


DBE LANBIDEN
PLAN PILOTUA

JARRAIPENA 

DBE LANBIDENDBE LANBIDEN
PLAN PILOTUAPLAN PILOTUA

JARRAIPENA JARRAIPENA 

(2010eko IRAILA)(2010eko IRAILA)(2010eko IRAILA)



- 3 -

AURKIBIDEAAURKIBIDEA

1. SARRERA

4. PLAN PILOTUA 2010eko IRAILAREN 27an 

3. PLAN PILOTUTIK ESPEROTAKO IKASKUNTZAK 

2. ZER ESPERO DA ERRENTA AKTIBOKO PLAN PILOTUTIK?

5. PLAN PILOTURAREN JARRAIPENAREN ADIERAZLEAK 
2010eko IRAILAREN 27an



- 4 -

Egailanen Lan Merkatuaren Behatokiaren 2010eko apiri leko datuen oinarriaren gain, grafikoan ikus 
daitekeenez, hartzailearen enplegagarritasuna ez da espero zitekeen bezain egokia. Zer esan nahi du hor rek? 
1.- Aztertu behar dugun eskatzaile baten aurrean gau dela, lan-merkatuan sartzeko duen potentziala zein den 
jakiteko aztertu behar duguna
2.- Orain arte Lanbiden burutzen ari den sistema kole ktibo horrentzat baliozkoa ote den aztertu behar dug ula
3.- Lanbidek normalean erabiltzen dituen erremintak baliozkoak ote diren kolektibo horren 
enplegagarritasuna hobetzeko.

DBEaren HARTZAILEA EZ-ATZERRITARRAREN, EZ-PENTSIODUN AREN ETA ERRENTA OSAGARRIA 
JASOTZEN EZ DUENAREN PROFILA

*Iturria: Lan Merkatuaren Behatokia. 2010eko apirileko datuak.

Oinarria: 10.149 pertsona (DBEaren hartzaileen % 19,3)

1. SARRERA: KOLEKTIBOAREN ENPLEGAGARRITASUNEKO 
ALDEZ AURREKO DATUAK

5. media
23,4%

6. alta
16,3%

4. baja
15,4%

3. muy baja
4,0%

2. Sub >52
1,3%

No procede
38,6%

1. RAI
0,9%
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1.  SARRERA: EGUNGO SISTEMAREN AHULEZIAK

1.- SISTEMA OSO BABESTUA DA : Gizarte-lanean aritzen diren pertsonek premia bereziak d ituen publikoari
bideraturiko bestelako eginkizunak dituztelako eta lan-m etodologia hori erabiltzagatik soilik, eskatzailea babe stuegia dago, 
eta horrek bere horretan zentzu negatiborik ez badu ere, az ken batean gehiegi luzatzen du prozesua. 

2.- IZAPIDEAK GEHIEGI IRAUTEN DU : Lehen hitzorduan, zein ondorengoetan, baita eskatzaile aren eskaera
ebazteko ere (1-2 hilabete lehenengo hitzordua, 3-4 hu rrengoa eta 6-8 hilabeteko atzerapena kobratzen hasten de n arte), 
arazo nagusia zera da, gizarte-langileak ez duela DBEra ko dedikazio esklusiborik. Zenbait kasutan, astean egun pare batez
baino ez ditu artatzen hartzaileak.

3.- GIZARTE LANGILEAK LEHENEGO HITZORDUTIK EMATEN DU EN ARRETA : Oro har, 
lehen bisitatik, 45 minutukoak izaten dira zifrak, eta k asu askotan inolako dokumentaziorik gabe etortzen da pert sona. 
Ondorengo hitzorduetan, espedientea osatu egiten da. No rmalean, ez dira administrazio-langileak izaten lehen bi sita horiek
artatzen dituztenak, baizik eta Gizarte Laneko profesion alak. Horrek, prozesua luzatzeaz gain, balibideen gehi egizko erabilera
eragiten du, pertsona horiek beste eginkizun batzuk baiti tuzte atxita beren jarduerari.

4.- HARTZAILEAREN BETEBEHARRAREN BETETZE MAILAREN JA RRAIPEN TXIKIA :
Laguntza ESKUBIDETZAT hartzen da, baina sarritan hartza ilearentzako BETEBEHARRAK ere badituela ahazten da, et a 
betebehar horien jarraipena defizitarioa da. Horrek  ez du esan nahi Gizarte Laneko langilaren eginkizun en utzikeria izan 
denik, baizik eta haren prestakuntza ez doala ildo horretatik, eta haren balibidideak ere ez.

5.- LAGUNTZA IZAPIDETZEKO SISTEMAK OSO DESBERDINAK D IRA: Sistema informatikoak
eta izapidetze-prozedurak desberdinak dira Foru Aldundi e ta Udal bakoitzean. Eusko Jaurlaritzak diseinaturiko apl ikazioa
partzialki erabiltzen da soilik. Gainera, proposamena paperean egiten da kasu gehienetan. Hau da, ez dago jardu neko metodo
estandarizaturik.
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2. ZER ESPERO DA ERRENTA AKTIBOKO PLAN 
PILOTUTIK?

PROGRAMAREN KUDEAKETAN: 

1.- PROGRAMAREN FUNTZIONAMENDUA IKASTEA ETA 
INPLIKATURIKO AGENTE GUZTIEKIN LOTURAK EZARTZEA, 
BAITA PROZEDURAK BATERATZEKO OINARRIAK FINKATZEA 
ERE, PROGRAMAREN KUDEAKETA HOBETUZ ETA 
SINPLIFIKATUZ.

2.- LAGUNTZAREN IZAPIDETZE DENBORA MURRIZTEA.

3.- JARRERA ALDAKETA LAGUNTZA KUDEATUKO DUTEN 
LANGILEETAN, ESKATZAILEEN AUTONOMIA ETA 
ERANTZUKIDETASUNA SUSTATZEKO BETIERE, GAINBABESA 
SAIHESTUZ.
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HARTZAILEAK AKTIBATZERAKOAN: 

1. DBEaren HARTZAILEEN ENPLEGAGARRITASUNA AZTERTZEA E TA 
JARRERA ERANTZUKIDE ETA PROAKTIBOAK SUSTATZEA HAIEN  
ENPLEGAGARRITASUNA HOBETZEKO. 

2. KONPROMISOEN BETETZE MAILAREN JARRAIPEN SISTEMATI KOA 
EGITEA.

3. PERTSONEN KOLEKTIBO HORREKIN BURUTUKO DEN ORIENTA ZIO 

SISTEMA DISEINATZEKO OINARRIAK FINKATZEA.

4. DBEan SARTURIKO ALDAKETEK PROGRAMAREN ERABILTZAILE EN 

GOGOBETZETZEAN MURRIZKETARIK EKAR EZ DEZATELA. 

5. AKTIBAZIORAKO ERREMINTA BERRIEKIN ESPERIMENTATZEA  

HARTZAILE GUZTIEN ENPLEGAGARRITASUNA HOBETZEKO.

2. ZER ESPERO DA ERRENTA AKTIBOKO PLAN 
PILOTUTIK?



- 8 -

1. DBEan ARITZEN DIREN LANGILEEN PREMIEN MAPA, BALIAB IDE FISIKO 

ETA MATERIALAK, KUDEAKETA INTEGRALEKO SISTEMA BATEN  

AURREDISEINUA BARNE.

2. ETORKIZUNEKO IZAPIDETZERAKO ADMINISTRAZIO KUDEAKE TARAKO 

PROTOKOLOA.

3. DBEaren HARTZAILEEI EGOKITURIKO ORIENTAZIO PLANARE N 

DISEINUA, EDOZEIN LANGABERENTZAT BALIAGARRIA.

4. SINATURIKO GIZARTERATZE HITZARMENEN JARRAIPEN PLA NA.

5. AKTIBATZEKO ERREMINTA BERRIAK DISEINATZEA DBEaren

HARTZAILEEN ENPLEGAGARRITASUNA HOBETZEKO.

6. PROZESUAREN JARRAIPEN PLANA, ADMINISTRAZIOKO ETA DBEaren

HARTZAILEEN LAN AKTIBAZIOKO ADIERAZLEEN BIDEZ . 

3. PLAN PILOTUTIK ESPEROTAKO IKASKUNTZAK
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EGITEA PROPOSATZEN DEN JARRAIPEN ETA EBALUAZIO PLAN AREN 
ILDOAK

1. LANBIDEREN BULEGO BAKOITZEAN DBEaren
FUNTZIONAMENDUAREN BERRI JAKITEA

2. BARNE INFORMAZIOKO SISTEMA BAT EZARTZEA 
ERDIEGITURATURIKO ELKARRIZKETEN BIDEZ

3. PLANAREN JARRAIPENA EGITEKO LANTALDE BAT SORTZEA

4. PROIEKTUAREN JARRAIPEN TALDEA GIZARTE ZERBITZUEKIN

5. DBEaren HARTZAILEEN IRITZIAREN BILKETA

6. INFORMAZIOA LORTZEKO BESTE ITURRI BATZUK

7. KUDEAKETAKO ADIERAZLEEN KOADRO BAT SORTZEA

8. TXOSTEN PARTZIALAK ETA AZKEN TXOSTEN BAT LANTZEA

4. PLAN PILOTUA4. PLAN PILOTUA
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Lanbideren bulegoetan eginiko bisitaldi batzuen bidez (uz tailean) honako helburu hauekin : 

1. DBE ebaluatzeko proiektu bat aurkeztea.

2. DBEaz arduratzen diren langile berriak guri ezagutarazt ea barne-informazioko bilketa-
sistema adosteko.

3. Bulego horretatik burutzen ari den kudeaketako funtzio namendu-eskemaren berri izatea. 
Oinarrizko funtzionamendu-eskema batek gai jakin batzuk b ildu beharko lituzke, hala nola:

11
LANBIDEREN BULEGO BAKOITZEAN DBEaren FUNTZIONAMENDUA RN BERRI JAKITEA

SARRERA

-Administrazio-langileak

-Aplikazioak

-Espedienteen kudeaketa

-Arreta-prozedura
(agenda-kudeaketa)

ORIENTAZIOA

-Nork artatzen du?

-Aplikazioak

-Noiz artatzen du? 
Denborak, agenda-
kudeaketa…

-Hitzarmena eta
planak

-Noiz komunikatzen
dira etete-abisuak…?

Nola elkar jarduten
dute aldaketetarako, 
abisuetarako…?

HARTZAILEA

-Nola kudeatzen da 
haren jarraipena?

-Nola kudeatzen dira
haren ez-betetzeak?

Nola elkar jarduten
dute aldaketetarako, 
abisuetarako…?

UDALAK

FORU ALDUNDIAK

Nola elkar jarduten dute
aldaketetarako, 
abisuetarako, onarturiko
zenbatekoetarako, 
espedienteak
onartzeko…?

Nola elkar jarduten dute
kexetarako, orientatzailea
aldatzeko
eskaeretarako…?

Nola elkar jarduten dute
aldaketetarako, etete-
abisuetarako…?
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BARNE INFORMAZIOKO SISTEMA ERDIEGITURATURIKO ELKARR IZKETEN BIDEZ

Hilean behin eta lantaldearen bileraren aurretik erdiegit uraturiko zenbait elkarrizketa egitea proposatzen da, 
informazioa emango dutenak zuzendaritza-, orientazio- e ta administrazio-langileen pertzepzioari jarraiki, 
galdesortak hiru maila horietara egokituz, honako infor mazio hau biltzeko asmoarekin betiere:

- DBE jasotzen duen pertsona Lanbideren gainerako erabilt zaileekiko funtsean desberdina den 
kolektibo bat ote den eta, hortaz, metodologia bereizi a behar ote duen inguruko pertzepzioa.

- Kolektiboaren problematiken pertzepzioa eta kolektibok o kideak gizarteratzeko beharrezko
erremintak.

- Laneratzeko ahaleginaren pertzepzioa, gizarteratzeko egiazko posibilitateen pertzepzioa, lan-aukerak
errefusatzen edo galtzen ote dituen kontuan hartzea, giza rte-bazterkeriako egoeran ote dagoen inguruko
pertzepzioa, familia- eta gizarte-sareen erabilgarrita suna, estalpeko diru-sarrera estrak dituen inguruko intu zioa
eta pertsona horien egoera ekonomikoa lehentasunezkoa del a edo ez dela kontuan hartzea eta kolektiboetara
hurbiltzea, zer motatako kolektiboaren aurrean gauden ik ustea eta kolektibo horren premiei erantzun gisa zer
soluziobide planteatzen diren ikustea.

- Beharrezko prestakuntzari buruzko pertzepzioa orientaz io- eta administrazio-langileek kolektibo
horren premiei aurre egin diezaieten.

- Erabilitako sistemara hobekuntzak ekartzea, aplikazio aren puntu sendo eta ahulak nabarmentzea, 
baita hartzailearen kudeaketarenak ere, espedientearen izapideak arintzean itoguneak non dauden kokatzea.

Arestian adierazten genuenez, erdiegituraturiko gidoia ren gain erdiegituraturiko elkarrizketak egitea planteat zen
da hiru mailatan:  administratzaileak, orientatzail eak eta bulegoko arduradunak. Elkarrizketa horiek hilean behin
egitea proposatzen da, hilean behingo bileraren aurretik , nahiz eta, edozein kasutan ere, Kalitate Arloko
eraginpeko langileek une oro telefonoz edo e-mailez egin iko zuzeneko iradokizunaren bidea irekita dagoen
betiere. 

22
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Barruko lantalde bat sortzea proposatzen da, hilabete ba koitzeko azken astean bilduko dena (irailetik
abendura bitarte). Honako hau izango da bilera horien hel burua:   

1. Planaren adierazleak eta helburuak berrikustea gaur art e.

2. Hilabete horretan sorturiko arazoen azterketa. 

3. Hobekuntza Ekintzen proposamena, lehentasunak, ardu radunak eta epeak zehaztuta. 
Horretarako, Lanbiden abiarazitako Prozesuen araberako Kudeaketan martxan jarritako
erreminta bat (HOBEKUNTZA) erabiliko dugu. 

Lantaldea eratzeko proposamena: 

Kide iraunkorrak: 

• DBE izapidetzeko 2 administrari

• DBEko planaren 3 orientatzaile

• Bulegoko 3 arduradun (horietako bat proiektuaren koordi natzailea)

• Lanbideren ebaluazio-taldea

Kide ez-iraunkorrak:

• Informatikako langileak

• Enplegu eta Prestakuntza Zuzendaritzako arduradunak

• Kudeatzailetza /Sailburuordetza

…/…

PLAN PILOTUAREN JARRAIPENA EGITEKO LANTALDE BAT SOR TZEA33
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PLANAREN JARRAIPENA EGITEKO LANTALDE BAT SORTZEA44

Bi hilean behin, ebaluzio-talde bat plan pilotuan inpli katuriko Udaletako Gizarte Zerbitzuen
arduradunekin bilduko da, operatiba hobetu eta haien ekar penak biltzeko. Bilera horien helburua
honako hau da:   

1. Aldi horretan sorturiko arazoak aztertzea. 

2. Hobekuntza-ekintzak proposatzea.

Jardun hori babesteko, taldearteko aldian, Udalek progr amaren funtzionamenduari buruz egindako
ekarpenak jasoko dira, une horretan bertan aztertzeko, edo taldearen bileran.

Lantaldea eratzeko proposamena: 

Kide iraunkorrak: 

• Inplikaturiko Udal bakoitzeko kide 1

• Gizarte Esku-hartze langileak

• Lanbideren ebaluazio-taldea

Kide ez-iraunkorrak:

• Kudeatzailetza / Sailburuordetza

…/…
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DBEaren HARTZAILEEN IRITZIA 

Hartzaileen kolketiboaren gain inkesta bat egiteko premi a ere planteatzen da, kolektibo horrentzat oro har
Lan Merkatuaren Behatokiak erabilitzeko galdesorta oina rri gisa hartuta, baina betiere behar bezala egokituta, 
emaitzak alderatzeko. Dena den, elkarrizketa pertsonal a egin ordez telefono bidez egitea proposatzen da, 
eskuragarri dauden harremanetarako telefonoak baliatuta eta laguntzaren titularraren gain soil-soilik. 
Kopuruari dagokionez, artatu beharreko kolektiboa zein d en ez dakigunez, titularren % 20arekin hurbilketa
planteatzen da, nahiz eta, a priori, inkesta 200 lagun era mugatuko genukeen.

Inkesta 2011ko otsailetik martxora egin beharko da jasot ako arretari eta kolektiboan eragindako ondorioei
buruzko egiazko datuak eman ditzan. 

Aztertu beharreko alderdiak:

-DBEarekiko gogobetetze-maila eta mendetasun ekonomikoko bere egoerari aurre egitera laguntzen dion
maila.

-Nola uste duen lagundu ahalko liokeela administrazioak ber e egoeran

-DBEko programan hobetuko lituzkeen alderdiak

-Ordainduriko lanik gabeko denbora hilabeteetan

-Orientazio atalak proposaturiko enpleguekin eta jarduere kin ados dagoen ikustea

-Lan informal edo esporadikoak egitea

-Lan bat zer soldatatik aurrera onartuko lukeen (hileko ga rbia eurotan)

-Honako alderdi hauei ematen dien garrantzia enplegua bilat zeko: Prestakuntza-ikastaroak, Enplegurako
orientazioa, lan-eskaintzak, Lagunak/ezagunak (gizar te-sarea), Enplegu publiko/babestuko programak, 
Curriculuma norberaren ekimenez bidaltzea, ABLE.

-Lan-eskaintzak, prestakuntza eta enplegurako orientazi oa izan dituen ikustea eta horiekiko gogobetetzea

55
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INFORMAZIOA LORTZEKO BESTE ITURRI BATZUK66

Adierazitako iturriez gain, beste zenbait baliabide ere erabiliko ditugu informazioa lortzearren programa 

ebaluatzeko :  

• KANPOKOA: Lanbiden erabilitako KEXEN ETA KEXEN ETA 
IRADOKIZUNENIRADOKIZUNEN sistema: Jasotako kexa eta
iradokizunak tratatzeko, KEXEN ETA IRADOKIZUNEN 
PROZESUA martxan jarri zuen Lanbidek. Prozesu
horretan kexak eta iradokizunak tratatzeko prozedura
bat eta horiek kudeatzeko baliatzen den aplikazioa
biltzen da. Hainbat kanalen bidez jaso daitezke kexak
(presentziala, telefono bidez, telematikoa…) eta
horietako bat Lanbideren bulego guztietan erabilgarri
dagoen ontzi bat da.

• BARRUKOA: ZUZENKETA, PREBENTZIO ETA HOBEKUNTZA 
EKINTZAK : Bada prozedura bat Lanbideren langileek planteatzen
dituzten hobekuntza-ekintza guztiak tratatzeko.  Proze dura horretako
plantillari esker proposatzen diren hobekuntza-ekintza g uztiak egin
ahalko dira.

• BARRUKOA: POSTA, E-MAILA, TELEFONOA… eta horien bidez
DBEaren kudeatzaileek Ebaluazio Arlora eraman dezakete pl an pilotuak
irauten duen bitartean sor daitekeen edozein problematik a, proposamen
edo kexa. 

Azpiprozesuko jarduerak

PP

CCAA

DD

PLANIFICACI ÓN DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

PROZESUAREN  PLANGINTZA

PROZESUKO TALDEA

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

EQUIPO DE PROCESO

PROZESUAREN JARRAIPENA

PROZESUKO TALDEA

ACCIONES DE MEJORA

EQUIPO DE PROCESO

HOBEKUNTZA EKINTZAK

PROZESUKO TALDEA

ORIGEN DE LAS QUEJAS / 
SUGERENCIAS

ATENCIÓN AL PÚBLICO
KEXEN / IRADOKIZUNEN 

JATORRIA

JENDEARENTZAKO ARRETA

REGISTRO Y DERIVACIÓN DE 
LAS QUEJAS / SUGERENCIAS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

KEXEN ETA IRADOKIZUNEN
ERREGISTROA ETA DESBIDERATZEA

JENDEARENTZAKO ARRETA

TRATAMIENTO DE LAS 
QUEJAS / SUGERENCIAS

RBLE. GESTIÓN 

KEXEN ETA IRADOKIZUNEN 
TRATAMENDUA

KUDEAKETA ARD.

CIERRE Y SEGUIMIENTO 
DE LAS QUEJAS / 
SUGERENCIAS

DIRECCIÓN  DE CALIDAD
KEXEN / IRADOKIZUNEN 

ITXIERA ETA
JARRAIPENA

KALITATE ZUZENDARITZA

44

33

22

11

SHARESHARE--POINTPOINTSHARESHARE--POINTPOINT
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KUDEAKETA ADIERAZLEAK: 

Administrazio- zein orientazio-langileek kudeaketa zain du beharra planteatzen da. Horren helburua
etorkizunean beharrezkoak izango diren langileen zenbate koa aurreikustea besterik ez da. Horretarako, 
informatikan oinarrituta erreminta bat garatzea adosten da, honako hau aurrikusteko:

A)EFIKAZIA:
� Erantzundako kontsultak, orain arte ezaguna ez den kopu rua. Kontsultaren arrazoia, eguna eta

aurreikusiriko iraupena bilduko dira.

� Izapideturiko espedienteak (hastekoa, bulegoko zuzenda riek 4ko kopuruan aurreikusi dute
Gizarte Zerbitzuek hala aholkatuta, eta kopuru hori zuze ndu egingo litzateke beharrezkoa izanez
gero. Bulegoak jabetzen dira espediente horiek eskaneatu egin behar direla eta informazioa
hainbat aplikaziotan informatizatu behar dela). Espedie nte horiek eskaera berrien, egungo
espedienteen mugimenduen eta pentsiodun ez-enplegagarri en arabera segmentatu beharko dira.

� Administrazio-arretaren iraupena

� Espedientea, egunak eta iraunpena osatzeko administrazi oarekin izandako hitzorduak.

� Espediente osatuen edo osatu gabeen kopurua eta ezetsitako espedienteen kopurua
dokumentazioa epeen barruan ez osatu izanagatik (10 egun L anbiden erregistroa zabaltzen
denetik).

� Onarturiko zenbatekoa. Onduradun kopurua espedienteko.

� Denbora espedientea osatzen denetik orientazio atalak era ntzuten dion arte

� Denbora espedientea osatzen denetik lan-plana egin eta hi tzarmena sinatzen den arte.

� Arretako batez besteko denbora espediente bakoitzeko lehe n hitzorduan eta ondoz ondoketan
administrazio atalean.

77
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B)ERAGIKORTASUNA:
� Orientazio atalean erantzundako espedienteen kopurua per tsonako/bulegoko; zenbat diren

atzerritarrak lan-prozesuetan bitartekaritzan aritzeko aukerarik gabe, zenbatek duten
enplegagarritasun baxu, ertain edo altua orientazio-lan gileen ustez. DBEaren titularretik zein
espediente datozen eta onuradunetatik zein espediente dat ozen ere ikusi beharko da.

� Espediente bakoitzeko egindako plan pertsonalen kopurua , espedientearen tipologiaren
(Atzerritarra eta enplegagarritasun-maila, titularra e do onuraduna den) eta bulegoaren arabera
segmentatuta.

� Espediente bakoitzeko itunduriko eta espedientearen tipo logiaren (Atzerritarra eta
enplegagarritasun-maila, titularra edo onuraduna den) eta bulegoaren arabera segmentatuta.

� Espediente bakoitzeko eginiko prestakuntza-ekintzen kop urua, espedientearen tipologia eta
bulegoa bereizita.

� Espediente bakoitzeko batez besteko denbora lehen hitzord uan eta ondoz ondokoetan orientazio
atalean.

� Eskaturiko ez-betetzeengatiko eskaerak dituzten espedie nteen kopurua, batez besteko kopurua
espedienteko (eskaera duena eta guztira).

� DBE azkendu delako iraungitako espedienteen kopurua eta a rrazoia; Lanbideren bidez lan
eginez, beste bitarteko batzuen bidez lan eginez, etendu rikoa, DBE azkentzeko beste arrazoi
batzuk.

� Aldez aurretik Lanbide sisteman zeuden DBEaren hartzailee n %-a.

KUDEAKETA ADIERAZLEAK: 77

Administrazioko eta DBEaren titular eta onuradunen lan-aktibazioko

adierazleak definitu dira, eta horiei buruzko ondorengo gardenkiak

2010eko irailaren 27ko jarraipenaren laburpena dira.



5.1. ADMINISTRAZIO 
ADIERAZLEAK
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7.1. ADMINISTRAZIOKO jarraipeneko adierazleak – 2010ek o ekainetik irailaren 27rako aldia

Gertatzen den udalerrietako Gizarteratzeko Errenta Aktiboko esperientzia pilotuaren unibertsoak 4.439 
espediente hartzen ditu eraginpean, eta kopuru hori 2010eko apirilean EAEn indarrean zeuden guztizko

espedienteen % 8,5 da.
Bestalde, 4.439 espedienteetatik ia % 25 (1.099) pentsiodun ez diren eta prestazio osoa jasotzen duten

pertsonenak dira.

DBEaren hartzaileak udalerriko, 2010eko apirila

Guzt.
Osoa ez-
pentsioduna

Guzt. Gizonak Emakum.
DBE.Guz/B

izt.Guz. 

01002 AMURRIO 155 37 10.089 5.069 5.020 % 1,5

01051 SALVATIERRA-AGURAIN 156 66 4.801 2.433 2.368 % 3,2

20032 ELGOIBAR 162 65 11.220 5.640 5.580 % 1,4

20902 LASARTE-ORIA 211 56 17.782 8.805 8.977 % 1,2

20045 IRUN 832 316 60.951 29.878 31.073 % 1,4

48015 BASAURI 848 153 42.657 20.873 21.784 % 2,0

48902 ERANDIO 887 210 24.262 11.911 12.351 % 3,7

48078 PORTUGALETE 1.188 196 48.105 23.193 24.912 % 2,5

LANBIDE BULEGOAK GUZTIRA 4.439 1.099 219.867 107.802 112 .065 % 2,0

EAE 51.902 14.499 2.171.295 1.061.931 1.109.364 % 2,4

DBE Biztanleria 2009ko errolda
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7.1. ADMINISTRAZIOKO jarraipeneko adierazleak – Ekaine tik irailaren 8rako aldia

Esperientzia pilotua martxan jarri zenetik irailaren 27ra arte, DBEko 1.063 espediente
erantzun ditugu guztira, eta horietatik % 42 (446) izapidetze berriak izan dira eta gainerako

% 58a (617) espediente zaharren zenbait mugimendu.

446 617

0 200 400 600 800 1000 1200

GUZT.

Administraziotik izapideturiko espediente berriak

Administraziotik izapideturiiko espedientea zaharrak 

42%

58%

Administraziotik izapideturiko espediente berriak

Administraziotik izapideturiko espediente zaharrak 



- 21 -

Lan-orientazioko 1. 
elkarrizketaren batez
besteko iraupena: 56 

min.

Jarraipeneko hurrengo
elkarrizketen batez

besteko iraupena: 49 
min.

Orientazioko lehen elkarrizketaren iraupena batez beste 56 minutukoa da eta tutoretza eta jarraipeneko
hurrengo elkarrizketena batez beste 49 minutukoa titular edo onuradun bakoitzeko.

7.1. ADMINISTRAZIOKO jarraipeneko adierazleak – Ekaina ren 8tik urrirako aldia

1:00 1:00

0:30

1:00 1:00 1:00 1:00 1:00
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Arretako batez besteko denb.
orienta. lehenengo hitzorduan

Arretako batez besteko denb.
orienta. on. ondoko hitzord.



5.2. AKTIBAZIOKO 
ADIERAZLEAK
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Prestakuntza

Orientazioa

Enplegua
Prestakuntza

Enpresa
Laneratzea/

EEE

Enplegua
laguntzarekin

En
pl

eg
u 

ar
ru

nt
a

R G I

LAN AKTIBAZIORAKO ERREMINTAK.
Lan-aktibazioko estrategia pertsona bakoitzaren 
enplegagarritasunaren hobekuntza-erremintak bere 
aukeren arabera lortzeko orientazio-fase 
indibidualizatuan hasten da, onuradunek beren begia k 
lan-merkatuan jarrita baliatzen dituzten hurrengo 
baliabideen continuumean erakusten den moduan. 
Enplegurako prestakuntza-prozesuak martxan daude 
dagoeneko, eta, laster, LANBIDEren orientazio-talde ak 
kontratazio-proiektuak izango ditu DBEaren titularre i 
eta onuradunei eskaintzeko.

7.2. AKTIBAZIOKO jarraipeneko adierazleak   
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7.2. AKTIBAZIOKO jarraipeneko adierazleak – 2010eko ekain etik irailaren 27rako aldia  

PRESTAKUNTZA EKINTZEN BIDEZKO AKTIBAZIO PROZESUETAN  DAUDEN 
PERTSONAK

DBEaren 215 titularrek edo 
onuradunek parte hartzen 
dute jada (107) edo laster 
parte hartuko dute (108) 
prestakuntza-ekintzetan.

BULEGOA Egikaritzen
Izena

ematen
Parte-hartzaile

Izena
emandakoak

AGURAIN 0 1 1 0 0 0
AMURRIO 1 2 3 12 0 12
BASAURI 1 5 6 12 17 29
ELGOIBAR 0 5 5 0 36 36
ERANDIO 4 2 6 42 2 44
IRUN 0 11 11 0 26 26
LASARTE 0 5 5 9 7 16
PORTUGALETE 3 10 13 32 20 52

GUZTIRA 9 41 50 107 108 215

GUZTIRA
IKASTAROAK IKASLEAK

GUZTIRA

Parte-hartzaileen eta izena eman dutenen kopurua
LANBIDEren bulego bakoitzeko

0

12 12

0
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0
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0
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7.2. AKTIBAZIOKO jarraipeneko adierazleak – 2010eko ekainetik irailaren 27rako aldia  

PRESTAKUNTZA EKINTZEN BIDEZKO AKTIBAZIO PROZESUETAN  DAUDEN 
PERTSONAK

Egikaritzen ari diren 
edo izena emateko 

fasean dauden 
ikastaroen 

prestakuntza-
espezialitateak 

honako hauek dira

Alfabetatze digitala
Haurren arreta
Arreta soziosanitarioa
Karrozeriako laguntzailea
Sukaldeko laguntzailea
Geriatriako laguntzailea
Ile-apaindegiko laguntzailea
Kutxazaina / apal-betetzailea
Camareo/a de barra
Pisu-zerbitzaria
Harategia/Arrainfegia/Urdaitegia
Catering/elikagai aurrekozinatuak
Dendako saltzailea
Iturgintzako espezialista
Biltegiko kudeatzailea
Lorezaintza
Eraikinen eta instalazioen garbiketa
Instalazio elektrikoen muntatzailea
Pertsona eta etxerako asist. lanbide anitzak
Merkataritzako lanbide anitzak
Ofimatika
Eskorgako operadorea
Biltegiko langilea
Makineria mantentzeko langilea
Enpresa-sustapena autoenplegua
Telemarketina eta salmentak

Espezialitateak
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7.2. AKTIBAZIOKO jarraipeneko adierazleak – 2010eko ekainetik irailaren 27rako aldia

PRESTAKUNTZA EKINTZEN BIDEZKO AKTIBAZIO PROZESUETAN  DAUDEN PERTSONAK

Prest ez daudenak edo 
bertan behera utziak: 15Lan-aktibazioko 

eskaintzari dagokionez, 
soilik % 6,9k (15 kasu) 
adierazi du ez dagoela 
prest. Prest ez egoteko 

edo bertan behera 
uzteko arrazoiak 

honako hauek izan dira:

Arrazoia
Prest ez daudenak eta/edo interesa ez dutenak
(arrazoiak zehaztu gabe) 4
Aurkitzeko moduan 1
Ordutegiak uztartuta ez egokitzea 4
Hautaketa-prozesuaren emaitzaren zain 2
Gaixotasunagatik bertan behera utzia 2
Mendeko pertsonak 1
Bizileku finkorik ez 1

15
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7.2. AKTIBAZIOKO jarraipeneko adierazleak – 2010eko ekainetik irailaren 27rako aldia  

PRESTAKUNTZA EKINTZEN BIDEZKO AKTIBAZIO PROZESUETAN  PARTE 
HARTZEN DUTEN PERTSONEN PROFILA

Sexua

Adin-taldea

Gaur egun prestakuntza-ekintzetan parte 
hartzen dutenen % 45 emakumeak dira

Gaur egun parte hartzen dutenen % 79 25-
44 urtekoak dira, % 7 25 urtetik beherako 
gazteak dira, eta % 14 45 urtetik gorako 

pertsonak.

% 55

% 45 Gizona

Emakum.

25 urtetik behera
% 7

25-34 urte bitarte
% 38

35-44 urte bitarte
% 41

45 urtetik gora
% 14



- 28 -

7.2. AKTIBAZIOKO jarraipeneko adierazleak – 2010eko ekainetik irailaren 27rako aldia

PRESTAKUNTZA EKINTZEN BIDEZ AKTIBAZIO PROZESUETAN P ARTE HARTZEN 
DUTEN PERTSONEN PROFILA

Ikasketa-maila

Enplegurako prestakuntza-
ekintzen ia titular edo onuradun 
guztiek ez dute titulaziorik, eta % 
70ak lehen mailako ikasketak 
amaitu gabe ditu.

Lehen mailako ikasketak
amaitu gabe

% 71

Eskola-graduatua
% 22

Bigarren
mailako hezkuntza

% 5

Erdi-mailako ikasketak 
LH espezifikoak

% 2
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AZKEN TXOSTENA EGITEA88

Arestian adierazi dugunez, prozesuaren planteamendu ak berak erreminta bat gaineratzen du “Hobekuntza”
deitutako hobekuntza-plana kudeatzeko. Bertan, atze mandako hobekuntza-ekintzak eguneratuko dira, baita  
nork garatuko dituen eta zein epeetan ere, eta agin te-koadro bat ezarriko da prozesuaren ebaluazioan a ztertu 
beharko diren eta aurreko ataletan adierazi ditugun  adierazle nagusiekin. Bi ekintzek etengabeko arret a 
izango dute, betiere behar bezala eguneratuak izani k, jardunaren laburpen gisa balio dezaten.

Hala ere, Kalitate eta Ebaluazioaren Arloan azken t xosten bat aurkezteko premia adierazi da, honako ha uen 
emaitza nagusiak zehaztuz:

• Biztanleria hartzailearen, prozesuaren eta bertan i nplikaturiko langileen gainean egindako 
azterlanak

• Arretarako eta desbideratzeko erabilitako prozesuar en funtzionamenduaren ebaluazioaren azken 
emaitza

• Arloaren azken ondorioak, prozesuan lortutako emait zen arabera

Txosten hori 2011ko bigarren hiruhilekoan emango li tzateke, enplegu-politika aktiboak jaso ondoren 
Lanbideren bulegoek ezarri beharreko sistema berria ren garapenerako oinarri izan daitekeen lan-erremin ta 
bat izate aldera.
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LAN EGUTEGIA LAN EGUTEGIA 

ekaina uztaila abuztua iraila urria azaroa abendua urtarri la otsaila martxoa apirila

Ebaluazio-proiektua egitea

Proiektua aurkeztea

Bisitak

Telefono bidezko elkarrizketak

Txosten partziala

Barne-hobekuntzako taldearen bilera

Hartzaileen inkesta

Gizarte Zerb. hobekuntza-talde bilera

Azken txostena

DBEaren JARRAIPEN PLANAREN KRONOGRAMA 

2010 2011


