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...Ekin ta ekin 
bilatzen ditu, 
saiatze hortan ezin 
gelditu, jakintza 
eta argia… 
(Xabier Lete) 



Gizarteratze Plan honi Elkar-EKIN izena eman 

zaio, elkarlanaren ondoriozko ekintza batetik 

abiaturik aitzindaritza hori onartzea eta sustatzea 

izan dadin ideia nagusia plana diseinatu, garatu 

eta ezartzeko bidean. 

 

Aurrera egiteko, funtsezkoa de aitortzea gizarte 

entitateak, hirugarren sektorea, udalak eta 

beste erakunde publiko batzuk egiten ari diren 

lan bikaina. 

 

Gizarteratzea Gipuzkoan 



PERTSONA 
GUZTIAK 

 

KOMUNITATE 
KOHESIONATUA 

 

AUKERA 
BERDINTASUNA 

 

GIZARTE 
OSOAREN  

PARTE HARTZEA 
 

EMAKUMEAREN 
ALDEKO EKINTZA 

POSITIBOA 
 

Arreta komunitario eta hurbiltasunekoan, banakako eskuhartzean eta  
bizitza-kalitatean oinarritzen den eredua. 

 

Ekonomiaren 
susperraldia 

finkatzea 
 

Gure gizarte  
ongizate eta  

kohesio eredua 
sendotzea Elkar-EKIN 

2016-2020  
GIZARTERATZEKO 

PLANA 
 

 GFAREN KUDEAKETA  
PLAN ESTRATEGIKOA 2015-2019  



Esparru Estrategikoa 



Planaren Filosofia 
 

• Gizarteratze begirada zabaldu nahi dugu eta kontutan 

eduki ez bakarrik bazterkerian dauden ohiko taldeak, 

baizik eta onartzea baztertze-egoerak eta gizarteratze-

beharrak beste zeharkako eremuetan ematen direla 

(adinduetan, mendekotasunean, haurtzaroan, aniztasun 

sexualan…) 

 

• Bizi kalitatea eta eskubideen ereduetatik lan egin nahi 

dugu, lana eta plangintza pertsonan zentratuta 

dagoela. 



• Elkar-EKIN = Elkarlanetik bideratutako lidergoa. 
 

• Abiapuntua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

Erantzukizun Publikoa, pertsonen eskubideak 

bermatzeko, eta pertsonen bizitza-baldintzen 

hobekuntza eta Gipuzkoako kohesio-soziala 

lortzeko. 
 

• Beste gizarte-eragile batzuekin kolaborazioan. 

Entitate sozialen, Hirugarren Sektorearen, 

udalen eta beste erakunde publiko batzuen 

iritzia, eta honela osaketa publiko/pribatua 

lortzea. 

Lankidetza eta Ko-parte hartzea 



Elkar-EKIN 

Gizarteratze
ari lotutako 
zerbitzuak 

eta 
prestazioak 
garatzea 

Enplegurak
o eta 

gizarteratze
ko aukerak 
sustatzea 

 

Lankidetza 
indartzea 
tokiko eta 

gizarte 
erakundeeki

n 

Ikerkuntza 

eta 

berrikuntza 

sustatzea  

Zeharkako 

prozesuak 

garatzea. 

 

Komunikazio 
plan bat 
diseinatu 

eta 
garatzea 

Jarduera ildoak 

1. ILDOA 2. ILDOA 3. ILDOA 4. ILDOA 6. ILDOA 5. ILDOA 



2.Helburua 

   
Enplegagarritasunerako 
aukerak sortzea gizarte 

ahuleziako egoeran 
dauden pertsonentzat 



 

•   

 

2. ILDOA  

Enplegurako eta gizarte inklusiorako aukera sorkuntza sustatzea 

gizarte bazterketako arriskuan eta egoeran dauden pertsonentzat 
 

2.1 
Laneratze eta gizarteratzera zuzendutako estrategia bat diseinatzea eta maila 

instituzionalean adostea, epe ertainean, 2018-2020 epera begira. 

  

2.1.1 
Sakontasunez egin errealitate sozialaren, beharren eta eskualde-

mailarako aukeren analisia eta diagnosia. 

  

2.1.2 
Giza zerbitzuetan, bazterkeria arriskuan dauden pertsonekin bete 

daitezkeen, enplegua eratzeko aukerak aztertu. 

  
2.1.3 

Ikerketa horietatik bideratutako Sailarteko estrategia eraginkorra 

planifikatzea. 

  

2.1.4 
Plan hau osatzea GLH-aren, lehia, jasangarritasun eta kohesio-

estrategian. 



 

•   

 
2.1. 

Laneratze eta gizarteratzera zuzendutako estrategia bat diseinatzea eta maila 

instituzionalean adostea, epe ertainean, 2018-2020 epera begira. 

  

2.1.5 

Desgaitasuna edota gaixotasun mental larria duten edota bazterketa 

egoeran dauden pertsonentzako zerbitzu okupazionalen eskaintza 

zabaltzea eta aniztea. 

  

2.1.6 

Programen lurralde mailako estaldura bermatzea eta udal eta eskualde 

garapen agentziekiko koordinazio eta bideratze kanalak sortzea, 

pertsonak gizarteratzeko bideetan txertatuz baliabide horiek. 

  
2.1.7 

Gizarteko beste eragile batzuekiko lankidetza akordioak zabaltzea, 

enplegu inklusiboa sortzeko eta sustatzeko. 

2. ILDOA  

Enplegurako eta gizarte inklusiorako aukera sorkuntza sustatzea 

gizarte bazterketako arriskuan eta egoeran dauden pertsonentzat 
 



 

•   

 

2.2 

Gizarteratzearen eta ekonomia sozial eta solidarioaren enpresak eta 

kooperatibak sor daitezela sustatzea eta laguntzea. Enpresa eta kooperatiba 

horiek bazterketa arriskuan dauden prestakuntza gutxiagoko pertsonentzako 

enplegu aukera berriak sortzen diren alorretan zentratuko dira. 

  

2.2.1 

 

Laneratzeko enpresak eskualde mailan zabaltzen hastea. 

 

2. ILDOA  

Enplegurako eta gizarte inklusiorako aukera sorkuntza sustatzea 

gizarte bazterketako arriskuan eta egoeran dauden pertsonentzat 
 



2017ko Enplegagarritasun 

Mintegiak 

• Deustuko Unibertsitatean  
 

• 2017ko irailean eta urrian 
 

• Landu da: Bazterketa egoeran dauden pertsonen 

enplegagarritasuna.  
 

• Sektore arteko ikuspegia bermatu nahi zen. Sektore 

askotariko esparruetatik zetozen eragileak gonbidatu 

behar ziren 
 

• Uste dugu behar horri erantzuteko bide bakarra 

sektoreen arteko elkarlana da 

 



Partekatutako Diagnostikoa 
• Lan eredu partekatua: enplegagarritasuna sarean 

o Sare egonkor bat sortzeko beharra. 

o Zerbitzuen mapa bat prestatzea proposatzen da.  

o Lanak jarraitua izan behar du. 

o Elkarrekin lan egiteko guneak eta tresnak. 

o Foro edo ibilbide gehiago sortzea. 

 

• Enplegagarritasunari laguntzeko neurriak: hobariak 

eta erantzukizuna 
o Enplegua eskaintzeari lotutako hobarien eta pizgarrien beharra. 

o Zuzeneko harremana ahalbidetzearen beharra hirugarren sektorearen 

eta enpresen artean. 

o Sentsibilizazio jardunaldiak antolatzea . 

o Enpresa erakundeek eta hirugarren sektoreak balioa aitortzeko kanpainak 

egin. 

o Ibilbide eraginkorren garapena. 



• Prestakuntza 
o Prestakuntza eremu partekatu bat sortzeko beharra. 

o Askotariko prestakuntza guneak bultzatu  

o Erdian jarri behar da pertsona 

o Informazioa biltzeko prozesuetan datu kualitatiboak ere  

     biltzea, eta ez eta ez bakarrik datu kuantitatiboak. 

 

• Beste ekintza ildo batzuk   
o Beste finantzaketa mota batzuk edo errentagarritasun tresnak bilatzea. 

o Kontratu lege berria bultzatzea eta garatzea, baita haren ondorio diren 
aukerak ere. 

o Kontratazio klausula berrien jarraipena egin eta zeharkako ikuspegia 
txertatu.  

o Enpleguaren, gizarte zerbitzuen eta gai ekonomikoen arteko oinarrizko 
sinergiak, zehaztu. 

o Komunikazio kanal bat sortzea enpresen eta Lanbideren artean, 
Gipuzkoako Foru Aldundia bideratzaile izanik. 
 

 

 

Partekatutako Diagnostikoa 



Empleabilidad y 
Cohesión Social 

• Nuevas estrategias frente a un empleo cambiante y 

ante un reto mayúsculo como es el riesgo del 

incremento de la desigualdad. 

• Capacidad dinámica de las organizaciones y las 

personas como factor diferencial. 

• La empleabilidad de las personas debe ser un 

elemento más del compromiso de las 

organizaciones con la sociedad. 

• Asumir que el cambio es inevitable, pero verlo como 

oportunidad a través del empoderamiento de las 

personas, la cultura colaborativa y apostar por los 

cuidados 



Empleabilidad y 
Cohesión Social 

• Corresponsabilidad, coordinación en red, transversalidad 
en la gobernanza y políticas de conciliación. 

• Gipuzkoa, territorio competitivo e inteligente que 
acompaña y facilita a las empresas del territorio en su 
transformación hacia un modelo que apuesta por el 
empleo de calidad y participación de las personas. 

• La fiscalidad orientada al impacto social y la garantía del 
estado de bienestar y como herramienta para disminuir la 
desigualdad económica al servicio del desarrollo 
económico, el empleo y el bienestar. 

• Rescatar, ampliar y experimentar las buenas prácticas 
(como las expuestas a lo largo de la tarde), que desde lo 
local y comarcal se están llevando a cabo. 



…sortuz ta 

sortuz gure 

aukera 

atsedenik 

hartu gabe, 

lana eginaz 

goaz aurrera 

kate horretan 

denok batera 

… 
(Xabier Lete) 


