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Balio publikoaren kogenerazio-proiektuetarako Elkarlan sariak

Instrukzio-organo hartzailea:

 HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZA

Honen izenean ari da
Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean:
Identifikazio-dokumentua IFK  Zenbakia G95172433

Erakundearen izena AZARO FUNDAZIOA

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira:

Espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko
zaizkio:

 AZARO FUNDAZIOA   (G95172433)

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *

Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan
sartzeko, identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da.

Kanal elektronikoaren gaineko oharra Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat
emango da Nire karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen
denean, jakinarazpena ukatu egin duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat
emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko du prozedurarekin. 

Abisuak jasotzeko datuak

Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta 
elektronikora eta telefono mugikorrera.
Posta elektronikoa 

Komunikazio hizkuntza *

Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako
hizkuntzan bidaliko dizkizugu.

Euskara

Datuak erabiltzeko baimena

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko
harremanetan erabiltzea nahi dut.

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

https://euskadi.eus/nirekarpeta
https://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak


eskaera eu.html[18/11/2019 10:03:58]

Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi
erantsiko zaizkio Eskabidean jasotako datu pertsonalak «Laguntzak eta Sariak» izeneko
jarduera-tratamenduan tratatuko eta jasoko dira. 

Arduraduna: Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritza.
Helburua: Laguntzen eta sarien deialdiak kudeatzea eta ebaztea.
Legitimazioa: Interesdunaren baimena.
Hartzaileak: Ez zaie hirugarrenei daturik emango, salbu eta legezko betebeharra
dagoenean.
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita
informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko
informazio gehigarri eta zehaztua.

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605

Honen arabera beteta:
- Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta
Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-
16673.pdf).

Zein Lurralde Historiko / Probintzia / Erkidegotan daude erakunde eskatzailearen datu fiskalak

Lurralde Historikoa / Probintzia / Erkidegoa Bizkaia

Proiektuaren ezagupideak

Proiektuaren izena TALENTATU: Lea-Artibai eskualdean talentua sortu mantendu eta erakarri

Proiektuaren laburpena
Lea Artibai eskualdean bizi diren langileen %40a eskualdetik kanpo doa lanera egunero, bestald
e eskualdeko enpresak gero eta zailtasun handiagoak dituzte beharrezko perfileko langileak bila
tzeko inguru hurbilean. Desoreka honen ondorioz, gure eskualdearen biztanleria maila jaisten d
oa eta gazteak, etorkizuneko familiak, beste leku batzuetara doaz bizitzera, horrek eragin zuzen
a izanik ikastetxeetan, demografia jaitsierarekin batera gero eta ume gutxiago bai dituzte geleta
n.
Egoera hau kontutan izanik, eskualdearen garapen ekonomiko eta sozialerako beharrezkoa ikus
ten da ikasketak dituen talentu gaztea eskualdean bertan mantentzeko epe luzeko proiektu bat 
elkarlanean garatzea, berrikuntza sozialean oinarritutako eskualde mailako eraldaketa sozial pr
oiektua, enpresa-ikastetxe-ikasleak elkarren arteko ikasketa prozesu baten biltzen dituena, TALE
NTATU PROIEKTUA.
Azaro Fundazioak dinamizatutako eta 6-18 urte bitarteko gazte guztiei zuzendutako proiektu ho
nen helburu nagusia etorkizunean gazte hauek eskualdean bertan lanean geratzea da. Horretar
ako beraien hezkuntza ibilbide guztian 5 lan ildo jorratuko dituzte:
1.- Bertokoak izatearen harrotasuna landu eskualdearen kultura, historia eta egituraren ezagutz
aren bidez.
2.- Enpresa ehuna ezagutu, eskualdean dauden produktu, zerbitzu, teknologia ezagutuz eta enp
resekin harreman zuzena izateko bideak zabalduz
3.- Ikasleen artean balore kooperatiboak hedatu (talde lana, sormena, mugikortasuna, etab.)
4.- STEAM ikasketak bultzatu, eskualdeko enpresetan dauden teknologiak eta teknikariak ezagut

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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zera emanez
5.- Atzerriko hizkuntzen ezagutzan sakondu, batez ere ingelesean.
5 lan lerro hauek 6 kooperatibetako lehendakari eta 15 ikastetxeetako zuzendarien artean zeha
ztu dira, eta 76 ikasleren artean, 7 lan taldetan banatuta, hezkuntza etapa bakoitzean lantzeko e
kintzetara.
Atxikitzen dudan dokumentuan 2018/2019 ikasturtean egin diren ekintzak deskribatzen ditugu 
non 1780 ikaslek, 39 kooperatibetako langilek eta 76 irakaslek hartu duten parte besteak beste. 
Aipatu langile eta irakasle hauek hein handi baten eskualdekoak direla eta kasu askotan guraso,
 proiektua erakundeetatik haratago gizartera ere helduz.
2018/2019an izandako babes eta emaitza onak kontutan izanik 2019/2020 ikasturtean ere hasi 
gara 2.edizioa antolatzen. Horrez gain proiektua beste eremu batzuetara hedagarri izanik 2019/
2020 ikasturtean Busturialdean ere martxan jarriko dugu bertako eragileekin elkarlanean.

Proiektuaren ekintza-arloa

Proiektuaren ekintza-arloa aukeratu Ekonomia Garapena

Proiektua bereizten duen elementua ondoko gaietan:

Balio publiko eta soziala
Azaro Fundazioak Lea-Artibai eskualdeko enpresa arloak eta hezkuntza arloak erronka amanko
muna dutela ikusirik, bi kolektiboak harremanetan jarri ditu proiektu komun bat definitu eta gar
atzeko. TALENTATU PROIEKTUA, eskualdean talentua sortu, erakarri eta mantentzeko egitasmo
a.
Talentatu proiektua kolektibotasunetik definitu eta garatutako proiektua da. Oinarria eskualde 
mailako erronkan du (gaur egun eskualdean bizi diren langileetatik ia %40a eskualdetik kanpo d
oa lanera), eskualdeko eragile ezberdinek konpartitzen duten erronkan. Hori dela eta Lea-Artiba
i eskualdeko eraldaketa sozialerako proiektu honen definizio eta garapenean hainbat izan dira T
alentatu proiektuaren lelopean inplikatutako erakundeak.
Proiektuaren definizioan inplikatutako erakundeak eskualdeko 6 kooperatiba industrial, beraien
 6 lehendakarien bidez ordezkatuta, eta eskualdeko Ikastetxe publiko eta pribatuetako 15 zuzen
dariak izan dira. 2018. urtearen lehen sei hilabetekoan  Azaro Fundazioaren gidaritzapean defini
tu dira proiektuaren oinarriak, eta behin oinarriak talde honetan definituz garapenari ekin zaio 
2018/2019 ikasturtean, eskualde mailako inplikazio zabalagoa bermatuz.
2018/2019 ikasturtean jarri da Talentatu proiektua martxan, eta baditugu jadanik izan duen inp
aktua neurtzeko adierazleak: 
? Eskualdeko 6-18 urte bitarteko 15 ikastetxeetako 1780 ikaslek parte hartu dute Talentatu pr
oiektuan definitutako ekintzetan, horretarako 76 irakasle inplikatu dira, ekintzak definitu eta ika
sleekin ekintza horiek gelan garatzeko.
? Eskualdeko 6 kooperatiba industrialetako 39 kooperatibistak hartu dute parte ikasleekin et
a irakasleekin ekintzen garapenean. Kooperatibista hauen gehiengoa eskualdean bizi diren pert
sonak dira. Horrez gain beste 6 enpresa ez kooperatibok ere parte hartu dute ekintzetan.
? Garatutako ekintzen inpaktuari dagokionez hona hemen zenbaki batzuk:  12 aiton amonak 
parte hartu dute gelako ekintzetan, 204 ikaslek parte hartu dute zientzia eta teknologia azokan, 
23 bisita egin dira enpresetara, 177 gaztek parte hartu dute herri trukaketetan, 25 hitzaldi eman
 dituzte kooperatibistak, 12 ikaslek egun oso bat enpresan igarotzeko aukera izan dute, eta 1.00
0 ikasletik gorak Kalatxo euskarria landu dute gelan irakaslearekin edo etxean gurasoekin.
Horrez gain 2018/2019 ikasturtean martxan jarritako egitasmo hau gizarte osora komunikatzek
o egindakoak biltzen dituen bideoa grabatu eta hedatu da eskualde guztian, eta konturatu gara 
benetako inpaktua izan duen proiektua dela. Hori dela eta 2019/2020 ikasturtean hobekuntzak 
direla medio Talentatu proiektuarekin lanean gabiltza berriro. Youtube-n Talentatu jarriz ikus da
iteke bideoa.

Ahalduntzea
Eskualde mailako erronka baten aurrean gizarte eragile ezberdinak elkartuz eta antolatuz martx
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an jarritako eraldaketa sozialeko proiektua da Talentatu.
Bere hasiera faseetatik eragile ezberdinen babesa eta inplikazioa beharrezkoa izan da aurrera e
giteko. Oso ezaugarri ezberdinak dituzten kolektiboak biltzen dituen proiektua da, eta ezinbeste
koa izan da erakunde ezberdin hauen arteko jarduna bultzatu eta antolatzea, denon onurarako 
den proiektuaren pean.
Proiektuaren garapenerako beharrezkoa izan da ahalduntze eta antolaketa prozesua. Lehen pa
usua bai kooperatibak eta bai ikastetxeak proiektua berea dela ulertzea izan da, horretarako be
raien beharrizan eta erronketan oinarritutako proiektua definituz.
Ondoren proiektuaren antolaketari ekin diogu, alde batetik kooperatibetako lehendakariak izan 
ditugu mahai baten eta bestetik ikastetxeetako zuzendariak beste mahai baten, eta Azaro Fund
azioaren laguntzarekin bi mahai hauek adierazitakoak jaso dira proiektuaren lan lerro nagusiak 
edo marko nagusia definitzeko.
Behin marko hau izanda irakasleen lan taldeak osotu ditugu, etapa akademiko bakoitzerako lan 
mahai bat, hau da guztira 7 mahai (LH1-2, LH3-4, LH5-6, DBH1-2, DBH3-4, BATX1-2, PZ) eta berai
ekin proiektuaren marko orokorrean zehaztutako lan ildo nagusiak betetzeko ikasgelan landuko
 diren ekintza konkretuak definitu dira. Ekintza hauen garapenean inplikazioa dutelarik bai gura
soak , aiton amonak, irakasleak eta kooperatibistak besteak beste.
Kooperatibetan aldiz lehendakariek beraien bazkideen artean boluntarioak bilatu dizute irakasl
eek definitutako ekintza hauei erantzuna emateko.
Azken finean gizarte osoa biltzen duen proiektua da, eta gizarte osoa antolatzeko gaitasuna due
na dauden erakundeak aprobetxatuz, hau da, nahiz eta kooperatibak eta ikastetxeak  bultzatzail
eak izan, pertsonak daude erakunde hauen atzean, eskualdean bizi direnak, eskualdean lan egit
en dutenak, eta eskualdeko ikastetxeetan beraien seme alabak dituztenak. Eta denak elkarrekin,
  eta ikusirik gazteak eskualdetik kanpo joaten direla bizitzera, erronkarekin bat egiten dutenak 
eskualdeko gazteak berton lanean eta bizitzen geratzeko eta eskualde garatua eta bizia izateko.

Berrikuntza
Egitura edo antolakuntza da berritzailea, eskualde mailako lankidetzako proiektua da, eta berrik
untza soziala du oinarria.
Eskualdeko kooperatibak mahai baten eseri dira, denak elkarrekin eskualde mailako inpaktua d
uen eraldaketa sozialeko proiektua elkarlanean bultzatzeko. Baliabideak jarri dituzte guztiek bat
era etorkizun batean eskualde honen garapen ekonomiko eta sozialerako klabe izango den tale
ntu faltaren erronkari eta herrien biztanleria galerari aurre egiteko.
Ikastetxeak era berean gero eta ume gutxiago dituzte geletan, etorkizuneko familiak eskualdean
 bertan errotzeko oinarri bat gazteak berton lanean geratzea da, eta nahiz eta ikastetxeak berai
en artean lehiakideak izan gai askotan, eskualde mailako erronka honek denak bateratu ditu ma
hai baten inguruan, bere garapenerako baliabideak jarriz.
Horrez gain ekintzen garapenean STEAM gaitasunak eta ikasketak bultzatzeko helburuarekin di
namika berritzaileak erabiltzen dira, ala nola gazteei enpresetan dauden teknologia eta berrikun
tzen berri emanez, tresnak beraien esku jarriz etab. 

Transferigarritasun ahalera
Talentatu proiektua guztiz hedagarria da beste eskualde batzuetara, horren adibidea 2019/2020
 urtean Busturialdeako eskualdean ere martxan jarriko dugula da bertako eragileak aktibatuz. Iz
an ditugu bilerak Busturialdea eskualdeko kooperatiba, enpresa eta ikastetxeekin, eta Lea Artib
ain gertatzen den bezala talentuaren mantentzea erronka izanik, Talentatu proiektua 2019/2020
an martxan jartzeko baiezkoa esan dute. Busturialdeako eskualdean Bermeoko Behargintza eta 
Gernikako Lanbide Ekimenak dira kapital sozialaren dinamizatzaile, beraz beraiekin elkarlanean 
dinamizatuko du Talentatu proiektua Busturialdeako eskualdean Azaro Fundazioak.
Erronka berdina duten Euskadiko gainerako eskualdeetara ere hedagarria da proiektua, eragile 
guztiak bideratu, lanean jarri eta antolatuko dituen erakunde baten gidaritzapean.
Gainera Eusko Jaurlaritzako hezkuntza departamentuak bultzatutako eta Innobasquek dinamiza
tutako 3SARE STEAM egitasmoan ere parte hartzen dugu. Talentatu proiektuaren bidez ikasitak
oak konpartitu, eta STEAM ikasketak bultzatzeko proiektu pilotuak bultzatzeko helburuarekin. 

Genero ikuspegia
Talentatu proiektuaren diseinuan eta ekintzen garapenean genero ikuspuntua txertatu da. Ekint
zen onuradun zuzenak eskualdeko gazteak izatean genero ikuspegia asko zaindu da. Horrez gai
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n proiektuaren helburuetako bat STEAM ikasketak bultzatzea da, batez ere emakumeen artean, 
hori dela eta bai langileak gelara joatean edo ikasleak enpresara, perfil teknikoa duten emakum
eak lehenetsi dira aurkezpenak egiteko. 

Erakundeak kontakturako aukeratutako pertsonaren datuak

Telefono zenbakiaIzena eta abizenak Zenbakia Helbide elektronikoa Ainh

Eskatzaileak aitortzen du:

Euskadiko   Fundazioen erregistroan inskribatuta dago.
Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo
administratiborik.
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-
debekuen eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean.
Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak, arauz zehaztu bezala.
Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.
Baimena ematen dio Eusko Jaurlaritzari proiektuaren egilea aipatzeko deialdi honekin zerikusia
duen edozein hedapen-jardueratan, baina horrek ez du sortuko bere aldeko inolako eskubide
ekonomikorik, eta, hala egokituz gero, ez du ekarriko ematen den saria ez den beste edozein
onurarik.
Euskal Autonomia Erkidegoan daukadala egoitza soziala eta hor garatzen dudala jarduera
nagusia.
Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.
Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.

Erantsitako dokumentuak

Dokumentu-mota Izena

Proiektuaren deskribapena Talentatu aurkezpena.pdf

Ainhoaren apoderamientoak Ainhoa apoderamendua20191021.pdf

Organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatzea

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak datu hau
ek konprobatuko ditu eskumena duen administrazioan:

Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (EAEko Foru-aldundiak eta Zerga Ad
ministrazioko Estatu Agentzia)
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen datuak (Gizarte Segurantzaren Diru
zaintza Nagusia (GSDN))
Helbide fiskaleko datuak (Foru-ogasunak)

 Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatz
eari (39/2015 Legearen 28. artikulua)
Kontrakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beh
arko dituzu.
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Honek elektronikoki izenpetuta:

AZARO FUNDAZIOA (G95172433)
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