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I.  ZERTAN  DATZA

PROIEKTUA?





Hasiera

Enpresetan talentua sustatzeko eta pertsonak ikasteko

laguntzak

2020ko deialdia

Gipuzkoako Foru Aldundia, Ekonomia Sustapen, Turismo

eta Landa Inguruneko Departamentua



Helburu orokorrak

Telelanaren garapena ezagutzea COVID-19 garaian

Erronkak, zailtasunak eta emakume eta gizonengan duen

eragina.

Gipuzkoako enpresetan berdintasunezko ingurune

osasungarriak sortzea

Telelanean genero-ikuspegia duten ekintza positiboak ezarriz



Telelanari
buruzko datuak



+
 +

 +
 +

 +

Talentua  enpresan  atxikitzen

laguntzen  du

Langileen  gogobetetzea  eta

motibazioa  handitzen  dira

Bizitza  pertsonalean  eta  famil iarrean

emandako  denbora  kudeatzen

laguntzea

Murriztu  lantokira  joateko  denbora

Mugikortasuna  murrizten  du  eta,

ondorioz,  ingurumena  hobetzen  du

Ordutegia  malgutzeko  aukera

ematen  du

Langile  kualif ikatuak  kontratatuz

lan -taldeak  indartzeko  aukera

handiagoa,  espazio -  eta  geografia -

mugak  gaindituz



- 
- 

- 
- 

- 

Deskonexio  digitalerako  zailtasun

handiagoa

Enpresako  kide  izatearen  zentzua

gutxitzea

Laneko  arriskuak:  arazo  muskularrak,

begietakoak,  etab.

Eremu  pertsonala  eta  lan -eremua

bereizteko  zailtasuna

Bakardadearen  edo  gizarte -

isolamenduaren  sentimendua

areagotzea

Zailtasun  handiagoa  enpresako

prozeduren  eta  informazioaren

konfidentzialtasuna  gordetzeko



-  Arlo ekonomikoan,  polit ikoan,  sozialean,  kulturalean
eta etnikoan emakumeek gizonekiko duten
desberdintasuna eta mendekotasun egoera aldatzea.
 -Emakumeen egoerari  buruzko alderdiak ere lantzea,
bizi  diren berehalako egoera materialekin zerikusia
dutenak:  diru-sarrerak,  osasuna,  etxebizitza,  etab.,
eguneroko bizitzaren baldintzak hobetzeko.

Genero-ikuspegiak esan nahi  du planif ikazio,  betetze
eta ebaluazio faseetan emakumeen eta gizonen
baldintzen,  egoeren eta premien arteko
desberdintasunak sistematikoki  kontuan hartzea.
Zertan datza:
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Telelana genero ikuspegitik: Kontziliazio arazoen

soluzioa al da? 



II.

PROIEKTUAREN

GARAPENA



PROSPEKZIOA1. ZERBITZU ETA INDUSTRIA ENPRESAK 
50 LANGILE BAINO GUTXIAGO PLANTILLAN

2. ENPRESEKIN
LANA

ONLINE GALDETEGIA
PERTSONA ARDURADUNEI ONLINE ELKARRIZKETAK 

3. BATERATZEA ESPERIENTZIAK, JARDUNBIDE EGOKIAK,
EGOERAK ETA ABAR KOLEKTIBIZATZEA.

ONDORIOEN AZKEN TXOSTENA

ondorioen azken txostena



III.  ENPRESA

PARTEHARTZAILEAK





Enpresen aurkezpena

Zergatik ezarri zen zuen erakundean telelana?

Kontuan hartu al zen genero-ikuspegia aplikatzean?

Proiektu honetan egindako lankidetzaren ondoren,
gehiago hartuko duzu kontuan langileei
zuzendutako tresnen aplikazioan genero-ikuspegia
txertatzea?



IV.  PRAKTIKA

ONEN  MAPA



ESPERIENTZIAK...



MILA ESKER!!

DAITEKE GIZARTE AHOLKULARITZA

Urdaneta kalea, 18 behea 20006 Donostia, Gipuzkoa

T: +34 943 430 312

E: daiteke@daiteke.eus


