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Eskualdeko enpresa eta gazteei
zuzendutako proiektua

2016 2020



NORI ZUZENDUA

GAZTEAK ENPRESAK

 Debagoieneko enpresak

 Edozein sektoretako
enpresak

 20-35 urte, biak barne

 Goi mailako Heziketa ziklo
bat edo Unibertsitateko

 Edozein tamainako
enpresak

 Praktikak edo proiektu bat
burutu nahi dutenak

bat edo Unibertsitateko
ikasketak izatea.

 Debagoienean erroldatua

 Esperientzia esanguratsurik
ez, formazio alorrean



Programa operatiboa 2016-2020. 

Proiektu hau Euskadiko programa operatiboaren
baitan kokatzen da eta Europako Gizarte funtsak
finantzatzen du %50ean. 

GARAPEN Garapen agentzien elkarteak koordinatzen
du garapenerako 20 agentzien parte hartzearekin.

Enpresarentzat
ez du inongo kosterik





JARDUERA 
INTEGRALA

1) Prestakuntza teoriko
praktikoa (50)

 Konpetentzia
pertsonal eta 
emozionalak

 Lanbide
konpetentziakkonpetentziak

 Merkatuan kokatu

2) Talde autogestionatuak
(30)

3) Jarraipen indibidualak (3)



Maiatzak 2 – Ekainak 3

Astelehenetik Ostegunera

Ostiraletan jarraipen
indibidualak

9:00-13:00



ENPRESARI 
EGOKITUTAKO 
IRTENBIDEAK

Enpresaren arabera
zehaztuko dira datakzehaztuko dira datak

Proposamena:

Ekaina-Uztaila



Helburua: Kontratazio aurreikuspenak dituzten enpresek

pertsonak lanpostuan formatu.

Jarraipena:Jarraipena:
•Enpresako tutoreak BEBAE metodologiarekin:

Behatu / Erregistratu / Balioztatu / Aplikatu / Ebaluatu

Pertsonaren autonomia, emaitzaren kalitatea eta lan erritmoa
neurtu

Kokapena: Enpresan

Harremana: Lanbideko baliabide formatibo batek formalizatu

(istripu aseguru eta erantzunkizun zibileko estaldura) 



Helburua: Ikaskuntza praktikoa enpresetan.

Jarraipena:
• Enpresako tutoreak

Zereginak zuzenduZereginak zuzendu
Laguntza eta beharrezko tresnak eman
Enpresaren bziitzan txertatu
Helburuen betetze maila berrikusi

• Agentziako tutoreak
Jarraipen periodikoak egin

Kokapena: Enpresan

Harremana: Lanbideko baliabide formatibo batek formalizatu

(istripu aseguru eta erantzunkizun zibileko estaldura)



Helburua: Izaera estrategikoa duten proiektuak edo enplegu aukerak 

sustatuko dituen proiektuak garatzea.

Proiektua:
Arlo posibleak: Arlo posibleak: 
•Nazioarteko merkataritza
•Berrikuntza eta dibertsifikazioa
•Arlo komertziala, marketing-a, TICs, smart cities, unity 3D, IOS, etab.

Beste esperientzia batzuk:
•Community manager (Uggasa)
•Berrikuntza, sormena eta proiektu kudeaketa (Amurrio Bidean)
•Trebetasun komertzial eta marketing-ean garapena (Amurrio Bidean)
•Prestakuntza ikastaroa online (Urola Kosta)

Proiektuaren emaitza enpresaren jabetzakoa izango da, beti ere.



Bakarka edo taldeka
• Pertsona bakarrak edo talde multidizplinarrak

Jarraipena: 

• Gazteak hasieran bisita enpresan proiektua definitzeko
• Ondoren jarraipen bilerak, enpresaren aldetik
• Tutore espezializatu baten laguntza izango du

Kokapena: Debagoieneko Mankomunitatean 

Harremana: Ez dago enpresa-gaztearen arteko harreman 

formalik.



JARRAIPENA

AKTIBATU fasearen zehar

PRAKTIKALDIA fasearen zeharPRAKTIKALDIA fasearen zehar

Ekintzen bukaeran

6 hilabetera



IZEN EMATEA

Martxoak 17- Apirilak 15

Eskaera orria beteta

HAUTAKETA 
PROZESUA

Apirilak 18-Apirilak 27

Enpresa proiektuen
arabera

hazilan@debagoiena.eus

edo

Galdetegia bete

Enpresek
elkarrizketetan parte 

hartzeko aukera



HARREMANETAN JARTZEKO
www.debagoiena.euswww.debagoiena.eus

hazilan@debagoiena.eus
943 79 30 90


