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SARRERA
2021ean, Euskal Enplegu Zerbitzuak hamar urte bete ditu. Eusko 

Legebiltzarraren babes zabalarekin sortu zen, eta gure inguruan 

inoiz ikusi ez den erronka batekin jaio zen: enplegu-politika 

aktiboen arduraduna den erakunde publikoa, diru-sarrerak 

bermatzeko eta gizarteratzeko arduraduna ere izatea. 

Erabaki ausarta izan zen; eta bera babestu zuten eragile politiko, 

ekonomiko eta sozial guztiek aitortu dituzte zailtasunak. Hauen 

arrazoi nagusia, Lanbideren sorrera eta Euskadiko finantza-krisia 

aldi berean etortzea izan zen; Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 

(DSBE) espediente-kopurua biderkatu baitzen, eta horrek, 

nabarmen oztopatu zuen erakunde autonomoaren jarduera. 

Erabaki horrek ondorio on bat ekarri du; Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuan (aurrerantzean Lanbide) lan egiten dutenek, ez diotela 

uko egin gizarte-bazterkeria saihestu eta pobrezia-arriskua 

arintzeko balio duen errenta eskubidea bermatzeari. COVID-

19aren pandemiak eragindako astinaldiak, zerbitzu publikoa jarri 

zuen berriro arreta-eskaera guztiei erantzuteko erronkaren 

aurrean. Era berean, bulegoak nahitaez ixteak eta jarduera 

ekonomikoak jasandako egoerak, ez zuten eragotzi babesik 

gabeko biztanleriaren oinarrizko eskubide horiei erantzuten 

jarraitzea. Eta horrek azaltzen du, halaber, 2021ean enpleguaren 

berreskurapena: ia 15.000 pertsona gutxiago daude langabezian 

eta 30.000 afiliatu gehiago daude Gizarte Segurantzan. 

 

Idoia Mendia Cueva. Lehendakariordea eta Eusko Jaurlaritzako Lan 

eta Enplegu sailburua. Lanbideko Administrazio Kontseiluko 

lehendakaria. 

Baina XII. Legegintzaldiko Gobernu Programak konpromezu 

saihestezin bat hartzen du bere gain: Lanbide ardatz izango duen 

enplegu-sistema integral eta aktibatzaile bat lortzea. Honela, lan-

merkaturako orientazioa indartzeko asmoarekin, enpresa eta 

pertsonak ardatz hartuta, bere ekarpena areagotzea du helburu. 

Eta betebehar hauek egozten dizkio: arreta eta esku-hartze 

zerbitzu pertsonalizatuen garapena sustatzea, teknologia digital 
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berrietan oinarritutako enplegurako prestakuntza integraleko 

sistema batekin; lanbide-gaitasunen eta enpleguen etorkizuneko 

eskaerak identifikatzea; lan-merkatuaren egungo eta 

etorkizuneko beharrak egokitzeko, enpresekin eta Lanbide 

Heziketako zentroekin lankidetza indartzea,  

Legegintzaldi honen hasieratik aurrera eraman den zeregina da, 

eta Memoria honetan islatzen da. Bertan, jarduerari buruzko 

datuak biltzeaz gain, zenbait mugarri den islatzen dira; esaterako 

Lanbide Hobetzen Plana, zeina barruan eta Administrazio 

Kontseiluarekin kontrastatu zen eraldaketaren ildo estrategikoa 

den. Edo, baita ere, Prestazioen eta Gizarteratzearen 

Zuzendaritza espezifiko bat sortzeko erabakia.  Honek, gutxieneko 

diru-sarrerak bermatzeaz gain, pertsonei prestakuntza edo 

aktibazio zerbitzuetara eta gizarte-zerbitzuetara bideratzeko 

aholkularitza eskaintzea ahalbidetzen dituen jarduera guztiak 

antolatuko ditu. 

Egituren eta antolaketaren aldaketa horren abiapuntua da 

Lanbide errotik eraldatzea, benetako zerbitzu publikoa izan nahi 

baitu; hau da, langileen prestakuntza- eta orientazio-zereginetan, 

enpresen enplegu-beharrizanei erantzuten eta diru-sarrerak 

bermatzeko errentarako eta gizarteratzeko eta laneratzeko 

eskubidea bermatzean eraginkorra izango den euskal enplegu-

zerbitzu publikoa. Azken finean, besteen aurrean kontuak 

emango dituen zerbitzu publiko, eta memoria honetan jasotzen 

dena. 
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AURKEZPENA
Dokumentu honen helburua, erakundeei, instituzioei eta 

herritarrei, oro har, Lanbidek 2021eko ekitaldian egindako 

jardueraren laburpena eskaintzea da. 

Dokumentuak bost atal nagusi ditu, eta horietan erakundearen 

esparru juridikoa, estrategikoa eta barne-antolamendua 

deskribatzen dira. Lanbidek gero eta presentzia handiagoa du 

sare sozialetan eta haren webgunean; 2021ean gauzatutako 

zerbitzu, programa eta neurrien berri ematen da, bai eta 

Merkalan azokaren bigarren edizioaren berri ere; Lanbidek 

estatuko sareetako, Europako sareetako eta Europako 

proiektuetako kide gisa egindako zereginak eta funtzioak 

aurkezten dira; eta, azkenik, erakundeak, lan-merkatuaren, 

hezkuntza-sistemaren laneratzearen, gizarte-kohesioaren eta 

prospektiba kuantitatibo eta kualitatiboaren arloetan egindako 

eta argitaratutako txosten, analisi eta estatistika nagusiak 

aurkezten dira. 

Lanbidek eskerrak eman nahi dizkie memoria honetan jasotako 

jarduera guztiak garatzen lagundu duten eragile guztiei. Era 

berean, Lanbideko Zuzendaritzak bere esker ona adierazi nahi die 

erakundea osatzen duten pertsona guztiei; haien ahaleginari eta 

konpromezuari esker, proposatutako helburuak arrakastaz lortu 

ahal izan direlako. 

Gloria Múgica Conde. Lanbideko Zuzendari Orokorra. 



LANBIDE / 2021 MEMORIA                                                                               EDUKIAK 

5 

Edukiak 
 

SARRERA ................................................................................................ 2 

AURKEZPENA ......................................................................................... 4 

1. LANBIDE – EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA....................................... 6 

1.1. Esparru juridikoa .................................................................... 7 

1.2. Esparru estrategikoa ............................................................. 8 

BERPIZTU programa ....................................................................... 8 

Enpleguaren Euskal Estrategia (EEE) 2030 ................................. 8 

2021-2024 Enplegu Plan Estrategikoa ........................................ 8 

Lanbide Hobetzen. Trantsizio eta Hobekuntza Plana .............. 8 

Next Generation EU ...................................................................... 8 

1.3. Administrazio Kontseilua ...................................................... 9 

1.4. Prestakuntza-premiak aztertzeko eta detektatzeko 

Aholku Batzordea ............................................................................. 9 

1.5. Antolakuntza egitura .......................................................... 10 

Organigrama .............................................................................. 11 

1.6. Toki - bulegoak .................................................................... 12 

1.7. Baliabide pertsonalak eta ekonomikoak ........................ 13 

2. LANBIDE SAREAN ......................................................................... 14 

2.1. Sare sozialak ............................................................................. 15 

2.2. Web orria .................................................................................. 15 

3. LANBIDEREN JARDUERAK ............................................................ 16 

3.1. Zerbitzuak, programak eta neurriak ...................................... 17 

Enplegua sustatzea ..................................................................... 17 

Laneratzea ................................................................................... 18 

Enpresentzako zerbitzuak ........................................................... 18 

Enplegurako prestakuntza ......................................................... 19 

Gizarteratzea: DSBE, EPO ........................................................... 20 

3.1. Merkalan azoka ................................................................... 23 

4. LANKIDETZA ESTATUAN ETA NAZIOARTEAN ............................... 24 

4.1. Behatoki Sareak .................................................................. 25 

Behatokien estatuko sarea - ROCCAA .................................... 25 

Behatokien Europako sarea – EN RLMM .................................. 25 

4.2. Eures sarea ........................................................................... 26 

4.3. Erasmus +: ACSOL ............................................................... 27 

4.4. Erasmus +: E-MLSR ............................................................... 28 

5. AZTERLANAK ETA ESTATISTIKAK................................................... 29 

5.1. Lan-merkatua ...................................................................... 30 

5.2. Hezkuntza-sistemaren laneratzea ..................................... 30 

5.3. Gizarte-kohesioa ................................................................. 30 

5.4. Prospektiba kuantitatibo eta kualitatiboa ....................... 30 



LANBIDE / 2021 MEMORIA                                                                                 LANBIDE – EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

                                                                    

6 

 

 

 

 

 

 

 

1. LANBIDE – EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANBIDE / 2021 MEMORIA                                                                                 LANBIDE – EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

                                                                    

7 

1.1. Esparru juridikoa 

Lanbide, nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasun osoa 

duen erakunde administratibo autonomo bat da. Gaur egun, Lan 

eta Enplegu Sailari abskribatuta dago, eta Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuari buruzko urriaren 13ko 3/2011 Legean, Euskal 

Autonomia Erkidegoko administrazio-izaerako erakunde 

autonomoei aplikatu beharreko araudian eta Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onartzen dituen maiatzaren 22ko 

82/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera arautzen da 

(2021eko ekitaldian, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 

estatutuak onartzen dituen dekretu hau, ekainaren 29ko 156/2021 

dekretuaren bidez aldatua izan da). 

Esparru juridiko honek, hurrengo helburuak ezartzen ditu 

Lanbiderentzat: 

 Enplegu egonkor eta kalitatezkorako eskubidearen 

garapen osoari laguntzea, eta langileen 

enplegagarritasuna bermatzen lagunduko duen lan-

merkatuaren garapenaren alde lan egitea, eta 

enpresaren eskakizunei egokitutako langileen 

beharrizanak asetzea, bai eta gizartearen eta lurraldearen 

kohesioari laguntzea, betiere Euskal Autonomia 

Erkidegoaren (EAE) eskumenen eremuan esleitzen zaizkion 

enplegu-politikak kudeatuz eta lan-arloko legeria 

egikarituz.  

Bereziki, produkzio-sarearen egungo eta etorkizuneko 

eskakizun guztiak ezagutuz, Lanbide Euskal Enplegu 

Zerbitzuak lan-merkatu eraginkorra eta kalitatezkoa 

eratzea bilatuko du, pertsonen enplegagarritasuna eta 

aldi berean enpresen lehiakortasuna bermatzeko, haien 

beharrizanei erantzunez. 

 Jardunbideetan irizpide zehatz batzuk betetzea, hala nola, 

gardentasuna, aukera-berdintasuna eta bere ekintzetan 

inor ez diskriminatzea; beste politika publikoekin 

koherentzia eta arrazionalizazioa bilatuko ditu beti, eta 

bere funtzionamenduan efikazia eta eraginkortasuna 

etengabe lortzen saiatuko da; tokian tokiko errealitatera 

egokituko da; bere zerbitzuetan kalitatea eta arreta 

pertsonalizatua eskainiko ditu; bere funtzio publikoak 

doakoak izango dira eta etengabeko elkarrizketa izango 

du gizarte-eragileekin. 

 Bere zerbitzuen erabiltzaileak artatzeko sistema 

modernizatzea eta informazioaren eta komunikazioaren 

teknologia berriak sartzea. 

Era berean, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea 

aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legeak aldaketa bat ekarri 

zuen kudeaketa-eredura: Eusko Jaurlaritzak, Lanbide-ren bitartez, 

eskumenak eskuratuko zituen zuzenbidezko prestazio 

ekonomikoak, hau da, diru-sarrerak bermatzeko errenta eta 

etxebizitzako prestazio osagarria, tramitatzeko eta ebazteko; 

eskumenak, baita ere, gizarteratze-hitzarmenak egiteko, 

proposatzeko, negoziatzeko, harpidetzeko eta horien jarraipena 

egiteko. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea 

aldatzen duen azaroaren 24ko 4/2011 Legearen erreforma 

aurreproiektu fasean dago momentu honetan, hurrengo 

helburuak bilatzen dituelarik: diru-sarrerak bermatzeko errenta 

eguneratzea, modernizatzea eta diru-sarrerak bermatzeko eta 

gizarteratzeko euskal eredua berreraikitzea. 
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1.2. Esparru estrategikoa 

2021 urtean zehar, Lanbideren jarduera honako estrategia hauen 

barruan kokatu da: 

BERPIZTU programa 

 “Euskadiko Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko BERPIZTU 

Programak”, 2020ko azaroan onartutakoak, ekonomia eta 

enplegua suspertzeko Euskadiko apustua jasotzen du. Eusko 

Jaurlaritzaren eta foru-aldundien konpromisoa da “behar den 

guztia egitea ahalik eta enplegu gehien mantentzeko eta 

galdutako enplegu guztia berreskuratzeko”. 

Enpleguaren Euskal Estrategia (EEE) 2030  

“EEE 2030. Euskadiren garapen ekonomiko eta soziala bultzatzeko 

kalitatezko enplegu inklusiboaren aldeko ituna” aurrekaririk 

gabeko krisi-testuinguru batean egin zen, COVID-19aren 

pandemiaren eraginez, eta 2021eko apirilean onartu zen. 

Estrategiak Euskadin 2030erako ezartzen duen enplegurako 

ikuspegia anbizio handikoa da: lan-merkatu horrek Euskadiren 

garapen sozial eta ekonomikoan laguntzen du, iraunkorra eta 

berdintasunezkoa da, kalitatezko enplegu-aukerak eskaintzen 

ditu ekitatean, gizarteratzean eta giza garapenean, enplegu-

politika aktiboei eskubide subjektiboaren izaera ematen die, eta, 

eskubide hori betetzeko, enpleguko eskaintzei eta eskaerei eta 

pertsonen eta enpresen beharrei erantzun egoki eta azkarrak 

ematen dizkien EAEko Enplegu Sistema bat eratzen du. 

2021-2024 Enplegu Plan Estrategikoa   

2021-2024 Enplegu Plan Estrategikoaren xedea EEE 2030eko 

helburuak operatibizatzea da, pandemiaren ostean bultzada 

sozioekonomiko bat emanez, hiru trantsizioak (digitala, 

energetiko- klimatikoa eta demografikoa) ezarriz eta enplegu 

inklusiboa eta kalitatezkoa sustatuz, kontratu sozial berri baterako. 

Erronka nagusia enplegu gehiago sortzea izateaz gain, 

kalitatezkoa eta pertsona guztien gizarteratze eta laneratze osoa 

ahalbidetuko duten baldintzetan izatea da. Gizarte-eragileen 

arteko beharrezko orekak lortu beharko dira, ekonomia lehiakor 

eta globalizatu batean helburu hori lortzea posible izan dadin. 

Lanbide Hobetzen. Trantsizio eta Hobekuntza Plana 

“Lanbide Hobetzen. Trantsizio eta Hobekuntza Plana” 2021eko 

azaroan onartu zen eta bere helburu nagusia Lan Merkatuaren 

kalitatea dinamizatu eta hobetuko duen Lanbide bat lortzea da, 

arreta berezia eskainiz egoera eta kolektibo ahulenei, izapideetan 

eta dirulaguntzetan zentratutako erakundea izatetik herritarrei eta 

enpresei zerbitzuak ematen dizkien erakunde bat izatera 

igarotzeko. Beraz, politika aktiboek garrantzia hartu behar dute 

politika pasiboen estaldura kaltetu gabe, emandako zerbitzuak 

etengabe ebaluatuz eta birdiseinatuz. 

Next Generation EU 

Next Generation EU proiektu europarra aldi baterako tresna da, 

pandemiaren aurrean Europar Batasuneko herrialdeak suspertzen 

laguntzeko asmoa duena. 750.000 m €-ko zuzkidura du, eta 

aurrekontu horrekin estatu-kide guztientzat susperraldi jasangarria, 

bidezkoa, inklusiboa eta justua bermatu nahi da. 



LANBIDE / 2021 MEMORIA                                                                                 LANBIDE – EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

                                                                    

9 

3 zutabetan hedatzen da, Europa ekologiko, digital eta 

erresiliente batean inbertitzeko helburu komunarekin. Hainbat 

tresnaren bidez egituratzen da, besteak beste, Susperraldirako eta 

Erresilientziarako Mekanismo berri baten bidez. Mekanismo horren 

helburua trantsizio ekologiko eta digitalarekin eta ekonomia 

nazionalen erresilientziarekin lotutako inbertsioak eta erreformak 

babestea da. 

1.3. Administrazio Kontseilua 

Administrazio Kontseilua Lanbide-ren gobernu-organu gorena da, 

hamabost kide ditu, eta hiru aldekoa, paritarioa eta erabakigarria 

da. 

Lehendakaria Idoia Mendia Cueva da, Bigarren 

Lehendakariordea eta Lan eta Enpleguko sailburua dena. 

Gainontzeko kideak, hurrengoak dira:  Alfonso Gurpegui Ruiz, 

lehendakariorde bezala, Enplegu eta Gizarteratzeko 

sailburuordea dena; Gloria Múgica Conde, idazkari bezala, 

Lanbideko Zuzendari Nagusia dena; eta 12 bokal, bi Eusko 

Jaurlaritzaren ordezkari gisa, bost EAEko ordezkaritza handieneko 

sindikatuen ordezkari gisa eta bost EAEko ordezkaritza handiena 

duten sektorearteko empresa-erakundeen ordezkari gisa. 

2021 urtean 13 bilera egin dira, 3 ohikoak eta 10 ohiz kanpokoak, 

Administrazio Kontseiluak Lanbideko Estatutuen arabera esleituta 

dituen eginkizunak betetzeko, hala nola, erakundearen plan 

orokorrak eta jarduera-programak onartzea, enplegu eta 

prestakuntza arloko lankidetza-hitzarmenak eta dirulaguntzen 

deialdiak onartzea, eta erakundearen eginkizunei eragiten dieten 

gaietan arau-proposamenak egitea. 

1.4. Prestakuntza-premiak aztertzeko eta 

detektatzeko Aholku Batzordea  

Prestakuntza-premiak aztertzeko eta detektatzeko Aholku 

Batzordea hiru aldeko organoa da, Lanbideren aholkularitzakoa. 

Administrazioko ordezkariek eta ordezkaritza handieneko enpresa 

eta sindikatu erakundeek osatzen dute, EAEn duten 

ordezkagarritasunaren proportzioaren arabera. 

Enplegu-eskaria aurreikusteko eta politika aktiboak jarduera 

ekonomikoak sortzen dituen aukera berrietara egokitzeko sortu 

zen. 

2021eko ekitaldian zehar, bere jarduera honako hauetan oinarritu 

da:   

- Prestakuntza-beharrekin lotutako informazio-proiektuak 

partekatzea: (i) inpaktu teknologikoko agertokiak; (ii) 

gaitasunak lanbide-taldeetan eta jarduera-sektoreetan; 

eta (iii) klusterrekin lankidetza. 

- Parte-hartze ereduen eta prestakuntza-premien 

aurreikuspenen jardunbide egokiak partekatzea.  

- Prestakuntza-beharretan oinarritutako Gobernantza-

Sistema berria definitzea.  

- Profesionalen defizitak detektatzeko eta haiei erantzuna 

emateko plana definitzea. 
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1.5. Antolakuntza egitura  

Lanbidek Zerbitzu Zentralen bulego bat dauka Vitoria – Gasteizen 

kokatuta, lurralde-koordinazioko 3 unitate, bakoitza lurralde 

historiko bakoitzeko hiriburu bakoitzean kokatuta, eta 42 toki-

bulego, EAEko lurralde osoan banatuta. 

Zuzendaritza Nagusiaren mendetasun organiko eta 

funtzionalaren azpian, 4 zuzendaritza daude: 

 Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritza. José Antonio Carrillo 

Navas 

 Laneratzea Aktibatzeko Zuzendaritza. María Teresa 

Martínez Granado 

 Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza. Juan 

Carlos Ibarrola Sáenz de Ugarte 

 Prestazioen eta Inklusioaren Zuzendaritza. Sara Buesa 

Rodríguez 

Jarraian, Lanbideko organigrama osoa aurkezten da, 

zuzendaritza bakoitzaren mendean dauden zerbitzu funtzionalak 

adierazten direlarik. 
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Organigrama  

Lanbideko Organigrama 2021 
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1.6. Toki - bulegoak 

Aurreko puntuan aipatu den bezala, Lanbidek 42 toki-bulego 

presentzialeko sarea dauka hiru lurralde historikoetan zehar 

banatuta: 20 Bizkaian, 14 Gipuzkoan eta 8 Araban. 

2021eko ekitaldian, Lanbideren bulego batzuk lekuz aldatu dira: 

“Lanbide Bilbao Rekalde”, “Lanbide Zarautz” eta “Lanbide 

Arrasate-Mondragon”. Halaber, egokitzapen-lanak egin dira 

“Lanbide Bilbao Txurdinaga” toki-bulegoan. 

Urte amaieran, LanApp aurkeztu da, Lanbideren bulego birtuala. 

2022an jarriko da martxan, eta sareko 43. bulegoa izango da. 

Lanbideko toki-bulegoak, lurralde historikoka 

BIZKAIA 

Lanbide Barakaldo Beurko Lanbide Durango 

Lanbide Barakaldo Gurutzeta Lanbide Erandio 

Lanbide Basauri Urbi Lanbide Gernika – Lumo 

Lanbide Basauri – Uribarri Lanbide Getxo 

Lanbide Bilbao Mazarredo Lanbide Mungia 

Lanbide Bilbao Miribilla Lanbide Ondarroa 

Lanbide Bilbao Rekalde Lanbide Portugalete 

Lanbide Bilbao San Inazio Lanbide Santurtzi 

Lanbide Bilbao Santutxu Lanbide Sestao 

Lanbide Bilbao Txurdinaga Lanbide Zalla 

  

ARABA 

Lanbide Agurain Lanbide Vitoria – Gasteiz 

Salburua 

Lanbide Amurrio Lanbide Vitoria – Gasteiz 

Zabalgana 

 

ARABA 

Lanbide Laudio / Llodio Lanbide Vitoria – Gasteiz 

Zaramaga  

Lanbide Oion Lanbide – Vitoria – Gasteiz 

Zumakera 

 

GIPUZKOA 

Lanbide Arrasate-Mondragron Lanbide Elgoibar 

Lanbide Azpeitia Lanbide Errenteria 

Lanbide Beasain Lanbide Irun 

Lanbide Donostia Intxaurrondo Lanbide Lasarte-Oria 

Lanbide Donostia – San 

Sebastian Antiguo 

Lanbide Tolosa 

Lanbide Donostia – San 

Sebastian Gros 

Lanbide Zarautz 

Lanbide Eibar Lanbide Zumarraga 

 

 

 

 

Lanbide Bilbao Rekalde toki-bulegoa



LANBIDE / 2021 MEMORIA                                                                                 LANBIDE – EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

                                                                    

13 

1.7. Baliabide pertsonalak eta ekonomikoak  

Lanbideren lantaldea, erakundearen zentro organiko 

desberdinetan zehar banatuta dauden 991 pertsonak osatzen 

dute. 

Lanbideko persona kopurua, Zentro Organikoen arabera                   

2021 Abendua 

Zentro organikoa Pertsona kopurua 

Zerbitzu zentralak 263 

Lurralde bulegoak 78 

Toki-bulegoak 650 

GUZTIRA 991 

 

 

Lanbide Bilbao Rekalde toki-bulegoko lantaldea 

Lanbidek 2021eko ekitaldian exekutaturiko gastu-aurrekontua 

830.161.141 eurokoa izan da guztira, honako azpiprograma 

hauetan gauzatutako gastuen ondorioz: (i) gizarteratzea; (ii) 

enplegua; (iii) prestakuntza; (iv) lana eta enpleguaren egitura eta 

laguntza; eta (v) Covid-19ak eragindako krisiaren aurkako 

neurriak. 

Lanbidek exekutaturiko aurrekontua, azpiprograma bakoitzeko                             

2021 urtea; guztiareriko % 
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Lanbideren Sare sozialak eta web-orria funtsezko tresnak bihurtu 

dira erakunde autonomoarentzat, gero eta gehiago erabiltzen 

baitira publizitate-plataforma eta herritarrentzako arreta-kanal 

gisa. 

2.1. Sare sozialak 

2021eko ekitaldian, Lanbidek indartu egin du bere presentzia 

Twitter, Facebook eta LinkedIn kontuetan, eta guztira 1.166 

jarraitzaile gehiago izan ditu. Horrela, ekitaldiaren amaieran, 

12.698 jarraitzaile zenbatu dira Twitterren, 13.032 jarraitzaile 

Facebooken eta 18.262 jarraitzaile LinkedInen. 

2021eko irailaz geroztik, Instagrameko kontu bat dago, batez ere 

enplegu-eskatzaile gazteenei zuzendua. Urte amaierara arte 686 

jarraitzaile lortu ditu sare sozial honek. 

Era berean, Youtube kanalean kontu propio bat dauka Lanbidek, 

zeina sare sozialetarako egindako bideo guztien gordailu gisa 

balio duena eta urtea 2.665 harpidedunekin itxi duena. 

2.2. Web orria 

Lanbideren web-orriak eboluzionatzen jarraitu du 2021ean, eta 

hobekuntza eta funtzionalitate berriak ezarri dira erabiltzaileei 

zerbitzu hobea eskaintzeko. 

                                                   
1 DBSE: diru sarrerakl bermatzeko errenta; EPO: etxebizitzako 

gastuetarako prestazio osagarria; BGG: bizitzako gutxieneko diru-

sarrera 

Aipatzekoa da Mi Lanbidenet izeneko atal pribatuan eskainitako 

zerbitzuak handitu egin direla. Bertan, informazio pertsonalizatu 

interesgarria eskuratu eta hainbat kudeaketa egin daitezke:  

- Nire Kurrikuluma atalean hobekuntzak; kudeaketa 

gehiago online egiteko aukera eskainiz, tokiko bulego 

batera bertaratu beharrik gabe. 

- Online hitzordua eskatzeko zerbitzua hobetzea 

webgunearen bidez. Hitzordua eskatzeko arrazoien 

kopurua handitu egin da: curriculuma aldatzeko, enplegu-

eskaera kudeatzeko, dokumentazioa erregistratu eta/edo 

entregatzeko eta DSBE/EPO/BGG prestazioei buruzko 

informazioa eskatzeko, besteak beste.1 

Hala, 2021ean, nabarmen handitu da erabiltzaileek kudeaketak 

egiteko web orriaren erabilera: 37.159 curriculum-aldaketa 

zenbatu dira (% 88,8 gehiago, aurreko ekitaldiarekin alderatuta); 

406.580 eskaera-berritze (aurreko ekitalditik % 66,4 igo da) eta  

237.807 dokumentazio-ekarpen DSBEko espedienteetarako (3,25 

aldiz gehiago 2020an baino). 

Guztira 17.108.228 saio erregistratu dira, 2020an baino % 13,1 

gehiago.  
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Atal honen helburua, Lanbideren jardueraren berri ematea da. 

Alde batetik, Enplegu Politika Aktiboak osatzen dituzten zerbitzu, 

programa eta neurrien kudeaketan, eta, bestalde, Diru-sarrerak 

Bermatzeko Errenta (DSBE) eta Etxebizitzako Gastuetarako 

Prestazio Osagarrien (EPO) arloan ere: azken hauek, gizarteratze-

programetan sartuta baitaude. Era berean, Lanbidek 

antolatutako Merkalan Azokaren bigarren edizioaren berri Dakar 

atal honek. 

3.1. Zerbitzuak, programak eta neurriak 

Jarraian, Lanbidek egindako jardueretan 2021eko ekitaldian 

lortutako lorpenak eta mugarriak azaltzen dira, arlo funtzionalen 

arabera sailkatuta.  

Enplegua sustatzea 

Desgaitasuna duten pertsonak 
% 33tik gorako desgaitasuna duten 10.038 pertsona lanean ari dira 

dirulaguntza jasotzen duten Enplegu-Zentro Berezietan. 

Enplegua sortzeko inbertsiorako laguntzak eskatu dituzten 13 

enplegu-zentro berezi, 58 lanpostu mugagabe sortuz. 

548 pertsona kontratatu dira laguntza-unitateen bidez, 

desgaitasun oso handia duten 4.801 pertsonari arreta 

espezializatua emateko. 

% 33tik gorako desgaitasuna duten 139 pertsonari kontratu 

mugagabeak egin zaizkie enpresa arruntetan, horretarako 

dirulaguntzak emanez. 

Gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonak 

Gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden 696 pertsona, irabazi   

asmorik gabeko erakundeek sortutako 36 laneratze-enpresari 

dirulaguntza bidez izan dira  kontratatuak.    

Laneratzeko 36 enpresa horietan, diru laguntzen bidez, 135 

teknikari kontratatu dira, beti ere integrazio horri laguntzeko. 

Autoenplegua eta enpresen sorrera 
606 pertsonak jaso dute dirulaguntza bat, esklusiboki beren 

enpresa-ideia garatzeko (402) edo abian jartzeko (204). 

2021ean jarduera hasi duten 860 langile autonomok laguntza 

ekonomikoa eskatu dute proiektua sendotzeko, eta 326k 

proiektua ezartzeko. 

Ordainketa bakarreko modalitatean langabezia-prestazioa jaso 

duten 538 pertsonei, Gizarte Segurantzan kotizatzeko, 

dirulaguntza eman zaie. Horren bidez, lan elkartuko kooperatiba, 

lan-sozietate edo autonomo bateko bazkide langile gisa jarduera 

bat hasteko. 

Familia eta lana bateragarri egitea 
254 enpresari eragiten dieten 1.056 espediente ebatzi dira; hauen 

bidez, dirulaguntzak ematen dituzte kontziliazio-neurriak hartuta 

dauden langileak ordezkazteko. 

Lehen Aukera programa, 30 urtetik beherako gazteak kontratu 

mugagabeetan edo praktiketan kontratatzera bideratua dago 

programa hau; haien titulazioarekin lotutako enpleguetan lan-

esperientziarik ez duten edo esperientzia gutxi dutenei zuzenduta. 

525 kontratazio, 393 praktikaldiko kontratu eta 132 kontratu 

mugagabe. 
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Txanda-kontratuaren programa 
93 enpresa diruz lagunduak 116 txanda-kontratu egiteagatik. 67 

30 urtetik beherako pertsonekin sinatuak: 47, 45 urtetik gorakoekin; 

eta 2, 30 eta 45 urte bitartekoekin. 

Tokiko ekintzetarako laguntzak, toki-erakundeei laguntzak 

emanez. 

Aldeko ebazpena jaso duten 49 espediente, udal, 

mankomunitate, eskualde-talde eta koadrilei dagozkienak. 

4.095 lanpostu diruz lagunduak 

Gazte Enplegurako Programa Operatiboa 
39 Gazte Bermea Sisteman erregistratuta dauden 250 gazte 

langabe kontratatzeko laguntza jaso duten udal erakundeak. 

Laneratzea 

Enplegu-zentroen sarea 
11.861 pertsona artatuak eta talde-ekintzetako 1.180 parte-

hartzaile, 42 enplegu-zentroren bidez. 

Enplegurako orientazioa 

131.694 pertsonak jaso dute orientazio-zerbitzua 2021ean. 

Bitartekaritza 

% 95,72ko eskaera berritzea, aurrez aurrekoak ez diren kanalen 

bidez. 

% 66,10eko enplegu-eskari berreskuratzea, kanal ez-presentzialen 

bidez 

Hedapen-eskaintzetarako hautagai-zerrenden % 99, aurrez 

aurrekoak ez diren kanalen bidez. 

 

 

18.607 lanpostu kudeatu dira: 

Lanbidek proposatutako hautagaiekin bete beharreko 

lanpostuen % 14. 

% 1,79ko bitartekaritza. 

Lanbiden artatutako pertsonen % 25,23k kontratu bat lortu du 

arretaren ondorengo 6 hilabeteetan. 

Europa eta estatuko mailako 20 jarduera (enplegu-azokak, job 

days...). 

EURES SAREAk antolatutako nazioarteko 4 kontratazio-ekitaldi. 

Unibertsitateentzako dirulaguntza izendunak 
1031 pertsona artatuak eta 113 kontratu UPV/EHUn 

258 pertsona artatu eta 30 kontratu MONDRAGON 

UNIBERTSITATEAn 

464 pertsona artatuta eta 41 kontratu DEUSTUKO UNIBERTSITATEAN 

Enpresentzako zerbitzuak 

Enpresentzako zerbitzu-zorroaren behin betiko bertsioa diseinatu, 

aurkeztu eta zabaldu da. 

8.617 kontsultari erantzun zaie EAEko enpresei zuzendutako online 

aholkularitza-zerbitzuaren bidez. 
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Aukeraberri proiektu pilotua, zailtasunak dituzten jarduera-

sektoreetako enpresetatik kaleratutako pertsonak 

birkualifikatu eta birkokatzeko. 

455 langabetu gonbidatu eta hartu dira 

219 pertsona, gizarteratzeko ibilbideetan orientatuta eta 

lagunduta. 

45 parte-hartzaile birkualifikazio-prozesuetan eta horietatik 97k 

lanpostu bat lortu dute eta lanean ari dira. 

109 enpresa artatu dira, enpleguko eta prestakuntzako beharrak 

identifikatuz. 

156 eskaintza kudeatu dira, programan parte hartzen duten 

enpresek eskatuta. 

Enplegu lagunduko jarduerak, desgaitasuna duten pertsonak 

gizarteratzeko 
94 pertsona kontratatu dira, lan-merkatu arruntean diruz 

lagunduta. 

9 enplegu-lagundurako talde. 

Desgaitasuna duten 193 pertsona jarraipen-prozesuetan. 

Enpleguan oinarritutako espazio edo komunitate digital bat 

diseinatzea, enplegu-ekosistema 
Ekimen berritzailea, ekosistemak edo komunitate digitalak 

sustatzen dituzten erakunde gisa 

2021ean lortutako mugarriak: 

Komunitatearen espazioak eta baliabideak diseinatzeko eta 

antolatzeko arkitektura teknologiko egokia hautatzea. 

Lanbideren barruan Enplegu-politika aktiboetan parte hartzen 

duten zerbitzu guztiez osatutako proiektu-talde bat sortzea. 

Komunitate birtual baten eskakizunak diseinatzeko eta 

ezagutzeko lehen urratsak. 

Lana bilatzeko sare sozialen eta bestelako ohituren erabilera 

aztertzea. 

Luzaroko langabezian dauden 30 urtetik gorako pertsonak 
70 enpresa onuradun 70 kontratutarako. 

Enplegurako prestakuntza 

Lehentasunezko langabeentzat eskaintza-prestakuntza 

8.510 pertsonek prestakuntza jaso dute oinarrizko eta zeharkako 

gaitasunei buruzko prestakuntza-ekintzetan. 

15.470 pertsonek prestakuntza jaso dute profesionaltasun-

ziurtagirien ekintzetan. 

4.957 pertsonek prestakuntza jaso dute egiaztaezina den formazio 

kualifikantean.  

473 pertsonak prestakuntza jaso dute kontratazio-konpromisoa 

duten prestakuntza-ekintzetan. 

Prestakuntza maila baxuko 195 gazte formatu dira. 

327 pertsonek prestakuntza jaso dute eraikuntza jasangarrien 

arloan, zeinak langabezian dauden langileei zuzendutako 

prestakuntza ekintzak diren. 
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1.966 pertsonek prestakuntza jaso dute enplegu berdean dauden 

langabetuentzako prestakuntza-ekintzetan. 

62 pertsonek prestakuntza jaso dute jarduera-sektore 

maskulinizatuetan emakumeei zuzendutako prestakuntza- eta 

enplegu-ekintzetan. 43 pertsona kontratatzeko konpromisoarekin. 

Lehentasunez landunentzako eskaintza-prestakuntza. 

34.180 pertsonak jaso dute prestakuntza ekintza sektorialetan. 

8.531 pertsonak prestakuntza jaso dute zeharkako ekintzetan 

7.403 pertsonak prestakuntza jaso dute lanbide-prestakuntzako 

eta -errekonozimenduko ekintzetan. 

Enpresak prestatzeko ekintza estrategikoak 
11.376 pertsonak hartu dute parte 121 enpresaren bitartez. 

Ikas-ekinezko prestakuntza-ekintzak eta lanekoak ez diren 

praktikak 
693 ikaslek hartu dute parte ikas-ekinezko prestakuntzan, diruz 

lagundutako Hezibi proiektuarekin. 

54 gazte tituludunek lanekoak ez diren praktika bekadunak egin 

dituzte. 

2.864 pertsonak parte hartu dute ekimen pribatuko ekintza 

egiaztagarrietan, eta 25 ekintza ikuskatu dira. 

Lan-esperientzia eta ikaskuntza ez-formalak egiaztatzeko 

ekintzak, gaitasuna aitortzeko egituraren bidez, Hezkuntza 

Sailarekin koordinatuta. 
2.213 pertsona akreditatu dira gaitasuna aitortzeko egituraren 

prozeduran. 

Enplegurako lanbide-heziketaren sistemaren kalitate-

tresnak 
81 zentro erregistratu berri; horietatik 30 akreditatu dira eta 51 

inskribatu. 

Programa egonkorra duten 52 espezialitate berriri eman zaie alta 

katalogoan. 

23.992 pertsona daude erregistratuta prestakuntza-kontuan. 

10.287 profesionaltasun-ziurtagiri eman dira. 

Gizarteratzea: DSBE, EPO 

Arreta- eta informazio-sistema irisgarria eta gorabeherarik 

gabea garatzea 
Urtean zehar, 362.768 gai jasota DSBE/EPO Prestazioak 

izapidetzeko. 

459.317 hitzordu Lanbideren bulegoetan arreta eta informazioa 

emateko. 

Jasotako eskabideak izapidetzea, araudian aurreikusitako 

epeen eta baldintzen arabera 
53.695 bizikidetza-unitate dira prestazioaren onuradun, urteko 

batez bestekoan. 

180.336 DSBE/EPO prozeduretako ebazpenak. 

17.628 Ebazpenak DSBE eskaera berrietan. 

162.718 DSBE eta/edo EPO espedienteak berrikusteko ebazpenak. 

Eskaera, berrekite edo zenbatekoa handitzeko prozeduren % 90ak 

jaso du aldeko ebazpena, eskaera egin eta bi hilabeteko legezko 

epean ebatzi eta nominan sartu badira. 
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Prestazioen onuradunek lana aktibatzeko politikak eskura ditzaten 

erraztea, politika horiek jasotzea desmobilizazio-faktore bihur ez 

dadin. 

243.196 Prestazioen titularrei edo onuradunei emandako 

laneratzeko zerbitzuak. 

Orientazio-zerbitzuetako parte-hartzaileen % 41,4k eta 

prestakuntza-zerbitzuetako parte-hartzaileen % 16,1ek DSBE 

jasotzen zuten. 

Eskakizunen mantentze-lanen eta aldaketen detekzio azkarraren 

kontrola ziurtatzea, barne- eta kanpo-kontroleko prozesuak 

garatuz. 

19 elkarreragingarritasun-zerbitzu, izapidetzeko edo baldintzak 

kontrolatzeko. 

Bidegabeko kobrantza eragiten duten ebazpenen % 23,21, 

ebazpenen guztizkoari dagokionez. 

79.956 ebazpen ofizioz hasitako berrikuspen-prozeduretan.  
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2021eko DATU NAGUSIAK 

LANBIDEn izen emandako pertsona kopurua: 

580.031 

2021 2020 2019 
Eb % 2019 

2021 

580.031 574.068 417.470 38,9 
 

Lan-orientazioko zerbitzuak jaso dituzten 

pertsonen kopurua: 131.694 

2021 2020 2019 
Eb % 2019 

2021 

131.694 104.420 120.407 9,37 
 

Prestakuntza-prozesuetan parte hartu 

duten pertsonen kopurua: 96.205 

2021 2020 2019 
Eb % 2019 

2021 

96.205 40.150 97.055 -0,9 

Ebazpen kopurua DSBE/EPO prozeduretan: 

180.336 

2021 2020 2019 
Eb % 2019 

2021 

180.336 146.765 154.137 17,0 
 

Desgaitasun handia duten pertsonentzako 

arreta: 4.801 

2021 2020 2019 
Eb % 2019 

2021 

4.801 4.686 4.573 5,0 
 

Ekintzailetzarako laguntza jasotzen duten 

pertsonak:1.792 

2021 2020 2019 
Eb % 2019 

2021 

1.792 1.536 1.172 52,9 
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3.1. Merkalan azoka

Merkalan, “Lanbideren Enplegu eta Formakuntza Azoka”-ren 

2021. edizioa, formatu hibridoan egin da, zati bat aurrez aurre 

Gasteizko Europa Jauregian eta beste zati birtual bat 

www.merkalan.eus webgunearen bidez. 

Merkalan Azokaren bigarren edizio honetan 12 erakundek eta 136 

enpresak hartu dute parte, eta kategoria eta sektore 

desberdinetako 900 lanpostu baino gehiago eskaini dituzte, bai 

lan bila aritu direnentzat, baita ibilbide profesionala aldatu nahi 

dutenentzat ere. 

Plataforma birtualak 13.000 pertsonatik gorako parte-hartzea izan 

du, eta 35.000 bisitari baino gehiago izan ditu. Azaroaren 8tik 

abenduaren 15era arte egon da irekita, eta enplegu-eskaintzak, 

prestakuntza-aukerak, webinar-ak eta enpresekiko harremanak 

eskuratu ahal izan dira. Azaroaren 15 eta 16rako lan-elkarrizketak 

hitzartzeko aukera ere egon da; egun horietan azoka formatu 

presentzialean egin baita. Gainera, azaroaren 15ean eta 16an 

txat bat prestatu da enplegu-eskatzaileak enpresekin erlazionatu 

ahal izateko. 

Aurrez aurreko formatuak informazio teknikorako gune nagusi bat 

izan du, bertan Lanbideko langileak egon dira informazio eske 

joan diren pertsonak artatzen. Honako hauei buruzko informazio 

eman dute; enplegua bilatu, Lanbiden izena eman, Lanbidek 

eskaintzen dituen zerbitzuak ezagutu edo kurrikulumak aurkezteko 

eman beharreko pausoak. Gainera, lan-eskaintza pribatuei eta 

publikoei eskainitako gune bat izan du, enpresa eta erakundeen 

berezko standekin, non lan-elkarrizketa birtualak zein presentzialak 

egin zaizkien aurrez argitaratutako lan-eskaintzetan izena eman 

duten pertsonei. Enpresei zerbitzuak emateko gune bat ere egon 

da, eta baita beste gune bat prestakuntzarako, non Lanbide 

Heziketako elkarteen, EAEko unibertsitateen eta lanerako 

prestakuntzaren eskaintzak bildi diren. Eskaintza osatzeko, 

webinarrak, atzeratutako online hitzaldi txikiak, enpresa-

proiektuen erakusketak, hitzaldiak, esperientzien aurkezpenak eta 

ekintzailetza- eta orientazio-tailerrak egin dira, besteak beste. 

 

 

Merkalan azoka, 2021eko edizioa 
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4.1. Behatoki Sareak 

Behatokien estatuko sarea - ROCCAA 

Lanbidek Estatuko enplegu-zerbitzu publikoek osatutako enplegu-

behatoki erregionalen sarean (ROCCA) parte hartzen eta 

laguntzen du. Sare horren helburua sareko lana bultzatzea da, bai 

eta lan-merkatuaren ezagutzarekin eta azterketekin lotutako 

esperientziak eta metodologiak trukatzea ere. 

2021ean bilera birtual bat egin da sareko partaideen artean, 

erregistratutako langabeziarean denbora-serieak egiteari buruzko 

jardunbide egokiak aurkezteko. Era berean, urtean zehar 

kontsulta ugari egin eta erantzun dira sareko kideen artean. 

Behatokien Europako sarea – EN RLMM    

Lan Merkatuaren Eskualdeetako Behatokien Europako Sarea 

(European Network on Regional Labour Market Monitoring – EN 

RLMM) 2006an sortu zen Frankfurt-eko (Alemania) Goethe 

Unibertsitatean. 

Sare honen helburua, eskualdeetako lan-merkatuaren jarraipena 

egiteko erabilitako kontzeptuak eta tresnak bultzatzea eta 

zabaltzea da, baita gai horren azterketa, ikerketa eta analisirako 

metodo komunak zabaltzea ere. Hori egitean, eskualde mailako 

profesionalen ezagutza zientifikoak eta esperientziak biltzen ditu. 

Europa osoko eskualdeetako eta tokiko lan-merkatuetako 

behatokien artean sareak sortzen laguntzeko esparrua ere 

eskaintzen du. 

EN RLMMk eskualde eta tokiko lan-merkatuaren jarraipenerako 

teoria, metodo eta aplikazioetan prestakuntza sendoa duten 

nazioarteko 400 kide baino gehiago biltzen ditu. Sareko kideen 

artean hurrengoak aurkitu daitezke: lan-merkatuko ikertzaileak, 

eskualdeetako eta tokietako lan-merkatuetako behatokietako 

ordezkariak, lan-merkatuko politikariak/kudeatzaileak, enplegu-

zerbitzu publikoak, estatistika-bulegoak eta Europako 32 

herrialdetako aholkularitzak. 

2021eko ekitaldian, informazioa trukatzeko helburuarekin sareak 

antolatutakok hurrengo jardueretan hartu du parte Lanbidek:  

- 2021 urteko antologian (“Europako eskualdeetako eta 

tokietako lan-merkatuen eraldaketak pandemia eta 

pandemia osteko garaian. Eskualdeetako eta tokietako 

behatokientzako erronkak”) publikatu diren hurrengo 

edukiak prestatzea: “Covid-19 pandemiaren eragina 

emakumeengan, Euskal Autonomia Erkidegoko lan-

merkatuan eta ezarri diren neurri eta laguntza-programa 

nagusiak”. 

- Timisoaran egindako 2021eko urteko bileran parte hartzea. 

Bilera honetan, aurreko puntuan aipatu diren Lanbidek 

landutako edukiak aurkeztu ziren. 
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4.2. Eures sarea

Lanbide EURES sareko kide da. Sare hau enplegurako eta 

langileen zirkulazio askerako lankidetza-sarea da. Enplegu-

zerbitzu publikoek eta Europako Esparru Ekonomikoko (EEE) eta 

Suitzako beste erakunde batzuek osatzen dute. Sare honen 

helburua hurrengoa da: enpresei laguntzea nazioarteko 

kontratazio-beharrizanetan, bai eta langileei ere, beraien 

Europako mugikortasun-proiektuetan. Eskaera horri erantzuteko, 

Lanbidek EURES sailburu bat dauka lurralde historiko bakoitzean, 

Laneratze Zerbitzuko arduradunaren koordinaziopean. Europan 

eta nazio mailan, sarea Europako eta Estatuko Koordinazio 

Bulegoek koordinatutako lan-taldeetan antolatzen da. 

2021ean, ohiko jarduera pixkanaka berreskuratuz eta pandemia-

egoeraren berezko mugikortasun-murrizketetara egokituz, 

informazio- eta aholkularitza-jardueretan parte hartu da, bai 

enpresei, bai lana bilatzen ari diren pertsonei, banaka eta 

taldean. EURES sareko ekitaldietan parte hartu da, batez ere 

online, “European Job Days” plataformaren bidez; Lanbideren 

ekitaldietan (Merkalan, online eta aurrez aurre); eta sarea parte 

hartzera gonbidatu duten beste erakunde batzuen ekitaldietan, 

hala nola Deustuko Foroa (birtuala soilik), WorkInn, Irungo eta 

Hendaiako mugaz gaindiko azokak. Ohikoa den bezala, kolektibo 

espezifikoei zuzendutako saioak egin dira, unibertsitateekin (EHU 

eta Deustu) eta elkargo profesionalekin (biologoak eta 

ekonomistak) lankidetzan. 

Sareak lantaldeetan duen jarduerari dagokionez, Iparraldeko 

Herrialdeetako eta Alemania/Austriako Lankidetza Iraunkorreko 

Zubien (PCP) bidez, hautaketa-prozesuak egin dira (MySkills 

berritzailea, Espainian 2021eko uztailean egin zen lehen 

hautaketa presentziala), batez ere Suedian eta Alemanian. 

EURES-Lanbidek beste bi lantaldetan parte hartu du 2021ean: 

Jarraipena, Prozedurak eta Prestakuntza taldea, EURES-

Espainiaren jarduera-txostenak egiteaz, estatuko sareko kide 

berriak prestatzeaz eta sareko etengabeko prestakuntza 

antolatzeaz arduratzen dena; Komunikazio eta Sare Sozialen 

taldea, sareko informazioa eta jarduerak Europa osoan 

zabaltzeaz arduratzen dena. 

Lanbideren webgunean EURES lan-eskaintzak zabaldu dira, 

Euskadi eta beste herrialde batzuetakoak, sareak berak eskatuta. 

Eta, era berean, Euskadin jatorria duten eskaintzak zabaldu dira 

EURES sarearen webgunean. 

Mugaz gaindiko jarduera ere berraktibatu da, Pole-Emploirekin 

elkarlanean. 

Guztira, 2021ean, hainbat kontsulta erantzun dira: enplegu-

eskatzaileen 1.569 kontsulta; taldekako 273 kontsulta; eta 

Euskadiko Autonomia Erkidegotik kanpoko eremu geografiko 

batean pertsonak kontratatzeko interesa duten enpresen 115 

kontsulta. 
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4.3. Erasmus +: ACSOL

2021eko maiatzaz geroztik, Lanbidek Covid-19aren ondorioz 

kalteberak diren bi sektoretako kualifikazio txikiko pertsonak 

gaitasun digitaletan trebatzeko proiektu bat gidatu eta 

koordinatzen du. Sektoreak hurrengoak dira: asistentzia-

zainketena eta entretenimenduarena, artearena eta kulturarena. 

Ekimen hau Erasmus + programa europarraren barruan kokatzen 

da, eta Lanbidek "ACSOL: Acquiring crisis-proof skills through 

online learning" ekimena aurkeztu zuen - eLearning tresnak 

kualifikazio txikiko pertsonak gaitasun digitaletan trebatzeko -. 

Proiektu honen helburua helduentzako gaitasun digitalen online 

prestakuntza zabaltzea da, pandemiak hainbeste kaltetu dituen 

bi sektore hauetara zuzentzen delarik.  

Ildo horretan, hurrengo alderdiak lortu nahi dira: (i) profil 

desberdinetara egokitutako prestakuntza lortzea; (ii) bi 

jardueretan eraldaketa digitalarekin lotutako funtsezko gaitasun 

digitalak identifikatzea, lanpostuen erronka eta aukera 

espezifikoei erreparatuta; (iii) etengabeko ikaskuntza pertsona 

horientzako abantaila lehiakorra izan dadin baldintzak sortzea; 

eta (iv) enpresa-komunitateak eta lanbide-heziketak Europar 

Batasunean gaitasun digitalen eta etengabeko ikaskuntzaren 

garrantziari buruz duten kontzientzia areagotzea, lan-indar 

kualifikatua ziurtatzeko. 

Honako hauek dira Lanbideren bazkideak proiektu honetan: 

Trade Union Congress - TUC (Erresuma Batua), The University of 

Exeter (Erresuma Batua), Universita 'degli Studi di Milano-Bicocca 

(Italia), West University of Timişoara, (Errumania), Otto von 

Guericke Universität Magdeburg (Alemania) eta Prospektiker 

enpresa (EAE), prospektiban eta ikerketa estrategikoetan 

espezializatua. 

2021ean, besteak beste, honako jarduera hauek egin dira 

proiektuaren barruan: 

- Asistentzia-zainketen sektorerako eta 

entretenimenduaren, artearen eta kulturaren sektorerako 

gaitasun digitalen gida bat egin da. Horretarako, lan-

merkatuaren big data azterketa bat egin da, baita bi 

sektore horietako enpresei, enplegatuei eta erabiltzaileei 

zuzendutako inkesta bat ere. 

- Timisoaran (Errumania) ospatutako "Changing digital skills 

after Covid" – Covid ondorengo gaitasun digitalen 

bilakaera – nazioarteko konferentzian parte hartu da. 

Bertan, proiektuan lortutako emaitza nagusiak aurkeztu 

dira. 

Proiektu honek bi urteko iraupena izango du. 2023ko apirila da 

aurreikusitako amaiera data. 

                                                                                 

ACSOL proiektuko logoa   
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4.4. Erasmus +: E-MLSR  

 “E-MLSR: Mid Life Skills Review” - trebetasunen berrikuspena adin 

ertainean - proiektua, Lanbidek bazkide gisa parte hartzen duena, 

2021eko martxoan abiatu zen, eta aurreko proiektu baten 

jarraipena suposatzen du. Aurreko proiektu hori hurrengo 

helburuarekin sortu zen: langile zaharrenei gaitasunen 

autoebaluaziorako tresna baliagarri bat eskaintzeko, lan-

merkatuan mailaz igotzeko, aldatzeko edo ainguratzeko. 

Erasmus + programaren barruan kokatutako proiektu honek 

"Value My Skills" tresnaren hobekuntza lantzen du - Baloratu nire 

gaitasunak - bertara sartzen diren pertsonei emandako 

orientazioaren eta erabiltzaile-esperientziaren ikuspuntutik. 

Horrela, 2021ean, honako material hauek landu dira: tresnaren 

helburua testuinguruan kokatzen duten ohiko galderak eta 

orientatzaileentzako eta erabiltzaileentzako materiala, bere 

aplikazio zuzena errazteko. Gainera, amaitu gabe ekin zaio 

tresnan identifikatutako 56 gaitasunak ESCO gaitasunekin 

(Gaitasunen, Eskumenen, Kualifikazioen eta Okupazioen 

Europako Sailkapena) lotzeari, azkenik, gaitasun horiek lan-

merkatuan sarrien eskatzen diren lanpostu edo okupazioekin lotu 

ahal izateko. 

Tresnaren ezarpena eta erabilera bermatze aldera, “National 

Delivery Models” – ezarpen eredu nazionalak – landu dira. Eredu 

hauek herrialde bakoitzeko errealitate demografikoari eta gizarte- 

eta lan-errealitateari testuingurua ematen diote, eta proiektuan 

parte hartzen duen bazkide bakoitzaren ezarpen-proposamenera 

jaisten dira. 

Tresna hau, proiektuko kide eta liderra den, Trade Union Congress-

en - TUC (Erresuma Batua) webgunean kokatuta dago, eta 

Lanbidek bezala, honako erakunde hauek hartu dute parte 

proiektu honetan: Prospektiker (EAE), National Learning and Work 

Institute (Erresuma Batua), Saffron Interactive (Erresuma Batua), 

The University of Exeter (Erresuma Batua), Workers´ Educational 

Association WEA Finland/Työväen Sivistysliitto (Finlandia), 

Universita' degli Studi di Milano-Bicocca (Italia) eta West University 

of Timişoara (Errumania). 

Proiektua 2022ko azarora arte luzatuko da. 

           

E-MLSR proiektuaren logoa
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Ohikoa den bezala, 2021eko ekitaldian, Lanbidek txostenak, 

analisiak eta estatistikak egin eta argitaratu ditu, honako arlo 

hauei buruzkoak: lan-merkatua, hezkuntza-sistemaren laneratzea, 

gizarte-kohesioa eta prospektiba kuantitatiboa eta kualitatiboa. 

5.1. Lan-merkatua 

74 txosten, analisi eta estatistika egin dira, kuantitatiboak eta 

kualitatiboak, lan-merkatuko egoera, bilakaera, kolektiboak, 

sektoreak eta erakundeak ezaugarritzen dituztenak. Txosten 

hauek iturri propioak eta kanpo iturriak erabilita lortutako 

informazioarekin egin dira (Biztanleria jardueraren arabera 

sailkatzeko inkesta - BJA, Biztanleria Aktiboaren Inkesta - BAI, 

Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa, Eurostat 

eta EAEko Klusterren Informazioa, besteak beste), bai 

estatistikakoak, bai administrazio-erregistroetakoak. 

Lan egin den eremu nagusiak honako hauek izan dira: 

langabezia, lan-eskatzaileak, lan-eskaintzak, kontratazioak eta 

kalitatearen/prekarietatearen adierazleak. 

5.2. Hezkuntza-sistemaren laneratzea 

104 txosten eta analisi egin dira, hurrengo pertsona egresatuei 

egindako inkesten bidez lortutako informazioan oinarrituta: 

unibertsitateko prestakuntza sistemakoak (Euskal Herriko 

Unibertsitatea - UPV/EHU, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon 

Unibertsitatea), araututako Lanbide-heziketako tituludunak eta 

Lanbidek kudeatutako enplegurako prestakuntza-ekintzen bidez 

profesionaltasun ziurtagiriak lortu dituzten pertsonak. Hauek izan 

dira azterketa-eremu nagusiak: lan-egoera, enpleguaren 

ezaugarriak, soldaten ezaugarriak, egonkortasuna, sektorea, 

okupazioa, egokitzea eta mugikortasuna, besteak beste. 

5.3. Gizarte-kohesioa 

14 txosten, analisi eta estatistika egin dira, kuantitatiboak eta 

kualitatiboak. Txosten horiek Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 

(DBE) eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria (EPO) jasotzen duten 

pertsonen eta bizikidetza-unitateen egoera, bilakaera, joerak, 

kolektiboak, osagarriak eta esparru bereziak ezaugarritzen dituzte, 

besteak beste. Baita DBEaren alderdi ekonomikoak ere. 

5.4. Prospektiba kuantitatibo eta kualitatiboa 

Lanbidek prospektiba kuantitatiboa eta kualitatiboa aztertzen 

jarraitu du, lan-merkatuaren joerei aurrea hartzeko metodo gisa. 

Ildo horretan, 2021ean, honako lan hauek egin dira: 

- Okupazio- eta sektore-prospektibaren eredua 

eguneratzea eta dimentsionatzea 2030era arte. 

- Prestakuntza orokorreko beharren proiekzioak sartzea. 

- Lan-merkatuaren etorkizunari buruzko Millenium (Nazio 

Batuak) proiektuan parte hartzea, agertokien 

metodologiaren bidez eta hori eragile adituekin 

kontrastatuz. 

- Futurelan tresnaren jarraipena, eguneratzea eta 

garapena: (i) 2021eko estatistika-datuak eguneratzeko 

txostena egitea; (ii) 2021erako kualifikazio-beharren 

proiekzioak sartzea (22 unibertsitate-talde eta lanbide 

heziketako 22 talde); eta (iii) proiektatutako 64 lanbide-

taldeetarako 2020ko gaitasunei buruzko informazioa 

sartzea.  


