, horrez gain, ez da paperik kontsumitzen
eta bidalketagastuak murriztu egiten dira.

 Mugikorretik mezu bat bidalita zerbitzuak eska-

tzeko aukera:

a. Gako pertsonala eskatzea: aurreko b. puntuan adie-
razi dugunez, Lanbideren erabiltzaile bakoitzari gako
pertsonal bat esleitzen zaio webatariaren bitartez
zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea izan dezan. Gerta
liteke, eta gertatu ere egiten da, norbaiti gakoa ahaztea.
Horretarako, zerbitzu bat ezarri da, SMS mezu bat
bidalita mugikorrean gako pertsonala jasotzea ahalbi-
detzen duena. Segurtasunarrazoiengatik, gako hori
behin bakarrik erabil daiteke eta erabiltzaileak aldatu
egin behar du gako horren bidez lanbide.neten sartzen
den lehen aldian.

b. LEABDa eskatzea: adierazi denez, LEABDa eskaera
berritu izanaren frogagiria da; hortaz, izapide jakin
batzuk egiteko eska litekeen agiria da. Beste edozein
agiri bezala galdu egin daitekeenez, zerbitzu bat ezarri
da SMS mezu baten bitartez mugikorrean LEABD
elektronikoa jasotzeko aukera ematen duena. LEABD
elektronikoa paperezkoa bezain baliagarria da.

Adierazitako zerbitzuak Lanbiden izena emanda duten
eta BAJAko egoeran ez dauden pertsonek baino ezin
dituzte eskatu. Eskaera egiteko SMSa bidaltzeak SMS
arrunta bidaltzeagatik erabiltzaileari telefoniaoperadoreak
kobratzen dion kostu bera izango du. Lanbidek ez du diru
kopururik jasotzen zerbitzu horiek emateagatik.

Hurrengo urteotan zerbitzu gehiago ezarri nahi ditugu,
telefonia mugikorrak duen ezarpena aintzat hartuta.

txostena 08 36



C M Y CM MY CY CMY K

3. Lanbide servicio vasco de empleo 122
Lanbide zifretan, 2008
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1. ENPLEGURAKO ORIENTAZIOA

Enplegurako orientazioaren helburua enplegagarritasuna
hobetzea da; horretarako, prozesu pertsonalizatu, malgu
eta konpromisozkoaren bitartez eskatzaileei enplegurako
ibilbide integrala egiten zaie. Bertan, lan jakin bat betetzeko
eskatzen diren oinarrizko konpetentziak edo lanbidekon-
petentziak lortzeko berariazko ekintzez gain, eskatzaileek
enplegurako motibazioa lortu, gizarte eta komunikazio-
trebetasunak garatu, lankultura berriei lotutako balioak
barneratu eta lana bilatzeko teknikak ikastea lortu nahi
izaten da.

Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetzak eta Gizar-
teratze eta Familia Sailburuordetzak protokolo bat sinatu
ondoren, aurrerapausoak egin dira bi zerbitzu horien
aplikazioen konexioan, betiere Oinarrizko Errentako
dirusarrerak jasotzen dituzten pertsonen jarraipena egi-
tearren.

 Orientazio zerbitzuaren zifrak

2008an, Orientaziozerbitzuak askoz ere pertsona gehiagori
eman die arreta.

2008an, orientaziosare osotik lan bila dabiltzan 58.277
pertsonari eman zaie arreta (28.584 emakumeri eta
29.693 gizoni). Lana bilatzeko ibilbidea zehazteko eta
lanorientazioko prozesuetan, berriz, 127.765 ordu eman
dira arreta pertsonalizaturako. Era berean, 5.800 ordu
baino gehiago eman dira taldeka egin diren 625 orienta-
ziojardunetan, eta 50.300 orduko erabilera egin da 33
enpleguzentroetan lanbilatzaileen esku jarritako baliabide
guztietan.

ORIENTAZIO ZERBITZUAREN
ERABILTZAILEEN PROFILA

ADINAREN ETA SEXUAREN ARABERA

Emakumea Gizona Guzt.

25 urte baino gutxiago  17,5% 24,3% 21,0%

25 - 34 urte 37,0% 36,9% 37,0%

35 - 44 urte 27,9% 24,7% 26,3%

45 - 54 urte 14,8% 11,4% 13,0%

55 urte eta gehiago 2,7% 2,7% 2,7%

Guztira 100,0% 100,0% 100,0%

(21,0%)

(37,0%)

(26,3%)

(13,0%)

(2,7%)

Zazpi bulego propioei dagokienez, guztira lan bila dabiltzan
10.799 pertsonari eman zaie arreta (5.441 emakumeri
eta 5.358 gizoni). Lana bilatzeko ibilbidea zehazteko eta
lanorientazioko prozesuetan, berriz, 12.760 ordu eman
dira arretara pertsonalizaturako. Era berean, taldekako
43 orientaziojardun egin dira —gehienbat lana bilatzeko
teknikak—, guztira 171 ordu emanda, eta 7.741 orduko
erabilera egin da enpleguzentroetan lanbilatzaileen esku
jarritako baliabide guztietan.
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3,1%

96,9%

ORIENTAZIO ZERBITZUAREN ERABILTZAILEEN PROFILA

PRESTAKUNTZA MAILAREN ETA SEXUAREN ARABERA

Emakumea Gizona Guzt.

Ikasketarik gabeak – Lehen ikasketak 21,1% 29,3% 25,3%

Derrigorrezko bigarren ikasketak 14,9% 16,2% 15,6%

Bigarren mailakoak 8,2% 8,0% 8,1%

Profesionalak 20,1% 16,7% 18,4%

Unibertsitate mailakoak 19,9% 8,6% 14,1%

Ez da agertzen 15,7% 21,3% 18,5%

Guztira 100,0% 100,0% 100,0%

(24,5%)

(18,4%)
(8,1%)

(18,5%)

(15,6%)

(14,1%)

25,6%

74,4%

EZINDUA IZATEAREN ETA SEXUAREN ARABERA

Emakumea Gizona Guzt.

Bai 2,4% 3,8% 3,1%

Ez 97,6% 96,2% 96,9%

Guztira 100,0% 100,0% 100,0%

JATORRIAREN ETA SEXUAREN ARABERA

Emakumea Gizona Guzt.

Europako erkidegokoa 80,2% 68,8% 74,4%

E. erkidegotik kanpokoa 19,8% 31,2% 25,6%

Guztira 100,0% 100,0% 100,0%

0
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emakumeak

7,50 7,65

gizonak

ORIENTAZIOKO ZERBITZUAREN ERABILTZAILEEK
IZANDAKO GOGOBETETZEA

Jasotako zerbitzuekin erabiltzaileek oro har izandako gogobete-
tzeari dagokionez, batez besteko puntuazio orokorra 7,59 izan
da. Sexuaren arabera, emakumeengan 7,65 eta gizonengan 7,50.
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2. ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

Enplegurako prestakuntza oinarrizko konpetentziak eta
lanbidekualifikazioa hobetzera bideratutako programa
eta neurrien multzoak osatzen du eta langabeak nahiz
enplegu prekarioa duten edo enplegua galtzeko arriskuan
dauden pertsonak hartzen ditu jomugan, lanmerkatuan
modu egonkorrean sar daitezen —Lanerako prestakun-
tza—, baita beren konturako nahiz besteren konturako
landunak ere, lanari eutsi eta beren lanbidean aurrera
egin dezaten.

Erabiltzaileak enplegurako orientazioprozesuaren bitartez
hasten dira lanerako prestakuntzako ekintzetan parte
hartzen. Horretarako, berriz, ezartzen den laneratzeko
ibilbide pertsonalak egokia izan behar du eta interesdunak
ados egon behar du ibilbide horrekin.

Erakunde kop. 142

Ikastaro kop. 770

Parte-hartzaileen kop. 10.067

PRESTAKUNTZA ZERBITZUAREN ZIFRAK

txostena 08 40



C M Y CM MY CY CMY K

LANERAKO PRESTAKUNTZAKO JARDUERETAN PARTE HARTU DUTEN PERTSONEN PROFILA

2. Lanbide zifretan, 2008 41

ADINAREN ARABERA

Gizonak Emakumeak Guzt.

Parte-hartz. Kol., %-a Parte-hartz. Kol., %-a Parte-hartz. Kol., %-a

25 urte baino gutxiago 1.343 24,3% 716 15,8% 2.059 20,5%

25 - 34 urte 2.302 41,6% 1.812 39,9% 4.114 40,9%

35 - 45 urte 1.395 25,2% 1.379 30,4% 2.774 27,6%

45 urte eta gehiago 488 8,8% 632 13,9% 1.120 11,1%

Guztira 5.528 100,0% 4.539 100,0% 10.067 100,0%

(21,8%)

(12,8%)

(23,8%)(13,1%)

(28,4%)

IKASKETA MAILAREN ARABERA

Gizonak Emakumeak Guzt.

Parte-hartz. Kol., %-a Parte-hartz. Kol., %-a Parte-hartz. Kol., %-a

Ikasketarik gabeak – Lehen ikasketak 1.321 23,9% 878 19,3% 2.199 21,8%

Derrigorrezko bigarren ikasketak 688 12,4% 601 13,2% 1.289 12,8%

Bigarren mailakoak 1.203 21,8% 1.193 26,3% 2.396 23,8%

Unibertsitate mailakoak 441 8,0% 880 19,4% 1.321 13,1%

Ez da agertzen 1.875 33,9% 987 21,7% 2.862 28,4%

Guztira 5.528 100,0% 4.539 100,0% 10.067 100,0%

SEXUAREN ARABERA

Parte-hartz. Kol., %-a

Gizonak 5.528 54,9%

Emakumeak 4.539 45,1%

Guztira 10.067 100%

(54,9%)

(45,1%)
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(76,2%)

(23,8%)

(97,1%)

(2,9%)

LANERAKO PRESTAKUNTZAKO IKASTAROETAKO PARTE–ARTZAILEAK JATORRIAREN ARABERA

Gizonak Emakumeak Guzt.

Parte-hartz. Kol., %-a≤ Parte-hartz. Kol., %-a Parte-hartz. Kol., %-a

Europako erkidegokoa 3.445 62,3% 3.636 80,1% 7.081 70,3%

E. erkidegotik kanpokoa 2.083 37,7% 903 19,9% 2.986 29,7%

Guztira 5.528 100,0% 4.539 100,0% 10.067 100,0%

LANERAKO PRESTAKUNTZAKO IKASTAROETAKO PARTE–ARTZAILE EZINDUAK

Gizonak Emakumeak Guzt.

Parte-hartz. Kol., %-a≤ Parte-hartz. Kol., %-aParte-hartz. Kol., %-a

Gainerakoak 5.334 96,5% 4.428 97,6% 9.762 97,0%

Ezinduak 194 3,5% 111 2,4% 305 3,0%

Guztira 5.528 100,0% 4.539 100,0% 10.067 100,0%

LANERAKO PRESTAKUNTZAKO IKASTAROETAKO PARTEHARTZAILE EZINDUAK
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3. LAN MERKATUKO BITARTEKOTZA

Honako pertsona hauek hartzen ditu jomugan:

Lan bila dabiltzan pertsonak, langabezian dauden pertso-
nak, lanera itzuli nahi duten pertsonak eta lanean ari
diren eta lanez aldatu nahi duten pertsonak hartzen ditu
jomugan.

Honako enpresa hauek hartzen ditu jomugan:

Lanpostuak bete eta enplegua sortzeko aholkuak eta
laguntza behar dituzten enpresak.

Lanmerkatuko bitartekotzaren helburu nagusia lan bila
dabiltzanak laneratzea da. Horretarako, lana aurkitu nahi
duten pertsonak lana eskaintzen duten enpresekin ha-
rremanetan jartzen dira eta haien arteko informaziotrukea
egiten da, betiere pertsona horien lanbideprofila enpresa
horiek adierazitako premiekin bat badator.

 Bitartekotza zerbitzuaren zifrak

2008an, 22.590 lanpostu kudeatu ziren eta horietatik
gutxienez 5.655 lanpostuk lankontratua eragin zuten.

ZERBITZUKO
ESKAINTZAKUDEAKETAREN ZIFRAK

Enpresa erabiltzaileen kopurua
(eskaintzak aurkeztu dituzten enpresa guztiak): 5.806 enpresa

Erregistratutako enpresen kopurua: 15.053

Kudeatutako lanpostuen kopurua: 22.590

Eskaintzetarako izangaien kopurua: 62.281

Enpresa erabiltzaileek aditzera emandako kontratuen kopurua: 5.655

Eskaintzetarako izangaiak izan diren ezinduen kopurua: 2.024

Eskaintzetarako izangaiak izan diren eta Erkidegotik kanpoko atzerriko
nazionalitatea duten pertsonen kopurua: 5.307
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BITARTEKOTZA ZERBITZUAREN ERABILTZAILEEK IZANDAKO PROFILA

SEXUAREN ARABERA

Jaso dute Lanbidek eskaintzen duen zerbitzuren bat Parte-hartz.

Gizonak 47.228

Emakumeak 52.834

Guztira 100.062

SEXUAREN ARABERA

Jaso zuten Lanbidek kudeatutako enplegueskaintzaren bat Parte-hartz.

Gizonak 28.444

Emakumeak 33.837

Guztira 62.281

URRITASUNAREN ARABERA ETA SEXUA

Izena emanda dauden guztietatik Parte-hartz.

Gizonak 1.870

Emakumeak 1.179

Guztira 3.049

URRITASUNAREN ARABERA ETA SEXUA

Jaso zuten Lanbidek kudeatutako enplegu eskaintzaren bat Parte-hartz.

Gizonak 1.220

Emakumeak 804

Guztira 2.024

JATORRIAREN ETA SEXUAREN ARABERA

Izena emanda dauden eta atzerriko
nazionalitatea duten Erkidegotik kanpoko Parte-hartz.

Gizonak 9.166

Emakumeak 5.661

Guztira 14.827

JATORRIAREN ETA SEXUAREN ARABERA

Jaso dute* E. erkidegotik kanpokoa Parte-hartz.

Gizonak 6.327

Emakumeak 3.836

Guztira 10.163

(*) orientazioa, prestakuntza edo laneskaintzetarako izangaiak izatea

JATORRIAREN ETA SEXUAREN ARABERA
(Administrazioegoera erregulatu gabe)

E. erkidegotik kanpokoa Parte-hartz.

Gizonak 3.754

Emakumeak 1.820

Guztira 5.574

JATORRIAREN ETA SEXUAREN ARABERA
(Administrazio-egoera erregulatuta)

E. erkidegotik kanpokoa. Emplegu eskaintzaren bat jasotakoak   Parte-hartz.

Gizonak 3.108

Emakumeak 2.199

Guztira 5.307
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Gizon kopurua:  680

Emakume kopurua:  793

ADINAREN ARABERA

25 urtetik beherakoak 118

25 - 45 urtekoak  1.156

45 urtetik gorakoak 199

Dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa: 8.809.854,00 euro

Beren konturako enpresa propioa sortu duten onuradunen kopurua:
1.473 ekintzaile

AUTOENPLEGUA ETA
ENPRESAK SUSTATZEKO LAGUNTZA

4.2. Kontrataziorako laguntzak, enplegua sustatze

aldera

Gure lanmerkatuan sortzen diren enpleguaukerak ez dira
berdin banatzen langabe guztien artean. Hain zuzen ere,
agerian geratu da kolektibo jakin batzuetan lana aurkitzea
eragozten duten faktoreak daudela, hala nola lanespe-
rientzia, adina, generoa, gizarte edo familiaegoera, eta
ezindua izatea edo gaixorik egotea.

Hortaz, enplegua sustatzeko laguntzak langabeen kole-
ktiboak lanmerkaturatzeko duten oztopo iraunkorrak
ezabatzera bideratutako politika aktiboa osatzen dute.
Horri dagokionez, lehentasunezko ahalegina emakumeen
kolektibora bideratzen da, eta kalitatezko enplegua lor-
tzearen alde egiten da, betiere enpresetako kontratazio-
modalitateari, soldatabaldintzei eta behinbehinekotasuna-
ren tasari dagokienez. Gainera, dirulaguntza handia
ematen da kontratu mugagabeak egiteko eta aldi baterako
kontratuak mugagabe luzatzeko.

JARDUERA SEKTORERIK ADIERAZGARRIENAK 

Handizkako merkataritza:  348 ekintzaile

Lanbide, zientzia eta teknikaarloko jarduerak: 305 ekintzaile

Manufakturaindustria: 92 ekintzaile

Ostalaritza: 91 ekintzaile

4. ENPLEGURAKO LAGUNTZA

Lanbideren Enplegurako Laguntza Zerbitzuak honako
ildo hauen arabera esku hartzen du:

4.1. Autoenplegua eta enpresak sustatzeko laguntza

Enplegupolitika aktibo horren helburua jarduera ekono-
mikoari bultzada ematea da, enpresaproiektu bat abian
jarrita lanmerkaturatzea erabaki duten langabeez osatutako
mikroenpresa berriak sortuz. Mikroenpresa horiek mer-
kataritzaerakundeak edo kooperatibak izan daitezke.
Autoenpleguaren eragin ekonomikoa sortutako lanpostu
berrien kopuruari dagokionez nahiz diruz lagundutako
jarduera ekonomikoari lotutako sektoreetan ekonomiak
izan duen hobekuntzari dagokionez neurtu behar da.

Aplikatu beharreko araudia: 328/2003 Dekretua, aben-
duaren 23koa, kultura ekintzailea eta enpresa sortzeko
aukera babesten dituena.



C M Y CM MY CY CMY K

 Plantillak berritzeko – merkataritza sozietateetan

eta kooperatiba sozietateetan txanda kontratua

sustatzeko laguntzak

Enplegu politika hau txandakontratuak sustatzeko asmoz
egiten da. Laguntza txanda egiten duen pertsona bat
kontratatzen duen enpresari ematen zaio, betiere
enpresak kontratatu horri lanaldi osoko kontratua egiten
badio eta kontratu hori amaitutakoan langile horri kontratu
mugagabea egingo diolako konpromisoa hartzen badu.

Kooperatiba sozietateen kasuan, laguntzat bi motakoak
izan ziren: bata, lanjarduera uzten zuen 60 urtetik gorako
bazkidearentzat, betiere egindako lanaldi motari,
antzinatasunari eta hileko errenta jasotzeari buruzko
baldintza jakin batzuk betetzen baditu. Adierazitako errenta
horrek bazkideak lanean jarraituz gero kobratuko
lukeenaren % 90en baliokidea izan behar du. Era berean,
kooperatibasozietatearentzako dirulaguntza gauzatu zen.
Dirulaguntza hori langabeziaegoeran zeuden pertsonei
sozietatekontratu berriak egiteagatik ematen zen,
lanjarduna utzi zuen bazkideak kooperatiban utzitako
lanpostu hutsa betetzearren.

Eskuhartzea 5 modalitatetan gauzatu zen:

Aplikatu beharreko araudia: 329/2003 Dekretua, aben-
duaren 23koa, lanerako laguntzak arautzen dituena.

 Lan merkatuan sartzeko zailtasun handienak

dituzten kolektiboetako langabeak kontratatzeko

laguntzak, langabe horiek laneratzea sustatze aldera

PERSONAS CONTRATADAS DEL
COLECTIVO DE ACTUACIÓN PREFERENTE

Gutxienez hiru hilabeteko antzinatasunez
langabe gisa izena emanda dauden 45 urtetik gorakoak: 204

Gutxienez 5 hilabeteko eta gehienez 12 hilabeteko antzinatasunez
langabe gisa izena emanda dauden 30 urtetik beherako gazteak: 79

Gutxienez % 33ko minusbaliotasun fisikoa, psikikoa edo
sentsoriala onartua duten pertsonak: 577

Luzaroko langabeak: 87

Guraso bakarreko familia bateko aita edo ama: 4

Etxeko indarkeriaren biktimak izandako pertsonak: 3

Gizarteratzeko gutxieneko dirusarrera arautzen duen
apirilaren 20ko 198/1999 Dekretuan
ezarritako laguntzen onuradunak: 2

Toxikomano ohiak (alkoholiko ohiak eta drogazale ohiak): 26

Espetxeetan dauden pertsonak: 2

Banakako lehen enpresaburuaren kontratazioa: 26

Kontratazio kolektiboa: 14

Guztira 1.026

Lehentasunezko jarduneko kolektiboetakoen arteko kontratatuen
kopurua 2008an: 1.026 pertsona

SEXUAREN ARABERA

Gizonak 529

Emakumeak 497

ADINAREN ARABERA

25 urtetik beherakoak  66 pertsona

25 - 45 urtekoak  556 pertsona

45 urtetik gorakoak 404

Dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa 4.668.474,00 euro
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SEXUAREN ARABERA

Gizonak 641

Emakumeak 268

Guztira 909 pertsona

ADINAREN ARABERA

25 urtetik beherakoak  150

25 - 45 urtekoak 696

45 urtetik gorakoak  101

Dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa: 4.759.580,00 €

a) Lanjarduera utzitako bazkideen kopurua 56

SEXUAREN ARABERA

Gizonak  49

Emakumeak  7

Dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa: 508.100,00 €

b) Langabeei egindako sozietatekontratuen kopurua 86

SEXUAREN ARABERA

Gizonak  58

Emakumeak 28

ADINAREN ARABERA

25 urtetik beherakoak  15

25 - 45 urtekoak 71

45 urtetik gorakoak  1

Dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa: 410.322,00 €
MERKATARITZA SOZIETATEETAN EGINDAKO
 TXANDA KONTRATUARI BURUZKO DATUAK

KOOPERATIBA SOZIETATEETAN EGINDAKO
ORDEZKOTZA KONTRATUARI BURUZKO DATUAK

 Lan denbora banatzeko laguntzak

Enpresei Gizarte Segurantzako enpresakuotaren ehuneko
bat ordaintzeko dirulaguntza eman zitzaien, betiere
enpresan sartu ziren langabeei egindako kontratu jakin
batzuengatik, hain zuzen ere landenbora banatzeari buruz
Langileen Estatutuan araututako legezko figuren —alegia,
legezko zaintza eta ikasketabaimena— eraginpean jarri-
tako langileek libre utzitako lanorduen ondorioz egindako
kontratuengatik.
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Landenbora banatzearen ondoriozko kontratazio berrien kopurua 53

SEXUAREN ARABERA

Gizonak 29

Emakumeak 24

LAN DENBORA BANATZEKO LEGEZKO FIGURAK

Borondatezko eszedentzia 52

Norberaren gauzetarako baimena 1

ADINAREN ARABERA

25 urtetik beherakoak  10 pertsona

25 - 45 urtekoak 36 pertsona

45 urtetik gorakoak 7 pertsona

Kontratuak egindako enpresek jasotako dirulaguntzak 123.461,00¤

KONTRATAZIO BERRIAK

Langabeei egindako kontratuen kopurua 296

SEXUAREN ARABERA

Gizonak 144

Emakumeak 152

ADINAREN ARABERA

25 urtetik beherakoak 68 pertsona

25 - 45 urtekoak 179 pertsona

45 urtetik gorakoak 296 pertsona

Dirulaguntzaren guztizko zenbatekoa 2.214.076,00 €

TOKIKO EREMUKO ENPLEGUKO / PRESTAKUNTZAKO
PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK

 Tokiko eremuko enpleguko/prestakuntzako proiek-

tuetarako laguntzak

Tokierakundeek (Udalak, Mankomunitateak, Garapen
Agentziak eta Gizarte Zerbitzuekin zerikusia duten erakun-
deak) prestakuntza proiektuetan —prestakuntza jaso
ondoren lankontratua egin beharra biltzen zuten proiek-
tuetan, alegia— parte hartutako langabeei egindako
lankontratuetarako  dirulaguntzak eman ziren.

 Laneko eta etxeko eginkizunak onez bateratzeko

laguntzak

Politika horren helburua laneko eta etxeko eginkizunak
onez bateratzea da, betiere laneko eta etxeko eginkizunak
onez bateratzeko lanaldia aldatu duten langileek libre
utzitako lanaldiak betetzeko langabeei lankontratuak
egiten dizkieten enpresentzako laguntzen bitartez.

Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzak kudeatzen ditu
kontratu berriak egiten dituzten enpresentzako laneko
eta etxeko eginkizunak onez bateratzeko laguntzak.

Aplikatu beharreko araudia: Abenduaren 23ko 329/2003
Dekretuaren IV. kapitulua indargabetu zuen 118/2007
Dekretua, uztailaren 17koa, lana eta familia bateragarri
egiteko neurriak arautzen dituena.
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Langabeei egindako kontratuen kopurua 679

SEXUAREN ARABERA

Gizonak 101

Emakumeak 678

Dirulaguntzaren zenbatekoa 816.130,00 euros

LANGABEEI KONTRATAZIOA

4.3. Ikasi eta lan programa

Politika hori Lanbide Heziketa enpresara hurbiltzera
bideratuta dago. Horretarako, Lanbide Heziketako Pres-
takuntza Zikloak antolatzeko eredu berria ezarri da. Eredu
horrek eskaintza malgua egiten du eta prestakuntza eta
lanjarduera uztartzea ahalbidetzen du.

Dirulaguntzei buruzko araudia: AGINDUA, Justizia, Lan
eta Gizarte Segurantza sailburuarena eta Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, hainbat ikastetxeri
prestakuntzajarduera eta lanjarduera uztartzea ahalbide-
tzen duen antolamendueredu berrian (ikasi eta lan)
oinarritutako prestakuntzazikloak ezartzeko baimena
ematen diona.

KONTRATU KOPURUA 53

Gizonak 47

Emakumeak 6

Diru-laguntzaren zenbatekoa 371.925,00 euro

5. ARRETA ETA INFORMAZIOA

Honako helburu hau du: lanarloan eta lanmerkatuari buruz
eskuragarri dagoen informazioa modu eskuragarri, ho-
mogeneo eta integralean bildu, landu eta pertsona eta

enpresa erabiltzaileen esku jartzea, beren erabakiak
babesteko tresna gisa. Era berean, jendeari oro har
bideratuta planean aurreikusita dauden sentsibilizazio
eta hedapenneurriak biltzen ditu, hala nola komunikazio-
kanpainak, foroak eta enpleguferiak. Horri dagokionez,
2008an komunikaziokanpaina bat egin zen hainbat tele-
bistakatetan iragarkiak txertatuta. Prentsa idatzian ere
egin ziren Lanbide zerbitzuak eskaintzeko hedapenekin-
tzak, oro har enplegueskatzaileei eta enpresei bideratuta.

Lanbidek arretako, informazioko eta kudeaketako telefo-
noplataforma bat du, enplegueskatzaileentzat, enpresen-
tzat eta, oro har, jendearentzat. Plataforma hori 09:00etatik
21:00etara egoten da erabilgarri.

2008an, 92.505 telefonokontsultari erantzun zaie.
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Egin diren eta Zerbitzuak erantzun dituen kontsultek
honako alderdi hauei buruzko informazioari buruzkoa
izan da:

• Lanbideri buruzko informazioa: % 18

• Lanorientazioko informazioa: % 7

• Laneskaintzei buruzko informazioa: % 34

• Hedatutako eskaintzetan sartzea: % 7

• Eskaera berritzea: % 18

• Nire lanbide.neteko gakoak: % 3

• Lanbideren hitzorduak: % 1,87

• www.lanbide.net webguneko informazioa: % 1,7

• Enpresei bideratutako enplegurako laguntzak: % 5

• Kexa eta iradokizunak: % 0,13

• Beste hainbat: Jardunaldiak,SMSak, etab. : % 4,3

Oharra: Ehunekoak eduki guztiei dagozkie.

Telefonodeien % 94,8 enplegueskatzaileek eta jendeak
oro har egin dituzte, eta % 5,2 enpresek.

Telefonoplataformatik, halaber, 247.183 dei egin ziren
Lanbiden eskainitako lanpostuetarako izangaiak ziren
enplegueskaintzaileen prestasuna egiaztatzeko.

5.1 Lanbideren web orria: www.lanbide.net

2008an, 570.334 erabiltzaile desberdin sartu ziren
Lanbide.neten, eta 39.756.812 orri behera kargatu zi-
tuzten. Hileko batez besteko bisiten kopurua 84.000

erabiltzaile izan zen. Aurreko urteari dagokionez, beraz,
bisitarien kopurua izugarri gehitu da, agian ekonomiae-
goerak okerrera egin duelako.

Kontsulta gehienak honako arlo hauetara bideratu dira:

Lan eskaintzak. Bitartekotza Zerbitzuaren 8.468 es-
kaintza eta prentsako nahiz hainbat komunikabidetako
43.118 eskaintzak argitaratu dira.

Prestakuntza. Lanbide Prestakuntzaren 1.480 ikastaro
argitaratu dira eta kanpoko erakundeen 6.695 ikastaro.

Harpidetzak. Urte amaieran 69.331 harpidedun zenba-
tu dira; eskaintzak eta ikastaroak posta elektronikoz
jasotzen dituzte.

Lanbidek sortutako estatistikak eta dokumentuak.

Dokumentu nahiz argitalpenen 272.021 behera karga
egin dira.

Enpleguatari gisa, egunean batez beste 1.500 enple-
gueskaintza eta 1.000 prestakuntzaikastaro baino ge-
hiago izan ditu, eta hilean 84.000 bisitari izan ditu.

5.2. Enpleguari laguntzeko feriak/foroak

2008an, Lanbidek honako hauetan parte hartu eta la-
gundu du:

Deustuko IV. enplegu foroa

2008ko apirilaren 16an eta 17an Deustuko Unibertsita-
tearen campusean.
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2. Lanbide zifretan, 2008 51

Helburua: Lanbideri buruzko informazioa ematea lanorien-
tazioko tresna den aldetik eta lanmerkatuaren nahiz
hainbat lanbideren egoerari buruzko informazioa ematea.

Unibertsitateko ikasleentzat.

“Lan merkatuaren behategi sarearen VI. Jardunaldi

teknikoak”.

Egunak: 2008ko irailaren 23, 24 eta 25ean, Bilboko
Euskalduna Jauregian.

Helburua: Honako gai hauek aztertzea eta horiei buruz
eztabaidatzea: lanimmigrazioa eta, gaiari buruzko infor-
mazio espezifikoaren dinamizatzaileak diren aldetik,

behategiek duten zeregina, eta berrikuntza biziraupen-
faktore gisa mundu globalizatu eta lehiakorrean.

Hartzaileak: Autonomia Erkidegoetako enplegubehate-
gietako teknikarien kolektiboa.

“San Prudentzio Lan Fundazioaren XI. Foroa”.

Egunak: 2008 urriaren 15ean eta 16an, Gasteizko Europa
Jauregian.

Helburua: Enpresei Lanbidek eskaintzen dituen zerbitzuen
berri ematea.

Hartzaileak: Enpresak, batez ere laneko segurtasunarekin
eta osasunarekin zerikusia dutenak.
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Lan merkatuaren behategia
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Lan Merkatuaren Behategia da informaziopolitika akti-
boaren edukien hornitzaile nagusia. Horretarako, hainbat
alderdi identifikatzen du, hala nola lanmerkatuko premiak
eta bilakaera, enplegua lortzeko zailtasunik handienak
dituzten kolektiboak, lurraldedesberdintasunak, hizkunt-
zaerrealitatea, laneskaintzaren eta eskaeraren bilakaera,
kualifikazioa, lanbideprofilak, lanibilbideak, lanbidekonpe-
tentziak eta laneratzeko eta kontratatzeko prozesuak.

Lanbideren lanmerkatuaren behategiaren eginkizuna
Lanbideren  zerbitzuek jasotako informazioa eta kanpoko
iturrien informazioa aztertzea da, merkatuaren joerak eta
merkatuaren egungo egoera nahiz enpleguari dagokionez
izan duen azken bilakaera zertan diren jakiteko. Lanbideren
gainerako sailei eta zuzendaritza informazioa ematen die,
eta, horri esker, lanmerkatuko premietara egokitutako

zerbitzuen estrategia eta edukiak definitzea ahalbidetzen
du.

Behategiak politika aktiboen zerbitzura duen tresnaposizio
horretatik ez da informazioa kudeaketara mugatzen; aldiz,
lanmerkatuari buruzko informazioa lehentasunezko politika
aktibo gisa eta zeharkako lanildo gisa kokatzen laguntzen
du; izan ere, prospekziora bideratzen du eta informazioa
bildu, landu eta erabakiak hartuko dituztenen artean
banatzen du.

Erantzukizun horretan oinarrituta, Lanbidek informazioa
duten eragileentzako elkarguneak eta elkartzeko aukerak
sortu behar ditu eta informazioa formalizatzen lagundu
behar die informazioa erabil dadin. Lanbideren barnean,
Behategia zeregin berri hau agerian uzteko posiziorik
onena duen tresna da: informazioa kudeatu eta banatu
behar du eta eragileek gertatzen ari diren aldaketak eta
aldaketa horiek giza baliabideei eta enpleguari buruzko
politiketan duten eragina aztertu eta ulertzeko behar
diren dinamikak sortu behar ditu.

1. 2008ko EKINTZA PLANA

Behategiak 2008ko Ekintza Plana garatu zuen. Plan horrek
ekintzaildo nagusi hauek izan zituen:

1. ildoa. Lanmerkatuari buruzko informazio orokorra eta
testuingurukoa lantzea.

Hainbat alderdi aztertuta, hala nola kontratuak, eskatzai-
leak, jasotako langabezia, Gizarte Segurantzako afilia-
zioaren bilakaera, immigrazioa, laneskaintzak, eta lan-
merkatuaren kalitatea/prekarietatea. Horretarako,
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eragiketa estatistikoetan eta administrazioerregistroe-
tan oinarritzen da.

2. ildoa. Hezkuntza Sistema eta Lan Merkatua uztartzeko
hitzarmenak

Behategiaren ekintzaildo horretan garatutako jardunen
helburua hau da: lanmerkatuari buruzko informaziosiste-
mari bertako sarrerafluxu nagusiak —hezkuntzasistematik
datozen pertsonak, alegia— dituzten laneratzeezaugarriak
ematea eta hezkuntzaeskaintza eta produkziosistemaren
premiak gehiago egokitzea ahalbidetzen duen informa-
ziooinarria edukitzea.

2008an, lankidetzahitzarmenak egin ziren UPV/EHUrekin,
Mondragón Unibertsitatearekin eta Lanbide Heziketako
eta Etengabeko Ikaskuntzarako Sailburuordetzarekin.
Operazio horiek lagungarriak dira bizi osoan hezkuntzako,
enpleguzerbitzuetako eta etengabeko prestakuntzako
sistemen artean orientazio iraunkorra eta integrala
emateko eredua garatzeko estrategia gauzatzeko.

3. ildoa. Estrategia eta aldaketak

Lanmerkatuaren antolamenduan eta portaeran garrantzi
berezia izango duten egiturazko portaerei eta joerei
aurrea hartzeko premiari erantzuteko ezarri da. Joera
eta portaera horiek hiru enplegupolitiken motetan oina-
rritzen dira: lanmerkatuaren erregulazioa, politika aktiboak
eta politika pasiboak.

4. ildoa. Sailaren kabinete espezializatua

Aholkularitza teknikoa ematen du hausnarketa estrate-

gikoetan, enplegu politikei buruzko planetan, araudigara-
penetan eta zerbitzu berrietan; era berean, erakundee-
kitaldietarako eta agerraldi publikoetarako laguntzamate-
rialak lantzen ditu.

5. ildoa. Kanpoko proiektuetan parte hartzea aditu eta
espezialistekin

2 LAN MERKATUAREN BEHATEGI SAREAREN JAR-
DUNALDI TEKNIKOAK

Behategisarea elkarguneforo iraunkorra da eta, bertan,
sareak lanmerkatuan eta enpleguzerbitzu publikoetan
duten zeregina aztertzen dute kideek. Informazioak
politika aktiboko formula gisa garrantzia duen testuingu-
ruan, Behategiak zeregin berri hori agerian uzteko ondoen
kokatutako tresnak dira; hortaz, informazioaren kudeat-
zaileak eta banatzaileak dira eta eragileek gertatzen ari
diren aldaketak eta aldaketa horiek giza baliabideei eta
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enpleguari buruzko politiketan duten eragina aztertu eta
ulertzeko behar diren dinamikak sortzen dituzte.

Autonomia Erkidegoetako Lan Merkatuaren Behategien
sarea eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoko nahiz
Kualifikazioen Institutu Nazionaleko Behategiak Bilbon
bildu ziren 2008ko irailaren 23tik 25era VI. Jardunaldi
Teknikoak egiteko. VI. Jardunaldi Tekniko horietan, sareak
honako alderdi hauek aztertu zituen:

• lanimmigrazioa eta, gaiari buruzko informazio espezi-
fikoaren dinamizatzaileak diren aldetik, behategiek
duten zeregina.

• berrikuntza biziraupenfaktore gisa mundu globalizatu
eta lehiakorrean eta Behategietan nahiz dagozkion
enplegusistemetan duen garrantzia.

• pertsonen eta konpetentzien premiak atzematearen
eremuan prospekzioari heltzeko ereduak eta formulak.

Halaber, jardunaldi horiek produktuei, zerbitzuei, meto-
dologiei eta kudeaketari dagokienez jardunbide egokiak
trukatzeko foroa izan dira, baita sarean indarrean dauden
proiektu eta lantaldeetan sakontzeko gunea ere.
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Lanbideren Prospekzio Zerbitzuak 734 prospekzio egin
zituen EAEko enpresetan 2008ko azken hiruhilekoan,
orduan jarri baitzen abian.

Prospekzioekintzak honako eskualde hauetan egin ziren:
Bidasoa Beherea, Urola Garaia, Gasteiz, Oarsoaldea,
Txorierri, Durangaldea, LeaArtibai, Bilbo, Ezkerraldea,
Donostia, Ibaizabal, Tolosaldea 20002, Tolosaldea, Goiherri
eta Debabarrena. Lan horietan adierazitako eskualdeetan
dauden garapenagentziekin lankidetzan aritu da, agentzia
horiek zona bakoitzeko lanmerkatuari buruzko jakintza
handia baitute.

Jarduera horri esker 284 zerbitzueskaera antzeman ziren;
horietatik 259 enpresen langileeskaerak izan ziren, eta
hainbat kasutan, azkenean enplegueskaintza bihurtu eta
Lanbidek bere datubasean txertatu zituen. Euskal Enplegu
Zerbitzuak ere kudeatu zituen. Gainerako 25ak enpresa
horiek zituzten prestakuntzapremiei buruzko eskaerak
izan ziren. Azken horrek Lanbidek eskaintzen dituen
prestakuntzaekintzen tipologia bideratzeko aukera ematen
du, eta, beraz, Zerbitzura jotzen duten lanbilatzaileei
egiaz lanmerkaturatzeko aukera ere ematen du.

Prospekzio Zerbitzuak bisitatutako enpresa guztietan
bildutako 259 enplegueskaeretatik, 36 Lanbideren Bitar-
tekotza Zerbitzuak izapidetu zituen, enpresek eskatuta.
Bestela esanda, Lanbidek une hartan behar ziren 36
enplegueskaintza bildu eta bere zerbitzuen bitartez

izapidetu zituen. Beste 75 enplegueskaintza hurrengo
sei hilabetetan kudeatzeko prest utzi ziren; izan ere,
enpresek beren premia epe horretan gauzatuko zela
adierazi zuten.
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1. BERDINTASUN ARLOKO ESTRATEGIA

Berdintasunarloko Estrategiaren helburua hau izan zen:
EAEko enplegu eta prestakuntzasistemetan gene-
roikuspegia txertatzeko estrategia integral eta partaide-
tzakoa diseinatzea eta ezartzea. Estrategia hori honako
jardun hauen bitartez gauzatu zen:

Generoberdintasuna ezartzeko lanprozesua irekitzeko
baldintzarik egokienak finkatu ziren, horren egonkorta-
suna eta jarraitutasun sistematikoa nahiz EAEko Ber-
dintasunerako Legera egokitzea bermatzearren.

Ondoren, generoikuspegira egokitu zen informazioa
eta estatistikak bildu eta emateko eta datuen lanketa
eta ustiapena eta datuen interpretazio eta azterketa
egiteko. Horretarako eta aurrera egiten jarraitzeko,
Lanbideko langileei prestakuntza eman zitzaien, langile
horiek generoikuspegia barnekudeaketan eta programa
nahiz zerbitzuetan txertatzeko gaitzearren.

Lanbideren lan egiteko moduetan ere ezarri ziren
2005eko Berdintasun Legeak ezartzen dituen prozesu
berriak. Ildo horretan, Lanbide egituran sortu ziren do-
kumentu eta euskarri guztietan emakumeentzat baz-
tertzailea ez den barne eta kanpokomunikazioa berma-
tzeko saiakera egin zen.

Enpleguko programa eta zerbitzuei dagokienez, zerbi-
tzuaren hedapeneko eta sarbideko prozesuak gene-
roikuspegiaren arabera moldatu ziren; orientaziopro-
zesua eta prestakuntzako, prestakuntza  enplegu eta
laneratzeko zerbitzuak generoikuspegiaren arabera
moldatu ziren; baita lanbitartekotzako prozesua ere.

2. JARDUNBIDE EGOKIA BERDINTASUNARI
DAGOKIONEZ

Lanbideri jardunbide egokia aitortu diote, prozesuen
araberako sistematikan Berdintasun Estrategia EFQM
Europako Kalitate Ereduari jarraiki biltzeagatik.
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Genero-berdintasuneko estrategia prozesuen araberako kudeaketa-sistematikan biltzea, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak
bere egindako Europako Kalitate Eredua (EFQM) aintzat hartuta.

M 1.1.Zk: 1.31.

Lanbideren Plan estrategikoan Genero Berdintasuneko Estrategia txertatzea, Lanbideren prozesu guztietara iritsi eta bertan
bil dadin. Helburua da Lanbideren prozesuak kudeatzeko planetan Berdintasun-estrategiari lotutako helburuak biltzea eta
Aginte Tauletan (AT) helburu partzialen lortzemaila neurtzeko adierazleak biltzea, estrategia ezarritako epeetan lortzen
laguntzen dutela ziurtatuz.

LANBIDE.

Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritza eta Egailan.

P1.2 Lanbideren kudeaketaren plangintza eta kontrola izeneko prozesuak ekintza-ildo berri bat txertatu du 20072010 Plan
Estrategikoan, 10.5 zenbakia duen ekintzaildoa, alegia: Lanbiden genero berdintasuneko estrategia ezartzea. Ildo
horren ekintza operatiboak hauek dira:

10.5.1  Generozeharkakotasuna ezartzeko prozesuari jarraipen emateko oinarrizko baldintzak ezartzea.

10.5.2  Lanbideren lan egiteko moduetan  2005eko Berdintasun Legeak ezartzen dituen barne-prozesu berriak ezartzea eta
barne nahiz kanpokomunikazioko prozesuak berdintasuna egokitzea.

10.5.3  Lanbideren Programa eta Zerbitzuak Genero Berdintasunera egokitzea.

10.5.4. Lanbideren zeharkako zerbitzuak (Behategia, Kalitatea eta Foroak) Genero Berdintasuna egokitzea.

Horretarako, ekintza horiek zabaldu eta Lanbideren prozesuetan urteko antolakuntzan bildu behar dira, baita prozesuen
ATetan  helburuak eta betetze-adierazleak ezarri, Lanbideren AT orokorreko adierazleak generoaren arabera agertu eta
prozesuen dokumentazioa berrikusi eta berdintasun-estrategiara egokitu ere.

JARDUNBIDE EGOKIAREN DOKUMENTAZIO FITXA

Esperientziaren
izena Jarduna

ID

Helburua

Erakunde sustatzailea

Zuzendaritza

Azalpen laburra
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5. Lanbiden genero ikuspegia txertatzea 61

Lana.

Mainstreaminga.

Jakintza.

• Enplegua, kalitateeredua, EFQM, prozesuen araberako kudeaketa, helburuak, adierazleak, ekintzak, estrategia, Aginte
Taula, Plan Estrategikoa, Lanbide.

• Genero-ikuspegia aintzat hartuta Lanbiden ezarritako EFQM sistemako prozesu eta azpiprozesu guztietan sortutako
dokumentazio guztia berrikustea.

• Berdintasunari dagokionez lortu beharreko helburuak helburu estrategikoen eta haietarako laguntza-ekintza nagusien
zerrendan biltzea (Aginte Taula eta Plan Estrategikoa).

• Berdintasun-helburuak lortzeko eta ekintzak gauzatzeko prozesuetan zerikusia duten prozesuak identifikatzea.

• Berdintasunari dagokionez onartutako helburuak eta ekintzak dagokien prozesuan zabaltzea.

• Koherentzia Testa ezartzea berdintasun-arloan onartutako helburu eta ekintzei.

• Hilero, berdintasun-arloko adierazle eta ekintzen emaitzen jarraipena egitea, horien zabalkuntza eta dagozkien neurri
zuzentzaileak aztertzea (Kudeaketa Kontrola).

• Lanbideren urteko memorian Berdintasunari dagokionez ezarritako helburuen betetze-maila biltzea.

• Berdintasunari dagokionez aurreikusitako jardunak eta jardun horien prozesu eta azpiprozesuetara, dagozkien adierazle
eta guzti, zabaltzea hobekuntza-ekintza gisa biltzea.

Aginte Taula, Lanbideren Plan Estrategikoa (10. ARDATZA), Helburuen koherentzia-testa, Kudeaketaren Plangintza eta
Kontroleko prozesuari buruzko dokumentazioa.

Marina Bidasoro (Egailanen kudeatzailea) eta Jesús Monreal (Enplegu eta Prestakuntza zuzendaria).

Arloa

Ardatza

Gako-hitzak

Nabarmendu
beharreko emaitzak

Dokumentazioa

Harremanetarako

Denbora-erreferentzia 2008.
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Lanbidek, Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzaren
enplegu eta prestakuntzapolitiketarako laguntzatresna
den aldetik, bere arloen bitartez Europako Gizarte Funt-
sarekin batera finantzatatutako ekintzak gauzatzeko
prozesuetan parte hartu du.

Hortaz, Memoria honetan deskribatutako zerbitzu eta
programa guztiek jaso dituzte Europako funtsak, bai
EAEko 3. Helburuko 20002006 Programa Operatiboaren
esparruan, bai EAEko EGF 20072013 Programa Operati-
boaren esparruan.

2008. urtean, Bitartekotza Zerbitzua, Lanmerkatuaren
behategia,  www.lanbide.net webgune instituzionala eta
horren Enplegu Zerbitzu Publikoa hezurmamitzen duten

prozesuen garapena Europako Gizarte Funtsarekin batera
finantzatu dira, EAEko 3. Helburuko 20002006 Programa
Operatiboaren esparruan.

Era berean, Enplegurako Prestakuntza programak nahiz
Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzak Lanbideren
esparruan deitutako kontrataziorako laguntzetan gauzatzen
diren Enplegurako Laguntzako programak Europako
Gizarte Funtsarekin batera finantzatu dira.

Lanbideren Enplegurako Orientazio Zerbitzuak, bai Lanbi-
deren bulegoei, bai zentro laguntzaileen sareari dagokie-
nez, Europako Gizarte Funtsaren finantziazioaren % 50
jaso du EAEko EGF 20072013 Programa Operatiboaren
esparruan.
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Aguraingo Lanbide

Donibane 1
01200  Salvatierra/Agurain, Araba
Tel.: 945 300 328
Faxa: 945 300 192
Emaila: agurain@lanbide.net

Amurrioko Lanbide

Armurulanda 4
01470 – Amurrio, Araba
Tel.: 945 892 258
Faxa: 945 892 255
Emaila: amurrio@lanbide.net

Basauriko Lanbide

Uribarri 14
48970 – Basauri, Bizkaia
Tel.: 944 261 506
Faxa: 944 261 508
Emaila: basauri@lanbide.net

Erandioko Lanbide

Benjamin Anaia Hezitzailea 5
48950 – Erandio, Bizkaia
Tel.: 944 674 273
Faxa: 944 670 675
Emaila: erandio@lanbide.net

Lasarte-Oriako Lanbide

Iñigo de Loiola 6
20160  LasarteOria, Gipuzkoa
Tel.: 943 368 278
Faxa: 943 368 277
Emaila: lasarteoria@lanbide.net
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Irungo Lanbide

Antzaran 15
20301 – Irun, Gipuzkoa
Tel.: 943 611 992
Faxa: 943 611 994
Emaila:

Oiongo Lanbide

Giralda 1
01320 OyónOion
Tel.: 945 622 975
Faxa: 945 622 975
Emaila: oion@lanbide.net
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ENPLEGU ZENTROAK

Lanbideren bulego bakoitzean Enplegu Zentro integral
bat dago. Horrez gain, LANBIDEK Enplegurako Informa-
zioko hiru Zentro ditu UPV/EHUren campusetan.  Tituludun
eta karrerako azken mailetako ikasleentzako zerbitzua
da. Helburu nagusia goimailako titulua dutenen edo laster
lortuko dutenen enplegagarritasuna gehitzea da, eta
horretarako, eskuhartze pertsonalizatu, borondatezko,
malgu eta ekintzara bideratuak gauzatzen dira.

Enplegu Zentroen helburuak hauek dira:

Enplegu Zentroa UPV/EHUko campusetako unibertsita-
teikasleentzako erreferentziagune bihurtzea. Enplegurako
Informazio Zentroa unibertsitateeremuaren eta lanarloaren
arteko zubia izan dadin lortzea.

Enplegubilaketa aktiboa indartzea.

Enplegua bilatzeko teknikei dagokienez informazioa,
aholkularitza eta ekinaren jakintza ematea arlo soziolabo-
ralari lotutako alderdi guztien inguruan, enplegueskatzai-
learen enplegagarritasuna gehitzea ahalbidetze aldera.

Unibertsitateko zerbitzu guztiekin batera eta modu osaga-
rrian lan egitea, bi zerbitzu horien artean erabiltzaileei
kalitatezko arreta ematea ahalbidetzen duten sinergiak
sortuta.

Enplegu Zentroa zentro laguntzailea den aldetik, LANBIDE
Euskal Enplegu Zerbitzuak ematen dituen tresnak eta
zerbitzuak unibertsitateko erabiltzailearen esku jartzea.

Enplegueskaintzak bildu, jaso eta hedatzea.

Enplegurako Informazio Zentroetan, besteak beste

honako ekintza hauek egin ditzake edonork:

Lanbiden hasierako izenematea egitea; zerbitzuan alta
emateko aukera ematen du.

Enplegueskaera berritzea (LEABD). Lanbiden izena eman-
da egonik beren eskaera berritu eta/edo beren eskaeraren
alta eta berritzedokumentua eskuratu nahi dutenentzat.

Administrazioegoera aldatzea (Lanbiden alta eta baja
ematea).

Lanbideren bulegosarera bideratzea.

Hainbat kontsulta egitea —hala nola prentsa, prestakun-
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tzaeskaintza, enplegueskaintzak eta bibliografia— eta
ekipo informatikoak erabiltzeko aukera izatea enpleguari
buruzko informazioa bilatzeko.

2008an, hiru campusetako Enplegu Zentroetan 710 laguni
eman zaie arreta, eta, guztira, 4.151 eskaera egin dira.

1.838 lagun bertaratu ziren “lanari buruzko informazioa"
eskatzera.

EHU ENPLEGU ZENTROAK

EHUko Enplegu Zentroa, Araba

Nieves Cano 33
01006  VitoriaGasteiz, Araba
Tel.: 945 014 436
enpleguaraba@ehu.es

EHUko Enplegu Zentroa, Bilbao

Agirre lehendakaria 83 (Sarriko)
48015 – Bilbao, Bizkaia
Tel.: 946 013 679
enplegubizkaia@ehu.es

EHUko Enplegu Zentroa, Donostia

Elhuyar 1 (I. Mª Barriola eraikina, 2. solairua)
20018DonostiaSan Sebastian, Gipuzkoa
Tel.: 943 015 946
enplegugipuzkoa@ehu.es
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