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Desgaitasuna duten 
pertsonei lan aukera 
egokituak eskaintzen dizkien 
irabazi asmorik gabeko 
erakundea gara. Bereziki 
adimen-desgaitasuna duten 
bizkaitarrekin egiten dugu lan, 
haientzat ahalik eta garapen 
handiena eta bizi kalitate onena 
lortzeko xedez.  

Hori lortzeko, ingurumen arloko ekimen 

lehiakorrak garatzen ditugu eta 

desgaitasuna duten pertsonei beren 

gizarteratze eta laneratze prozesuan behar 

duten laguntza ematen diegu.



Adimen-
desgaitasuna

% 

Salmentak80,6M€

Desgaitasuna

Pertsona3.139 

220M€

53% 84



2021ean sortutako Gizarte-balioa
Gurekin elkarrekintza duten interes-taldeetan sortzen 
dugun inpaktu globala islatzen du Gizarte-balio 
integratuak. Kontabilitate Soziala aplikatuta lortzen 
da. Honek, merkatuko jardueren bidez sortzen diren 
irabaziak ez ezik, diru-trantsakziorik islatzen ez duten 
baina interes-taldeei balioa ematen dieten jarduerak 
ere barne hartzen ditu.

Familiak

Administrazioa

Hornitzaileak
· Egindako erosketen balio erantsia
 

 Gizartea

15.567.215€

220,5 M€

54 M€

109 M€

16 M€

34 M€

49 M€

111 M€

· Kotizazio gabeko pentsioa
· Senideen zaintza
· Osasun prestazioak
· Enplegua
· Zergak

· Diru-sarrerak
· Zaintza-orduak liberatzea

· Mantenua
· Osasun gastuak

· Programa zehatzak
· Lokalizazioa

· Balio erantsia
· Soldatak

· Zergak

Langileak
· Soldatak
· Prestakuntza

Bezeroak
· Lehiakortasuna
· Ez deslokalizazioa

Gizarte 
balio 
integratua



Pertsonak

 pertsona

Industria arloan

1.113 emakume
2.016 gizon

3.139
desgaitasunarekin
831 emakume
1.740 gizon

%84

Desgaitasuna duten 
pertsona
622 emakume
1.400 gizon

2.022

adimen-desgaitasunarekin
498 emakume 
954 gizon

1.435

adimen-
desgaitasuna 
duten pertsona
427 emakume 
825 gizon

1.252
desgaitasuna 
duten pertsona
194 emakume
320 gizon

515
adimen-
desgaitasuna duten 
pertsona
71 emakume
128 gizon

199
Zerbitzuen arloan



Orientazioa
778 orientazio-eskaera jasota
(536 gizon eta 242 emakume; 
94 gizon eta 69 emakume adimen-desgaitasunarekin)

1.138 informazio-ekintza 
desgaitasuna duten pertsonentzat eta haien 
familientzat
(aurrez aurreko arreta, telefono bidezkoa, dokumentazioa 

bidaltzea)

1.811 orientazio-ekintza
(taldeka, banaka, praktiken kudeaketa eta beka 

profesionalak, etab)



Gizarte eta lan 
arloko garapena
Banakako laguntza-planak

 

Xedeen 
% 77,10 lortuta 

Helburuen 
% 70 lortuta

Adimen-desgaitasuna 
eta buruko gaixotasuna duten 

852 pertsonak 
haien laguntza-planak, garapenerako 

xedeak eta lanpostuen banakako 
egokitzapenak berrikusi dituzte.



2021ean, pixkanaka, aurrez aurreko 
laguntzara itzuli ginen. 
Aldi berean, urruneko edukiak eta 
jarraipenak hobetu eta handitu 
genituen, Lantegi Batuak Mobile 
plataformaren bidez. 

Horri esker, konpetentzia digitalen 
gaineko prestakuntza indartu dugu. 
Hori erronka garrantzitsua da 
teknologia berriak eskuratzeko 
zailtasun handiagoak dituzten 
pertsonentzat.

 

PERTSONAK
lortu dute garapen 

profesionala.

65 Enplegu 
Zentro 
Berezian.

25
27

pertsona pasa ziren 
Zerbitzu Okupazionaletik 
Enplegura.

pertsona hasi dira 
Bizkaiko enpresetan  

82mailaz igo ziren 
Zerbitzu 
Okupazionalean.

147 

(9 emakume / 18 gizon).



Prestakuntza

 

142 prestakuntza
-ekintza

Pertsonen % 81ek 
parte hartu dute 
prestakuntza-ekintzaren batean

+42.000
prestakuntza-ordu



 

2021ean berriro jarri genuen martxan Akademia Egokitua, 
Lantegi Batuakeko adimen-desgaitasuna duten 143 pertsonari BFAren 

Enplegu Eskaintza Publikoa prestatzen laguntzeko.

Partaideak: 5 profesionaltasun-
ziurtagiriekin 
lotuta

18 emakume 
33 gizon

%25 
kontratazio

Lan Eskolaren bidez, Lantegi Batuaken zentro 
homologatu edo kolaboratzaileetan prestakuntza 
ziurtatua burutzen da helburua enpleguan jarrita.  

Prestakuntza teoriko, profesional eta zeharkakoa osatzeko, tutoretzapeko 
praktikak egiten dira eta bide-laguntza pertsonalizatua ematen da.

Lan Eskola

Prestakuntza-ekintzak:

Akademia Egokitua



396
kontratazio 
berri  
23 enpresetan

bisita enpresetara  
(prospekzioa, legea 
betetzeko eta 
kontratazioak egiteko 
aholkularitza).

27

lan-prestatzaileen 
jarraipena

1.885
pertsona 
kontratatuta 
% 33 emakumeak 
% 67 gizonak, 94 
enpresatan

130

Desgaitasuna duten pertsonak 
gure lurraldeko enpresetan 
sartzea da Lagundutako 
Enplegua programaren 
helburua. 
Bizkaiko enpresetan adimen-desgaitasuna duten 
pertsonak kontratatzea lortzeko helburuz, 
Lagundutako Enplegua programak aholkularitza eta 
laguntza ematen dizkie enpresei 
kontratazio-prozesu horretan. Gainera, 
lanposturako egokiena den pertsona hautatzen du, 
eta haren prestakuntzaz eta jarraipenaz arduratzen 
da lanean hastean.

www.lantegibatuak.eus/eu/enpresentzako-kontrata
zio-arduratsua

Lagundutako
Enplegua



2021ean, Lantegi Batuak-ek  

48,9M€

Gainera, langileei sortu zitzaien BGIa

 Gizarte-balio Integratua (BGI) sortu zuen desgaitasuna 
duten pertsonentzat eta haien familientzat,

diru-sarreren, liberatutako zainketa-orduen, mantenuaren, 
gastu medikoak, eta abarren bidez.

34M€
 

soldata edo 
prestakuntza kontzeptuetan.

gorakoa izan zen, 



Helburu 
soziala duen 

enpresa-jarduera
Bi urteko pandemiaren ostean, gure bezeroei erantzuna 

ematen jarraitzen dugu Lantegi Batuaken. Hala, aurre 
hartzen diegu haien beharrei, gero eta behar 

estuagoak baitituzte.

Hau posible izan da gure pertsonen gero eta profesionalizazio 
handiagoari esker, apustu teknologikoari esker eta gure 

prozesuen hobekuntzari esker.  



Lantegi Batuak-en gure bezeroen beharrak 
lan-aukera bihurtzen ditugu:

 

Industriala
Elektronika

Muntaketa electromekanikoak
Kableatuak

Metalaren eraldaketa
Logistika

Zerbitzuak
Garbiketa

Lorezaintza
Dokumentuen kudeaketa

Vending
Etxez etxeko otorduak

Laguntza teknikoak
Publizitate-banaketa, garraioa 

eta posta
Inprimaketa digitala eta 

zuzeneko marketina
Facility services

80,6 
Fakturazioa

M€-ko

M€-ko

M€38 
Balio erantsian  
Industria arloan 26,4 M€
Zerbitzu arloan 11,8 M€

284 
Bezero berri 
71 Industria arloan 
213 Zerbitzu arloan

1,72 
Inbertsioak

Dibertsifikazioa
Ekip. Elektrikoa (%38,58)

 Garbiketa (%19,46)

Elektronika (%18,76)

Kontsumo handia (%5,92) 

Lorezaintza (%5,45) 

Automozioa (%4,02) 

Dokumentuen kudeaketa (%3,38)

Hainbat zerbitzuak (%2,52) 

Logistika (%1,92) 

38,58%

19,46

18,76

5,92

5,45

4,02
3,38

  

2,52
  

1,92



15,5M€-ko balioa 
sortzen diegu gure hornitzaileei 

109M€-koa 
gure bezeroei, 
lehiakortasun-kontzeptuetan. 

Hala, deslokalizazioa saihesten dugu eta 
egindako erosketek balio erantsia dute, 
beste gauza batzuen artean. 



 

Kohesio 
soziala
Mesede egiten diogu gure lurraldeko kohesio 
sozialari eta, gainera, inpaktu soziala 
sortzen dugu.

2021ean, Lantegi Batuakek 220,5 M€-ko 
balio sozial integratua sortu zuen. 

Kontabilitate sozialaren bidez, ekonomia 
tradizionalean ikusten ez diren balioak 
neur ditzakegu, hala nola pentsioetan 
egindako aurrezkia, osasun-gastuak edo 
prestakuntza arloko inbertsioa. Balio 
horiek guztiek eragina dute gizartean eta 
haren garapenean.



2021ean, desgaitasuna duten pertsonen inklusioa 
eta garapena lortzeko egindako ahaleginek 

inpaktua izan zuten gizartean, hain zuzen ere, 
honelakoa:

 

sortu genien 

Administrazio Publikoei 
(ordaindutakoaren araberakoak ez diren pentsioetan 
egindako aurrezkia, familiako zaintza, osasun-pres-

tazioak, enplegua sortzea...)

(balio erantsia, soldatak, zergak)
111M€-koa gizarteari

53,6M€-ko 
Gizarte-balio Integratua 



Adimen-desgaitasuna duten pertsonek, nagusiki zerbitzu 
okupazionaleko erabiltzaileek, hainbat ekintza kolaboratibotan 
eta pedagogikotan parte hartu zuten: kultura arlokoak, kirol 
arlokoak, prestakuntza, etab.

Horietan, batez ere, honako hauek partekatu genituen: gure 
gizarte eta lan arloko garapen-eredua, gure 
laguntza-metodologia, prebentzio-sistema eta 
egokitzapenak, eta kontratazio publiko arduratsuan eta 
kontabilitate sozialean dugun esperientzia.

Gizartean 
parte hartzea

ekintza 
komunitatean258 

 jardunaldi24 

2021ean 64 pertsona etorri ziren gu ezagutzera. Instituzioen 
bisitak (Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen Saila, BFAko 
Gizarte Ekintza Saila, Gobernuak Euskadin duen ordezkaritza), 
ikastetxeenak, sektore sozialeko eta desgaitasunaren inguruko 
erakundeenak, etab.

Bisitak



XI Beka-
deialdia

Desgaitasuna duten pertsonentzat, hauekin 
elkarlanean: Deustuko Unibertsitatea, EHU, UNIR 

eta Mondragon Unibertsitatea.

Aitortzak
Esker On BEAZ saria, BFA

Pandemiak behartuta egin beharreko 
aldaketetara egokitzeko erakutsi dugun 

gaitasunagatik eta COVID-19aren aurkako 
borrokan egindako ekarpenagatik.

Kaizen saria, 
  Etengabeko Hobekuntza Sistemaren eta 

Industria Ereduaren Hedapenagatik.

Eskerrik asko, Bizkaia
Desgaitasuna duten pertsonen enpleguaren aldeko 

apustua eta Bizkaiari ematen diogun balioa 
bistaratzearen aldeko apustua egin duten 

lurraldeko udalerriei eskerrak eman nahi dizkiegu 
mezu honekin. 



www.lantegibatuak.eus


