
EAEko Enplegu Zentro Berezietan 
enplegua sortu eta iraunarazteko gogoeta 

estrategikoak

Vitoria-Gasteiz, 2011ko martxoaren 18a



1. % 61 gizonak dira, % 39 emakumeak

2. 61.300 aktibo izateko adinean daude (16 urtetik 64ra arteko EAEko 
biztanleen % 4,3)

3. 50 urte baino gehiagokoak % 46,7 dira, eta 35 urtetik gorakoak % 81,7

4. % 40,4ek derrigorrezko hezkuntza baino goragoko ikasketak dituzte 
(biztanlerai osoa hartuta, datu hori % 52 dira)

5. EAEn desgaitasuna duten biztanle landunak 17.613 dira, % 34ko 
okupazio-tasarekin

Desgaitasuna duen biztanleriaren kopuru nagusiak



LEGEBILTZARRAK ONARTUTAKO EZ LEZGEKO PROPOSAMENETIK 
ERATORRITAKO PLAN BEREZIA

EAEko enplegu-zentro berezietan enpleguari eusteko laguntzak.
(2010eko urriaren 11ko EHAA)
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Desgaitasuna duten pertsonentzat enplegua 
sustatzeko programak

33 MILIOI EURO…

• Langabetuentzako enplegua sortzen duten 
proiektuak finantzatzeko.

• Enplegu zentro berezietan lanpostuei eusten 
laguntzeko.

• Langile autonomo gisa enpresa proiektuak 
finantzatzeko.



Desgaitasuna dutenen pertsonentzat 
enplegua sustatzeko programak

2 MILIOI EURO…

• Jarduera profesionalari laguntzeko 
unitateetarako (laneratzeko zailtasunak 
dituzten langileentzako laguntza eta sustapen 
profesionala).

2 MILIOI EURO…

• Enpresa arruntetan mugagabeko enplegua 
sustatzeko.



Eduki Estrategikoa

Erronka Estrategikoak

Neurrien eta jardueren 
identifikazioa

Desgaitasuna duten pertsonak 
lanerateko LANBIDEk duen 
erantzunaren aurkezpena
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Erronka Estrategikoak



2. seihilekoa 
2011

Enplegua Sustatzeko 
Arloa - LANBIDE

Enplegu-politika aktiboak diseinatzerakoan, desgait asuna duten 
langileen kalitatezko enplegu baten aldeko konpromi so handiago 
bat eransten duten alderdiak kontuan hartzea, Enple gu Zentro 
Berezi gisa akreditatzeko indarreko legeak ezarrita ko baldintzak
betetze hutsean geratu gabe:

EZBen hazkundea orientatu nahi da, ondoko alderdiak jasotzen dituzten 
ereduetarantz:
-Kapital sozial gehiena langileen esku egotea.
-Helburu nagusia, enpresa-jarduera dagokionetik haratago, 
desgaitasuna duten pertsonei kalitatezko enplegua ematea da, 
pertsona bakoitzari behar dituzen laguntzak emanez, arrazoizko 
egokitzapenak barne, baita desgaitasuna duten pertsonen garapen 
profesionalerako lagungarri diren zerbitzuak ere.
-Pertsona guztien kualifikazio, sustapen eta garapen profesionala
sustatzea, bai EZBan bertan bai beste enpresa arruntetan, beti ere 
langile bakoitzaren borondatea errespetatuta.
-Irabazi asmorik gabeko entitateak edo mozkinak beren proiektuan 
inbertitzen dituzten merkataritza-sozietateak.

Ekintza hasteko 
aurreikusitako 

urtea
ArduradunaEKINTZA

1. EZBaren definizioa berraztertzea Politika Aktibo gisa eta desgaitasuna duten pertsonen ibilbide 
profesionalaren eta laneratzearen eragile nagusieta ko gisa.



2. seihilekoa 
2011

Kabinete 
Teknikoaren Arloa

LANBIDE

Enpleguaren eta desgaitasunaren sektoreko datuen eta adierazleen
gardentasuna eta etengabeko eguneratzea lortzeko lan-plana.

2. seihilekoa
2011

Enplegua 
Sustatzeko Arloa 

LANBIDE

Jarduera Profesionalari Laguntzeko Unitateen programa ebaluatu 
eta, horrela badagokio, berdiseinatzea, oso laneratze zaileko 
desgaituei lagun egiteko.

2. seihilekoa
2011

Laneratzeko Arloa 
LANBIDE

EZBak enplegua lortzeko zailtasunak dituzten beste giza taldeak 
laneratzeko eragile aktiboak izan daitezen ahalbidetzea.

2. seihilekoa
2011

Laneratzeko Arloa
LANBIDE

EZBetan unitate espezializatuak sustatzea lanbide-orientaziorako 
eta lan-merkatuko bitartekaritzarako.

2012
Enplegua 

Sustatzeko Arloa 
LANBIDE

Enplegua sortzeko pizgarrien sistema berraztertzea, eta pizgarri
horiek desgaitasun-moten arabera egokitzea.

2012
Enplegua 

Sustatzeko Arloa 
LANBIDE

Izapideak sinplifikatu eta arintzea, prozedura telematikoak erabiliz.

Ekintza hasteko 
aurreikusitako 

urtea
ArduradunaEKINTZA

2. Enplegu Zentro Berezien laguntza-espedienteak ku deatzeko administrazio-irizpide eta -baliabideak ho betu eta 
homogeneizatzea, eta desgaitasuna duten pertsonak e ta gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden beste giz a 

taldeak laneratzeko duten gaitasuna indartzea.



2011

Gizarte 
Ekonomiaren 
Zuzendaritza, 
LANBIDEko 
Baliabideen 
Zuzendaritza

Merkatuen erreserba aplikatzea.
EZBentzako kontratazio publikoa sustatzeko 
ekimen zehatzak garatzea.
Arlo horretan proiektu pilotuak garatzea.

Ekintza hasteko 
aurreikusitako 

urtea
ArduradunaEKINTZA

3. Kontratazio publikoan merkatuak Enplegu Zentro B erezietarako erreserbatzeko formula orokortzea eta 
EZBetarako kontratazio publikoa sustatzeko ekimen z ehatzak garatzea.



2. seihilekoa
2011

Kabinete 
Teknikoaren Arloa 

LANBIDE

Ikerketa, garapena eta berrrikuntza sustatzea lan 
inguruneko irisgarritasun osoaren, diseinuaren eta 
laguntza-teknologiaren alorrean.

2012
Enplegu eta Gizarte 

Gaietako Saila
Zerga-sisteman egin litezkeen aldaketak aztertzea, foru 
aldundiekin koordinatuta.

2. seihilekoa
2011

Kabinete 
Teknikoaren Arloa 

LANBIDE

Desgaitasunak dituzten pertsonentzako motibazio 
kanpainak, bereziki emakumeei zuzenduta.

2. seihilekoa
2011

Kabinete 
Teknikoaren Arloa 

LANBIDE

Informazio kanpainak eta sentsibilizazio-prozesuak, 
enpresa handi, txiki eta ertainei zuzenduta.

2. seihilekoa
2011

Lan Zuzendaritza

Ikuskaritzaren jarduera-irizpideak indartzea, 50 langiletik 
gorako enpresetan desgaitasuna duten langileen % 2ko 
kuota betetzen dela egiaztatzeko.

2. seihilekoa
2011

Kabinete 
Teknikoaren Arloa

LANBIDE

Desgaitasunak dituzten langileen egungo zahartze-egoerari 
buruzko berariazko azterlana.

Ekintza hasteko 
aurreikusitako 

urtea
ArduradunaEKINTZA

4. Hautatutako beste ekintza batzuk


