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1.- NOR GARA? 

 

ERROAK Gizarteratzeko Elkartea 1988ko uztailean sortu zen, pertsonei orientazioa, 
prestakuntza eta enplegua eskainiz eta beraien garapen pertsonala bultzatuz gizarteratzen 
laguntzeko asmoarekin. 

ERROAK irabazi asmorik gabeko elkarte pribatu bat da, gizarte zerbitzuen sektorean 
dihardu, eta, zerbitzu publikoaren ikuspegitik, gizarte bazterketaren aurka borrokatzea du 
helburu. SARTU taldean sartuta dago, eta EAE osoan ezarrita dago. Kudeaketa pribatuaren 
dinamika badugu ere, zerbitzu publiko bat gehiago gara gizarte zerbitzuen sare 
orokorraren barruan, eta sare horren osagarri eta lagungarri gara. 

Erakundearen izateko arrazoia eta helburua da arrazoi sozial, kultural, pertsonal, 
okupazional edo ekonomikoengatik egoera ahulean dauden pertsonak gizarteratzea. Gure 
misioa, bisioa eta balioak irudi honetan ikusten dira:  
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2.- 2020KO MUGARRIAK 
2020. urtea COVID-19ak mundu mailan sortutako pandemiagatik gogoratuko da; 
beraz, ezinbestean esan behar dugu birusak eta haren ondorioek baldintzatu eta aldatu 
egin dutela aurten egindako lana. Egoera ustekabean etorri zen, aurreikusi gabe, berria da, 
ezezaguna, eta pertsonak ez gaude prestatuta. Egunez egun egokitu gara, gauzak ahalik 
eta hobekien egiten saiatu gara, nora jo inolako erreferentzia esparrurik aurretik eduki 
gabe, eta funtzionatzeko eta lana egiteko modu berriak aurkitu eta probatu ditugu. Aldez 
aurretik esan behar da gure lan jarduna pertsonarekin zuzenean lan egitea dela berez, 
aurrez aurreko arreta lehenetsiz, hori baita gure lanaren funtsa. Covida iristean, telelanean 
aritzera behartuta ikusi dugu gure burua, eta, kasu batzuetan, programa batzuk aldi 
baterako bertan behera uztera ere. 

2020ko martxoaren 16an, konfinamenduaren lehen lanegunean, pertsonei arreta ematen 
jarraitzea zen gure buruari planteatu genion helburua. Egiten dugun balorazioa positiboa 
da, lortu egin dugu-eta.  

Osasun alarmarekin, profesionalen laneko baldintzek bat-batean aldatu ziren, pertsonei 
arreta emateko modua eta intentsitatea aldatuz, arreta telefonoz/bideodei bidez ematen 
hasi baikinen, eta whatsappa eta posta elektronikoa baliatu genituen informazioa eta 
dokumentazioa bidaltzeko. Halere, konfinamendu neurriak malgutzen joan ziren  neurrian, 
aurrez aurreko arreta ematen hasi ginen berriro. Prebentzio protokolo zorrotzak diseinatu 
genituen, kutsatzeak saihesteko eta guretzat eta artatzen ditugun pertsonentzat segurua 
den ingurune batean lan egiteko.  

Indar handiagoa hartu zuten koordinazioak eta sareko lanak. Koordinazio sistemak 
egituratu genituen lantaldeen barruan, komunikatuta egoteko, informazioa partekatzeko, 
eta garatzen ari garen jarduerak balioesteko eta kontrastatzeko.  Komunikazio ez 
presentzialerako oinarrizko bideokonferentzia tresnak erabiltzen ikasi dugu: zoom, meet, 
hangouts, google duo,…  

Pertsonei arreta ematean batez ere haien ongizate fisiko, emozional eta materialarekin 
zerikusia duten esparruei erreparatzen diegu: osasuna, etxea, janaria. Lehentasunezkotzat 
jotzen dugu, halaber, pertsonak beti informatuta edukitzea eta pertsonei baliabideak 
eskura izango dituztela bermatzea. 

Alarma egoerak agerian utzi du bazterketa egoeran dauden eta prozesu pertsonalak, 
prestakuntzakoak eta lanekoak eten dituzten pertsonak zaurgarriak direla, orain inoiz baino 
gehiago. Hori guztia larriagotu egin da isolamendu digitalaren ondorioz, izan ere, 
trebakuntza digitalik eduki ez eta “konektatzeko” baldintzarik ere ez duten pertsonak no 
aldiz baztertuta daude, ez soilik  bere egoera ekonomiko, profesional eta pertsonala okertu 
delako, baizik eta zerbitzu sozialekin eta baliabide sozialekin harremanetan jarri ezin delako 
ere bai. Online konexioa funtsezkoa da horiekin harremanetan jartzeko, eta horretarako 
pertsona askok ez dituzten konpetentziak eta baldintza ekonomikoak beharrezkoak dira.  
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Baina, era berean, balioa eman nahi diogu sare komunitarioan egoera ahulenean dauden 
pertsonekiko (erakundeak, baliabide sozialak, aterpetxeak, oinarrizko zerbitzu sozialak, 
osasun zentroak, udaltzaingoa eta herritarrak oro har) hautemandako ahaleginari eta 
laguntzari. Artatzen ditugun pertsonekiko jarrera, prestasuna eta konpromisoa eskertu nahi 
ditugu, guztiok egokitu gara-eta egoerara, buru argitasun eta sormen handiz, eta erakutsi 
dugu moldakorrak izan gaitezkeela, bai gu, bai artatzen ditugun pertsonak. 

Covid-19aren pandemia mundiala alde batera utzita, 2020. urtean Erroakek garatutako 
jarduerari helduko diogu, eta hiru lorpen garrantzitsu nabarmenduko ditugu:  

1. Gure baliabideen katalogoan programa berri bat sartu dugu: ANDERE GUNEAK, 
Aktibazio eta ahalduntze tailerrak.  

Programa urteko bigarren seihilekoan hasi zen, eta helburu batzuk planteatzen 
zituen, oro har, egoera soziopertsonal zaurgarrian dauden emakumeei zuzendutako 
akonpainamendu ekintzak eta haien gizarte eta heziketa alorretan esku hartzeko. 
Parte hartze sozialarekin, emakumeen ikusgaitasunarekin, erantzunkidetasunarekin, 
lidergo komunitarioarekin, parte hartzearekin, analisi kritikoarekin eta abarrekin 
lotutako gaitasunak bereganatzera bideratutako hazkunde pertsonaleko taldeetan 
gauzatzen da. Beste emakume batzuekin partekatzeko leku propioa izatea. 

2. Martuteneko prestakuntza zentroko instalazioak handitu genituen, eta lokal berri 
bat ireki genuen, hori ere Ubarburu pasealekuan, gizarte eta hezkuntza alorretan 
ditugun tailerretako batzuk hara eramateko.  

3. Gure webgunea berritu genuen, irekiagoa, intuitiboagoa eta erabiltzaileentzat 
eskuragarriagoa izan dadin. www.erroaksartu.org  

http://www.erroaksartu.org/
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3.- 2020AN GARATUTAKO JARDUERA 

 

Horretarako zerbitzu sorta zabala eskaintzen dugu, zeinaren bidez pertsonek ibilbide bat 
egin dezaketen beraien premia eta interesetara egokituta.  

Gure jarduerak, funtsean, hiru eremu ditu esku hartzeko:  

• Arreta eta orientazioa. 
• Enplegurako prestakuntza eta gizarte eta hezkuntzako prestakuntza. 
• Enplegua: lan merkatura hurbiltzea eta sartzea helburu duten hainbat programa. 

Memoria bi zatitan egituratuta dago. Lehenengo zatian, urtean zehar garatutako arloak eta 
proiektuak aurkezten ditugu, horien deskribapen txiki batekin eta parte hartu duten 
pertsonen kopuruari buruzko aipamen batekin. Bigarren zatian, artatutako pertsonen 
profilaren azterketa laburra egiten da.  
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ARRETA ETA ORIENTAZIOA 

 

Lanbide Orientazio Zerbitzua.  

Erroak elkartea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zentro laguntzailea da.  Lanbiden 
izena emanda duten pertsonei eskaintzen zaie Orientazio zerbitzua, beraien 
enplegagarritasuna hobetzeko asmoarekin. Elkartzeko leku bat eskaintzen zaie eskatzaileari 
eta orientazioan diharduen profesionalari, eta leku horretan eskatzailearen profil 
profesionalaren balorazioa egiten dute elkarrekin, modu pertsonalizatuan. Pertsona 
bakoitzarekin lanerako plan bat ezartzen da, hainbat helbururekin eta eskatzailea lan 
merkatura gehiago hurbiltzeko hainbat ekintza eta jarduerarekin.   

Lanerako orientazioaren osagarri moduan, Enplegu Zentroaren zerbitzua dago. Zerbitzu 
hori gune fisiko egonkorra da, non Lanbiden izena emanda duten pertsonek eskura 
dituzten enplegua bilatzeko prozesuan norberak kontsultatzeko moduko tresnak. 

Pertsonek informazio eguneratua daukate, bibliografia kontsultatzeko, enplegu bilaketari 
buruzko gidak, ordenagailuak curriculumak eta aurkezpen gutunak diseinatzeko, Internet 
sarbidea posta kudeatzeko eta enplegu atarietan izena emateko…, eta enplegua bilatzen ari 
direnean planteatzen zaizkien edozein eratako premiak asetzera eta zalantzak argitzera 
joan daitezke bertara, han orientatzaile baten laguntza izango dute beti. 

 

LANBIDEKO ORIENTAZIO 
ZERBITZUA

DIRUZ LAGUNTZEN 
DUEN ERAKUNDEA

ZERBITZUAN 
SARTZEA

E G GUZTIRA

Enplegurako Orientazio Zerbitzua
Lanbide- Euskal Enplegu 

Zerbitzua
Lanbideko bulegoak 480 463 943

Enplegu Zentroa
Lanbide- Euskal Enplegu 

Zerbitzua
Lanbiden izena ematea 281 170 451
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Lanbideko Orientazio Zerbitzuak banakako arreta emateaz gain, iraupen laburreko tailerrak 
eskaintzen zaizkie pertsonei, taldean, "Prestakuntza pilula" gisa. Horietan, praktikoki 
sakontzen da lana bilatzeko tresnekin lotutako gai jakin batean: Lanbideren webgunea, 
curriculum vitaea, laneko elkarrizketa…. 

 

Gizarteratze eta Laneratzeko unean Lagun egiteko Zerbitzuak  

Artatzen diren pertsonen bizi baldintzak hobetzea helburu nagusitzat duten hainbat 
programa dituzte. Erreferentziazko profesional baten laguntzarekin, zeinak denbora eta 
esfortzuak modu pertsonalizatuan eskaintzen dizkion, pertsonak gizarteratzeko proiektu 
pertsonal bat egiten du, eta abian jartzen laguntzen zaio. 

Prozesu horretan, erabiltzaileaz gain, inguruneko baliabide guztiek parte hartzen dute 
(sozialak, prestakuntzakoak, lanekoak), esku hartze integrala sustatuta. 

EGINDAKO 

TAILER 

KOPURUA

ORDU 

KOPURUA 

GUZTIRA

E G GUZTIRA

2 6 3 8 11

4 12 14 14 28

3 9 9 9 18

2 6 3 10 13

1 3 3 1 4

12 36 69 111 180

24 72 101 153 254

Komunikazio eraginkorra laneko 
elkarrizketan

Helburu profesionala

Lanbideren webguneari etekina 
ateratzeko jarduera (Sácale chispas a la 
web de Lanbide)

GUZTIRAKOAK

LANBIDERI LOTUTAKO DINAMIZAZIO 
JARDUERAK TALDEAN

Curriculum express

Enplegua bilatzeko kanalak

Trebetasun sozialak eta 
komunikaziokoak
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Hauek dira zerbitzu honetan garatzen ditugun programak:  

 Laguntza espezializatuko programa. 
 Gizarteratzeko Zerbitzu Integrala.  
 Presoak gizarteratzeko eta laneratzeko proiektua.  

 

PRESTAKUNTZA  

 

Gizarte eta hezkuntzako prestakuntza 

Autonomia pertsonalean zertxobait mugatuta egon edo ohitura, trebetasun sozial edo 
bitarteko pertsonalik ez edukitzeagatik gizartean baztertuta dauden edo baztertuta 
egoteko arriskua duten pertsonekin lan egiteko trebatuta dagoen zerbitzu espezializatu bat 
da Gizarte eta hezkuntzako prestakuntza.  

Esku hartzea pertsonak gizarteratzera bideratuta dago, eta lanbideak ezagutzeko, 
alfabetatze digitalerako eta trebetasun eta gaitasun pertsonal zein sozialak garatzeko 
taldeko jarduerak eskaintzen ditu. Esku hartze hori gizarteratzeko ibilbidean banakako 
laguntza emanez indartzen da. 

GIZARTERATZEKO ETA 
LANERATZEKO UNEAN 
LAGUNTZEKO  ZERBITZUAK

DIRUZ LAGUNTZEN 
DUEN ERAKUNDEA

ZERBITZUAN 
SARTZEA

E G GUZTIRA

Laguntza Espezializatuko 
Programa

Gipuzkoako Foru 
Aldundia

Udaleko Gizarte 
Zerbitzuek eskatuta eta 

GFAk onartuta
16 35 51

Gizarteratzeko Zerbitzu Integrala
Eusko Jaurlaritzako 

Gizarte Gaietarako Saila
Erroak Elkartea 15 15 30

Presoak gizarteratzeko eta 
laneratzeko proiektua

Eusko Jaurlaritzako 
Justizia Saila

Martuteneko espetxea 1 25 26
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Esparru horretan, izaera okupazionaleko, psikosozialeko, sozioedukatiboko eta 
gizarteratze- eta laneratze arloko esku hartzeak bateratzen dira, parte hartzaileen 
autonomia mailarik handiena sustatzeko. 

Gizarte eta Hezkuntzako Prestakuntzak pertsonei dagokienez dituen helburu orokorrak dira 
erabiltzaileei oinarrizko arretak eskuratzeko gune hurbila eta irisgarria eskaintzea; 
bazterketa egoerak prebenitzea eta arintzea; pertsonen gizarteratzea eta laneratzea 
sustatzea; eta pertsonei laguntzea bizitza proiektu autonomoa garatzen utziko dieten 
baliabide sozial eta pertsonalak eskuratzen. 

Gizarte eta hezkuntzako prestakuntzan, honako zerbitzu/programa hauek sartzen dira: 

 Gizartean baztertuta egoteko arriskua duten pertsonekin Gizarte eta Hezkuntza 
alorrean eta alor Psikosozialean esku hartzeko zerbitzua. 

 Gizarteratzeko Eguneko Zentroa. 
 Sendotu Aldiberean Programa Europarra. 
 Gizarteratzeko Gizarte eta Hezkuntzako Tailerren Sarea.  
 Andere guneak, aktibazio eta ahalduntze tailerrak. 

 

DIRUZ LAGUNTZEN 
DUEN ERAKUNDEA

ZERBITZUAN 
SARTZEA

E G GUZTIRA

ELKARREKIN taldea 3 16 19

AURRERA Taldea 2 18 20

EMAKUMEEN Taldea 18 0 18

BIDEAN Taldea 0 16 16

Gipuzkoako Foru 
Aldundia

Udaleko Gizarte 
Zerbitzuek eskaera 

egin eta GFAk eskaera 
onartu

1 20 21

Donostia Taldea Erroak Elkartea 61 16 77

Hernani Taldea
Udaleko Gizarte 

Zerbitzuak, 
Buruntzaldeako 

30 3 33

Tailerren Sarea: 

Ofizioak
 4 45  49

Tailerren sarea: 

Kultur hedapena
 6  84 90

Tailerren sarea: 

Informatikako gela
 41  109 150

Eusko Jaurlaritzako 
Gizarte Gaietarako Saila

Erroak Elkartea 17 0 17

GIZARTE ETA HEZKUNTZAKO 
PROGRAMAK/ZERBITZUAK

Gizarteratzeko 
Gizarte eta 
hezkuntza 

alorretako tailerren 
sarea 

Andere guneak, Aktibazio eta 
ahalduntze tailerrak

Donostia-San Sebastiango 
Udala

Udaleko Gizarte 
Zerbitzuak

Gizartean baztertuta 
egoteko arriskua 

duten pertsonekin 
Gizarte eta 

Hezkuntza alorrean 
eta alor 

Psikosozialean esku 

Gizarteratzeko eguneko zentroa

Sendotu aldiberean. 
Ibilbide integratuak

Eusko Jaurlaritzako 
Gizarte Gaietarako Saila, 

Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila-

etengabeko ikaskuntzaren 
arloa, eta Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzua. 

Erroak Elkartea

Europako Gizarte Funtsa 
eta Gipuzkoako Foru 

Aldundia
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Honako taula honetan zehazten dira zerbitzu horietan garatzen diren jarduerak: 

 

Enplegurako prestakuntza 

Langabezian dauden langileentzako prestakuntza planak garatzen ditugu. Honako hauek 
bereizten ditugu: 

 Profesionaltasun ziurtagiriak dituzten ikastaroak: Lanbide eta Sendotu 
Aldiberean. 

Lanbide prestakuntzako ikastaroak dira, lanbide jakin bateko ezagutza teknikoak eta 
enplegagarritasuna hobetzeko jarrerazko gaitasunak eskuratzeko. Prestakuntza teoriko-
praktikoa enpresetan egiten diren praktikekin osatzen da, eta horrek benetako lan 
ingurunean trebetasunak, abileziak eta ezagutzak eskuratzea ahalbidetzen du.  

Urtean zehar hainbat jarduera sektoretan ematen dira prestakuntza programak: ostalaritza, 
arreta soziosanitarioa, irakaskuntza, eraikin eta lokalen garbiketa, soldadura, iturgintza, gas-
berokuntza,... 

 URTEKO 
ORDUAK

ELKARREKIN Taldea 628

AURRERA Taldea 628

EMAKUMEEN Taldea 378

BIDEAN Taldea 628

1135

Donostia Taldea 335

Hernani Taldea 264

Tailerren sarea: 

Ofizioa
535

Tailerren sarea: 

Kultur hedapena
211

Taierren sarea: 

Informatikako gela
532

238Aktibazio eta ahalduntze tailerrak

Teknologia berrietarako hurbilpena:  
Informatika eta internet, oinarrizko ezagutzak
Informatika, 1. maila: Excel eta power point.

GIZARTE ETA HEZKUNTZA ALORREKO 
PROGRAMAK/ZERBITZUAK

Gizartean baztertuta 
egoteko arriskua 

duten pertsonekin 
Gizarte eta 

Hezkuntza alorrean 
eta alor 

Psikosozialean esku 

Egurrezko arozgintza eta eskulanak

Sormenezko eskulanak

Garbiketa espezializatua: Covid 

Osalaritzako trebetasun soziolaboralak 

Salmentarako trebetasun soziolaboralak 

Teknologia berriak

Oinarrizko gaitasunak hizkuntzan eta matematikan 

Garbiketa espezializatua: Covid

Oinarrizko gaitasunak: euskaraa

Eraikin eta hotelen garbiketa
Tabernako-jatetxeko zerbitzaria

Ekipo informatikoen oinarrizko konponketak

Gaitasun soziopertsonalak
Euskararen hastapenak

Ingurumeneko eta kontsumoko gela
Argazkigintako erronka "Koronabirusaren ortzadarra" 

Ingurunearen ezagutza 
Genero berdintasuna

Gizarteratzeko eguneko zentroa

Sendotu aldiberean 
Ibilbide integratuak

Gizarteratzeko 
Gizarte eta 
hezkuntza 

alorretako tailerren 
sarea

Andere guneak

GARATUTAKO JARDUERA

Brikolajea eta Eskulanak

kadura osasungarria eta eguneroko bizimoduaren kudeake

Sormenezko eskulanak

Oinarrizko sukaldaritza

Eraikin eta hotelen garbiketa

Etxetresna elektrikoen konponketa
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 Lanbideren ikastaroak 
o Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen ditu.  
o Sarbidea: Lanbideren webgunean izena ematea. 

 

 

 Sendotu Aldibereanen ikastaroak 

 

PROFESIONALTASUN 
ZIURTAGIRIAK

EGINDAKO 
JARDUERA 
KOPURUA

ORDUAK 
EKINTZAKO

ORDUAK 
GUZTIRA

E G GUZTIRA

3. MAILA 3 340 1020 24 14 38

1. MAILA 2 210 420 18 13 31

2. MAILA 1 730 730 3 12 15

1. MAILA 1 150 150 7 8 15

2. MAILA 1 480 480 14 1 15

2. MAILA 1 430 430 0 18 18

2. MAILA 2 460 920 1 26 27

11 4150 67 92 159

Oxigas soldadura eta mig/mag soldadura

GUZTIRAKOAK

Instalazio hartzaileak eta gas gailuak 
muntatzea, zerbitzuan jarzea, mantentzea, 
ikuskatzea eta berrikustea 

LANBIDEREN ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA EKINTZAK 

Enplegurako prestakuntza profesionalaren 
irakaskuntza

Jatetxeko eta tabernako oinarriko lanak

Sukaldea

Eraikin eta lokaletako gainazalen eta 
altzarien garbiketa

Pertsonei beren etxeetan arreta 
soziosanitarioa eman

PERTSONA BAKOITZAK 
EGINDAKO 

GUTXIENEKO ORDU 
KOPURUA

E G GUZTIRA

40 10 6 16

80 11 11 22

80 2 8 10

80 8 8 16

120 4 0 4

80 0 6 6

35 39 74

ENPRESETAKO PRAKTIKAK, LANBIDEREN 
ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA EKINTZEI 
LOTUTA 

Enplegurako prestakuntza profesionalaren 
irakaskuntza

Jatetxeko eta tabernako oinarriko lanak

Sukaldea

Eraikin eta lokaletako gainazalen eta 
altzarien garbiketa

Pertsonei beren etxeetan arreta 
soziosanitarioa eman

Instalazio hartzaileak eta gas gailuak 
muntatzea, zerbitzuan jarzea, mantentzea, 
ikuskatzea eta berrikustea 

GUZTIRAKOAK

 SENDOTU ALDIBEREAN-EN 
PRESTAKUNTZA EKINTZAK

P.Z. ORDU KOPURUA

DIRUZ 
LAGUNTZEN 

DUEN 
ERAKUNDEA

ZERBITZUAN 
SARTZEA

E G GUZTIRA

Sukaldeko oinarrizko lanak 1. MAILA 350 3 8 11

Eraikinen garbiketa 1. MAILA 150 8 7 15

Mendeko pertsonak artatzea 
erakundeetan 

2. MAILA 370 14 0 14

GUZTIRAKOAK 870 25 15 40

Erroak Elkartea

Europako 
Gizarte Funtsa 

eta Gipuzkoako 
Foru Aldundia
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 Beste ikastaro batzuk  

 

 INCORPORA Prestakuntza gunea:  

Hainbat sektoretan egiten da prestakuntza (ostalaritza, merkataritza, garbiketa), eta 
Incorpora erakundeen erabiltzaile diren langabeei zuzenduta dago. Lanpostu/lanbide 
baterako gaitasun tekniko espezifikoak eskuratzen dira, baina ezaugarri bereizgarria da, 
talde laneko dinamika baten bidez, edozein enplegutarako beharrezkoak diren zeharkako 
gaitasun nagusiak ere eskuratzen direla. Normalean, zeharkako gaitasun horiek lan 
esparrutik kanpo eskuratzen ditugu; beste batzuk gure ezaugarri pertsonalen parte dira, 
baina ia guztiak ikasi eta bultzatu  egin daitezke horiek lantzera bereziki bideratutako 
prestakuntzaren bidez.  

 

EGINDAKO JARDUERA 
KOPURUA

ORDUAK 
EKINTZAKO

ORDUAK 
GUZTIRA

E G GUZTIRA

4 50 200 24 23 47

IKT-EN GAINEKO LANBIDEREN 
PRESTAKUNTZA EKINTZAK (P.Z.-rik gabe)

Konpetentzia digitalak

INCORPORA 
PRESTAKUNTZA 
GUNEETAKO 
PRESTAKUNTZA EKINTZAK 

ORDU 
KOPURUA 

DIRUZ LAGUNTZEN 
DUEN ERAKUNDEA 

ZERBITZUAN 
SARTZEA 

E G  

Pisuetako zerbitzaria 250 
"La Caixa" fundazioa 

Erroak Elkartea eta 
Incorporako beste 
erakunde batzuk 

8 8  

Dendetako laguntzailea 250 13 3  

GUZTIRAKOAK 500     21 11  
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ENPLEGUA 

 

Laneko Bitartekaritza eta Sustapena  

Erroak elkartean uste dugu enplegua lortzea eta hori baldintza duinetan mantentzea dela 
gizarteratzea lortzeko biderik onenetako bat. Hori dela eta, bitartekaritza- eta lan 
sustapenaren arloa funtsezkoa da erakundearen barruan, bai bitartekari aritzen garen 
pertsonentzat, bai Erroak erakundearen gainerako zerbitzu eta proiektuentzat.  

Lan bitartekaritzako zerbitzua honako ekintza hauen bidez garatzen da:  

 Enplegua eskaintzen duten enpresak eta enplegua eskatzen duten pertsonak 
elkarrekin harremanetan jartzen ditu, honako ekintza hauen bitartez:  

 Lan eskaintzak bilduz eta kudeatuz. 
 Eskatutako profilera egokitutako hautagaitzak bilatuz: enplegu poltsa 
 Hautagaitzen aurrehautaketa eginez 
 Kontratazioan zehar, enpresari eta kontratatutako pertsonari lagun eginez. 
 Lan merkatuari buruzko informazioa bilduz 
 Gipuzkoa lan eremutzat duten enpresen sarearen aztertuz. 
 Pertsonak EGE irizpideak (Enpresaren Gizarte Erantzukizuna) aintzat hartuz 

kontratatzeari lehentasuna ematea eta joera horri buruz sentsibilizatzea 
 Erakundeak enplegu agentzia gisa duen baimenaren babespean egiten da lan 

bitartekaritzako lana (identifikazio zk.: 1600000023).  

Hauek dira Bitartekaritza eta lan sustapeneko zerbitzuan sartzen diren programak: 

 Kudeaketa aktiboa gizarteratzeko eta enplegagarritasuna hobetzeko.  
 Kontratazioan lagun egiteko zerbitzua.  
 La Caixaren Incorpora Programa.  
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Autoenplegua  

Lan merkatuan sartzea ez da soilik besteren konturako enplegu baten bidez gertatzen, 
norberaren kontura ere sar daiteke. Erroaken autoenplegurako programa bat dugu; 
norberaren kontura jarduera bat (langile autonomoak, mikroenpresak) hasi nahi duten 
ekintzaileei tutoretza eta laguntza eskaintzen dien zerbitzu bat da programa hori. 

 

LANEKO BITARTEKARITZA 
ETA SUSTAPENA

DIRUZ LAGUNTZEN 
DUEN ERAKUNDEA

ZERBITZUAN 
 SARTZEA

E G GUZTIRA

Kudeaketa aktiboa 
gizarteratzeko eta 
enplegagarritasuna hobetzeko

Gipuzkoako Foru 
Aldundia

Erroak Elkartea

Incorpora programa  “La Caixa” fundazioa Erroak Elkartea

Kontratazioan lagun egiteko 
zerbitzua

Gipuzkoako Foru 
Aldundia

Erroak Elkartea 43 18 61

308 213 521

Kontaktatutako enpresa 
kopurua

888 Eskaintzak sektoreko

%28, Zerbitzuak
%24, Eremu soziosanitarioa
%18, Garbiketa
%12, Tursmo eta Ostalaritza

Kudeatutako enplegu 
eskaintzen kopurua

268
Lortutako kontratu 
kopurua

193

LANEKO BITARTEKARITZA ETA SUSTAPENA

LANEKO BITARTEKARITZA ETA 
SUSTAPENA

E G GUZTIRA

Kontratatutako pertsona kopurua 149 44 193

Epemugarik gabeko kontratazio 
kopurua

12 8 20

Zailtasun egoeran dauden pertsona 
kontratatuen kopurua

149 44 193

Pertsonen zailtasun 
egoerak

%48, 45 urtetik gorakoak 
%41, laguntza sozialen hartzaileak 
%27, immigranteak 
%21, famillia kargekin

AUTOENPLEGUA
DIRUZ LAGUNTZEN 
DUEN ERAKUNDEA

ZERBITZUAN 
SARTZEA

E G GUZTIRA

Aholkularitzako 
tutoretzak

16 18 34

Sortutako enpresa 
berriak

6 4 10

“La Caixa” fundazioa Erroak Elkartea
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Laneratzeko enpresak 

Irabazi asmorik gabeko ekimen ekonomikoa da, eta bere helburua da gizartean baztertuta 
bizi diren edo horretarako arriskuan dauden eta lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak 
dituzten langabeak laguntzea eta gizartean eta lanean satzea. 

BETERRI ERROTUZ SLU irabazi asmorik gabeko laneratze enpresa bat da, 2019an sortua 
Beterri-Buruntzako udalekin (Astigarraga, Andoain, Hernani, Lasarte- Oria, Urnieta eta 
Usurbil) eta Erroak elkartearekin lankidetzan.  

Komunitatean jarduera eta aberastasun ekonomikoa sortzen duen ekoizpen egitura du, eta 
tokiko garapenarekin, gizarte kohesioarekin eta iraunkortasunarekin konpromiso argia 
dauka. Ingurune naturala eta hirikoa garbitu, zaindu eta kontserbatzeko zerbitzuak 
eskaintzen ditu, baita komunikazio zerbitzuak ere (postontzietan banatzea, kartelak 
jartzea,...). 

 

E G GUZTIRA E G GUZTIRA

BETERRI ERROTUZ S.L.U - E.I. 122.521,80 € 2 4 6 1 2 3

LANPOSTUAK
LANERATZE 

PROZESUAN DAUDEN 
PERTSONAK

FAKTURAZIOA 
2020KO URTEA

LANERATZE ENPRESAK
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4.- ARTATUTAKO PERTSONEN PROFILA 
Erroak elkarteak guztira 1.853 pertsona artatu ditu 2020an.  

Jarraian aurkezten den azterketa estatistikoa 1.027 pertsonari buruzkoa da. Pertsona horiek 
gure datu basean erregistratu dira, gure erakundera eskaera zuzen batekin joan direlako 
eta gure zerbitzuren batean parte hartu dutelako. 1853 kopurura arteko gainerako 
pertsonak ez dira sartu haien datuak Lanbide orientazio aplikazioan erregistratzen direlako, 
Euskal Enplegu Zerbitzuaren zentro laguntzaile gisa ematen dugun zerbitzua delako.  

Generoa 
Artatutako pertsonen banaketa nahiko orekatua da generoaren arabera, nahiz eta 
emakumeen ehunekoa zertxobait handiagoa izan. 

Sexua Pertsonak 
guztira 

Emakumea 529 
Gizona 498 
Guztira 1027 

 

52%48%

Sexua

Emakumea
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Adina 
Nabarmentzekoa da artatutako pertsonen %42k 45 urte baino gehiago dutela. 

Adina  
Emakumeak Gizonak Guztira  

<18 1 1 2 
18-25 43 70 113 
26-35 114 101 215 
36-45 148 122 270 
>45 223 204 427 
Guztira 529 498 1027 

 

Eskualdea  
Artatutako pertsonen %83 Donostialdeako eskualdean bizi dira, eta %56 Donostiako 
udalerrian. 

Eskualdea Emakumeak Gizonak Guztira 
Bidasoa 
Beherea 21 44 65 

Donostialdea 462 391 853 
Urola Kosta 10 17 27 
Tolosa+Goiherri 29 39 68 
Beste eskualde 
batzuk 7 7 14 

Guztira 529 498 1027 

0
100
200
300
400
500

<18 18-25 26-35 36-45 >45

Adina

 Emakumeak Gizonak Guztira
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Lanbide prestakuntza eta trebakuntza  

Pertsonen %45ek atzerriko ikasketak ditu homologatu gabe, eta %23k ez du lortzen 
derrigorrezko prestakuntzatzat jotzen dena. 

Prestakuntza Emakumeak Gizonak Guztira 
Ikasketarik gabe 26 46 72 
Lehen ikasketak 64 97 161 
DBH 32 33 65 
Heziketa Zikloak/LH 83 66 149 
Batxilergoa 33 22 55 
Unibertsitateko ikasketak 45 15 60 
Atzerriko ikasketa homologatu 
gabeak 246 219 465 

Guztira 529 498 1027 

6%83%

3%

7%

1%

Bizilekuaren eskualdea

Bidasoa Behea Donostialdea Urola Kosta
Tolosa+Goiherri Beste eskualde batzuk

0

100

200

300

400

500

Bidasoa Behea Donostialdea Urola Kosta Tolosa+Goiherri Beste eskualde batzuk

Bizilekuaren eskualdea

Emakumeak Gizonak Guztira
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Pertsonen %20k lanbide trebakuntza du; sexuaren arabera bereiziz gero, emakumeen 
kasuan, ehunekoa %24ra arte igotzen da, eta gizonen kasuan, %16ra arte jaisten da. 

 

7%

16%

6%

15%

5%6%

45%

Prestakuntza

Ikasketarik gabe Lehen mailako ikasketak
DBH Prestakuntza Zikloak/LH
Batxilergoa Unibertsitateko ikasketak
Atzerriko ikasketak homologatu gabe
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Zailtasun egoerak  
Artatutako 1027 pertsonetatik %82 zailtasun egoeraren batean daude; datuak sexuaren 
arabera bereizterakoan, ikusten da artatutako emakume guztietatik %79 zailtasun egoeran 
daudela, eta gizonen kasuan ehunekoa %86ra igotzen da.  

 

Jarraian, taula honetan jaso dira pertsonekin lan egiteko prozesuak zailtzen dituzten 
zenbait egoera: atzerriko immigratzailea, guraso bakarreko familia, laguntza sozialen 
jasotzailea,… Ondorengo grafikoan, ohikoenak edota intzidentzia handiena/txikiena 
dutenak jasotzen dira, pertsona gizona edo emakumea den kontuan hartuta. 

Zailtasun egoera  
Emakumeak Gizonak Guztira 

Atzerriko immigrazioa 237 265 502 
Laguntza sozialen jasotzailea 210 209 419 
Guraso bakarreko familia  117 3 120 
Gazteak ahultasun egoeran 59 75 134 
Zailtasun fisikoa/sentsoriala 26 30 56 
Zailtasun psikikoa/gaixotasuna-nahasmendu 
mentala 20 44 64 
Zailtasun fisikoaren/sentsorialaren ziurtagiria 21 25 46 
Zailtasun psikikoaren/gaixotasun mentalaren 
ziurtagiria 16 30 46 
Askatasunik gabe 4 39 43 
Etxerik gabe 4 31 35 
Adikzioak 10 22 32 
Genero indarkeria 29 0 29 
Gutxiengo etnikoa 5 8 13 
Beste egoera batzuk 20 21 41 

Guztira 529 498 1027 

Zailtasun 
egoeran dauden 

emakumeak
40%

Zailtasun 
egoeran dauden 

gizonak
42%

Zailtasunik ez 
duten pertsonak

18%

Zailtasun egoera
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Hala ere, badira beste egoera asko aurretik esandakoetatik aparte: Laguntza sare sozialik ez 
izatea edota bakardadea; motibazio txikiko pertsonak; onartu gabeko zailtasun handiak 
dituzten pertsonak; salatu gabeko genero indarkeria; baliabide ekonomikorik eduki ez eta 
prestaziorik/laguntzarik ere jasotzen ez dutenak, horiek eskuratzeko baldintzarik ez 
izateagatik; horrek eraman gaitzake esatera ia pertsona guztiak zailtasun sozialeko egoeran 
daudela.   

Egoera ekonomikoa 
Artatutako pertsonen egoera ekonomikoa da haien profila aztertzean gure ustez 
garrantzitsua den beste datu bat: pertsona horien %32k ez dute diru sarrerarik. %68k diru 
sarrerak ditu, baina diru sarrera horietako gehienak laguntza sozialetatik datoz; izan ere, 
pertsonen %44k DSBEtik datozen diru sarrerak ditu.  

Egoera ekonomikoa Emakumeak Gizonak Guztira 
Diru sarrerarik gabeko 
pertsonak 168 160 328 

Diru sarrerak dituzten 
pertsonak 361 338 699 

Guztira 529 498 1027 
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Lan egoera 
Pertsonen %75 langabezian daude, eta horietatik %52k 45 urte baino gehiago dute. 
Nabarmentzekoa da, halaber, pertsonen %17k ez duela lan baimenik. 

Lan egoera Emakumeak Gizonak Guztira 
Langabeak 415 374 789 
Lanean dauden pertsonak 48 30 78 
Lan baimenik ez duten 
pertsonak 66 114 180 

Guztira 529 518 1047 
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Langabezian dauden 
pertsonak  Emakumeak Gizonak Guztira  

Langabea 88 63 151 
Langabea +12 hilabete 51 25 76 
Langabea +18 hilabete 31 31 62 
Langabea >45 urte 207 195 402 
Gastea <30 urte, 1. enplegua 38 40 78 

Guztira 415 354 769 

 

Zentro desbideratzaileak 
Pertsonen %56 beste erakunde edo baliabide orokor batzuetatik iristen dira, eta %32 
gizarte zerbitzuetatik, oinarriko zerbitzuetatik eta zerbitzu espezializatuetatik. 

Zentro desbideratzaileak Emakumeak Gizonak Guztira 
Oinarriko gizarte zerbitzuak 92 109 201 
Baliabide/zerbitzu espezializatuak 39 83 122 
Beste erakunde edo baliabide 
orokor batzuk 314 256 570 

Sarturen erabiltzaileak 84 50 134 
Guztira 529 498 1027 
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5.- LAGUNTZAILEAK 

Finantzazioa 
Erakunde edota instituzio askoren laguntzari esker garatzen du bere lana Erroakek.  

 

Aliantzak 
Urte hauetan zehar, aliantzak sortu ditugu hirugarren sektoreko hainbat erakunde eta 
sarerekin. Horrela lan eginda jarduera koordinatuak egin ditzakegu, pertsona 
gehiagorengana iritsi eta ingurunean ikusgarritasun eta eragin handiagoa izan.  
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6.- HEMEN AURKITUKO GAITUZU: 

 

Arreta zentroa 

📞📞 943472426    
 erroak@erroak.sartu.org 

Bizkaia Pº, 15-16 behea.  
20010 Donostia. 

 

 

Prestakuntza zentroa 

📞📞 943474083 
 martutene@erroak.sartu.org 

Pol. 27, Ubarburu 30.  
20014 Donostia. 

 

 

Prestakuntza zentroa 

📞📞 943094900 
 martutene@erroak.sartu.org 

Pol. 27, Ubarburu 12.  
20014 Donostia. 

 

  
www.erroaksartu.org 

mailto:erroak@erroak.sartu.org
mailto:martutene@erroak.sartu.org
mailto:martutene@erroak.sartu.org
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7.- AMAITZEKO… 
Amaitzeko, esan behar da ahal dugun guztia egiten eta gure profesionaltasunaz baliatzen 
jarraitzen dugula pertsonen premiei eskubidez merezi duten eran erantzuten jarraitzeko. 
Azpimarratu nahi dugu, halaber, enplegagarritasuna, gizarteratzea eta gizonen eta 
emakumeen arteko berdintasuna hobetzeko dugun konpromisoa, ahalduntzea, balio 
aldaketa, bizitzaren iraunkortasuna eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako borroka 
sustatuz.  

Espero dugu ERROAKetik igaro diren pertsonak egoera pertsonaletan hobekuntzaren bat 
ekarri izana handik igarotzeak. Saiatu, behintzat, saiatu gara, gure indar, ilusio eta gogo 
guztiarekin. 
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