
 

 
GazteCamara ekimen berriak Gipuzkoako 220 gazteren 

enplegagarritasuna hobetuko du 2023an 
 
 

Ekimenaren helburua Gipuzkoako 30 urtetik beherakoen enplegagarritasuna hobetzea da. 

Aurten, prestakuntza-proiektuak, praktiken eskaintzak, atzerriko mugikortasun-programak eta 

ekintzailetza-programak eskaintzen dira. 

Langabezian dauden 220 gazteri laguntza ematea espero da.   

 

Donostia / San Sebastián - 2023ko urtarrilaren 25a 
Urtea hastearekin batera, Gipuzkoako Bazkundeak GazteCamara ekimena aurkezten du, Gipuzkoako gazteen 
laneratzea bultzatu nahi duen proiektua. Programa desberdinen bidez, 220 gazteri enplegagarritasuna ematea 
aurreikusten da. 
 
Ekimenak zerbitzuen eskaintza zabala jasotzen du, berariaz 30 urtetik beherako gazteentzat, eta Ganberak Gipuzkoako 
enpresen beharrei buruz duen ezagutzan oinarrituta diseinatu da. 
 
GazteCamarak hainbat programa biltzen ditu, gazteei laneratzen lagunduko dieten tresna praktikoak emateko. 
Gazteek prestakuntza-programa espezializatuetan parte hartzeko aukera izango dute, aurretiko prestakuntza 
osatzeko, enpresek eskatutako zeharkako gaitasunak garatzeko, eta enpresetan praktikak egiteko aukera izateko, bai 
Gipuzkoako enpresetan, bai nazioartean. 
 
Beren enpresa-proiektua abian jartzeko kezka duten gazteentzat, aholkularitza espezializatua ere izango dute, 
bideragarritasun-azterketatik, enpresaren sorreratik, kudeaketaren hobekuntzatik eta proiektuaren sendotzetik 
datozen etapetan laguntzeko. 
 
 
Prestakuntza eta enplegua 
Prestakuntza arloan 60 espezializazio ikastaro inguru daude, aurrez aurre eta online, hainbat arlotan: enpresa 
administrazioa eta kudeaketa, merkataritza eta marketina, informatika eta komunikazioak, zerbitzu soziokulturalak 
eta osasuna, segurtasuna eta ingurumena, ostalaritza, turismoa eta kultura, hizkuntzak eta soft skills. Helburua 120 
gazte ingururen trebakuntza hobetzea da, prestakuntza enpresetan praktikak eginez osatuz.  
 
Nazioarteko mugikortasuna 
GazteCamarak nazioarteko mugikortasuneko bi beka motatan parte hartzeko aukera eskaintzen die gazteei. Alde 
batetik, urte osoan 34 beka eskainiko dira Europako hainbat herrialdetako enpresetan, 3 hilabeteko iraupenarekin. 
Bestalde, munduko hainbat herrialdetako nazioarteko enpresetan esperientzia praktikoa izateko aukera eskainiko da, 
gutxienez 6 hilabeteko iraupenarekin, eta gehienez 12 hilabetez luzatu ahal izango da. Erreferentzia gisa, helmugako 
herrialde ohikoenak Alemania, Austria, Belgika, Frantzia, Irlanda, Italia, Herbehereak eta Portugal, Estatu Batuak dira, 
eta aurten Australia sartu da helmugen artean. 
Esperientzia hori goi-mailako ikasketak edo lanbide-heziketa egin dituzten gazteei zuzenduta dago, eta ikuspegi 
globala eta ezagutza praktikoak eman nahi dizkie nazioartean, eta hori gero eta gehiago baloratzen dute lurraldeko 
enpresek. 
 

Nota de Prensa 



Ekintzailetzari laguntza  
Ekintzailetzari laguntzeko programa gazteei enpresa-proiektu propioa abian jarri ahal izateko beharrezko tresnak 
emateko diseinatuta dago. Aurten 60 gazte inguruk hartuko dute parte programan, eta hiru ekintza-ildo izango ditu: 
prestakuntza, proiektuaren bideragarritasuna asmatzeko eta aztertzeko aholkularitza eta enpresa abian jartzea. 
Prestakuntza negozio baten ikuspegi globala izateko diseinatuta dago: estrategia eta ekosistema ekintzailea, finantzak 
eta finantzaketa, enpresa-kudeaketa eta salmentak, online marketina, komunikazioa eta inbertsiogileen aurreko 
aurkezpena, nazioartekotzea, startupen arau-esparrua eta esparru fiskala. Proiektuaren bideragarritasuna banakako 
tutoretzetan oinarrituta sortu eta aztertuko da. Bertan, parte-hartzaile bakoitzaren negozio-ideia aztertuko da eta 
ideia gauzatzeko egin beharreko urratsetan orientatuko da. Azkenik, enpresa-ekimena abian jartzeko laguntza izango 
dute, mentoring-saio indibidualizatuen bidez. 
 
Horrekin guztiarekin, aurten gutxi gorabehera 220 gazteri emango zaie zerbitzua, GazteCamara programaren barruan. 
30 urtetik beherako gazteentzako programek Europako Gizarte Funtsaren finantziazioa dute, Gazte Bermea 
programen esparruan, eta Espainiako Ganberaren eta Incyderen lankidetzarekin.    
 
 

 
       Informazio gehiago: 

Jone Lacunza 
jlacunza@camaragipuzkoa.com 
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