
MINTEGIAK:
Aniztasuna, Ekonomia eta Integrazioa

Kultura arteko hirian

Getxolan, 2015eko Maiatza-Ekaina

Aniztasun aberasgarria eta nabarmengarria dago Getxoko ezaugarrien artean.
Aniztasun hori espazio publikoetan eta udalerriko ekonomia, gizarte eta kultura
alorrean ageri zaigu, eta horietan guztietan, arlo pribatuan lez, kulturen arteko
harremanaren ondorioz aberastutako harreman berriak sortzen dira. Horregatik,
Getxo leku aproposa da berrikuntzarako, sormenerako eta hazkunderako, non
herritar bakoitza komunitatearen garapenerako lagungarri den.

Getxo, Kultura arteko hiria-adierazpen instituzionala
(2013ko martxoa)

Getxoko Udalaren helburuen artean UDALERRIKO AKTIBITATE EKONOMIKOA
bultzatzea dago. Helburu hau aztertzen ari da Europar Komisoaren eta Europako
Kontseiluaren Intercultural Cities sareak proposatzen duen kultura arteko ikuspuntupean.
Getxoko Udalak ICC sarean parte hartzen du RECIren eskutik
(ciudadesinterculturales.com)

Europar Batasunak publikoki aitortu du enpresari etorkinek hirietako hazkunde iraunkorrari
eta enpleguari egin dioten funtsezko ekarpena. Europako Integraziorako Agendak pertsona
etorkinek enpresari gisa bete duten egiteko garrantzitsua azpimarratzen du eta baieztatzen
du “horien sormena eta berrikuntzarako gaitasuna ere sendotu egin behar direla”. Alabaina,
sarritan, hainbat zailtasuni egin behar izaten diete aurre, besteak beste, izaera juridikoko
zailtasunei, lan-merkatuei eta karrera-aukera mugatuei.

Getxoko Udalak DELI proiektuan parte hartzen du Europako beste 9 hirirekin (DELI da
Aniztasuna Tokiko Ekonomian eta Integrazioaren ingelesezko akronimoa). Proiektuaren
buru Europako Kontseilua da eta Europako Komisioak finantzatzen du. Bertan:

 Ezinbestekoa da arreta jartzea etorkinen egungo eta ahalezko ekarpen
ekonomikoetan, bereziki tokiko esparruan gizarteratze politiken eta aniztasunaren
kudeaketari dagokionean.

 Etorkinen profil sozioekonomikoa igo behar da hirietan eta askotariko
komunitateetan, tokiko ekonomia formalean sartzea sustatzen duten politiken eta
jardunbideen bidez.

Hori dela eta, maiatzean eta ekainean ospatuko dira Aniztasuna, Ekonomia eta Integrazioa
Kultura arteko Hirian izeneko MINTEGIAK, eta horien barruan:

 DELI Plataforman parte hartzen duten pertsonentzako, enpresetarako eta
erakundeetarako mintegiak, arreta berezia jarrita atzerriko ekintzaileengan eta
profesionalengan.

 Sustapen ekonomikoan, nork bere lana sortzeko laguntzan eta kontratatze
publikoan esku hartzen duten profesionalentzako barne mintegiak.



DELI Plataforman parte hartzen duten pertsonentzako, enpresetarako
eta entitateetarako mintegiak

1. Finantzaketa eskuratzea, enpresa bat abiarazteko.
Mintegiaren helburua da, batetik, informazioa ematea banku erakundeetan dauden
finantzaketa iturri desberdinei buruz; eta, bestetik, elkargune bat bultzatzea, baita
enpresaburuen aldetik planteatutako premiak entzuteko gune bat ere.

Data: Maiatzak 13, 14:00-16:00
Getxolan, La Caixa, Kutxabank eta Laboral Kutxa.
Edukiera: 40 lagun

2. Pertsonak eta enpresak elkartzeko guneak eta sareak.
Enpresa sare bat eta elkarlanerako laguntza izatearen garrantziari buruz hitz egingo da:
harremanak, elkarlanak eta Getxoko ekimen ezberdinak.

Data: Maiatzak 27, 14:00 -16:00
Dinamizatzaileak: Let’s go
Edukiera: 30 lagun

Barneko Mintegiak: Sustapen ekonomikoan, nork bere lana sortzeko
laguntzan eta kontratatze publikoan esku hartzen duten
profesionalentzat.

1. DELIren eta Getxolanen arteko sinergiak
Data: Maiatzak 6, 09:00 -11:00
Hizlaria: GETXOLAN eta DELI

2. Aniztasuna eta erosketa publiko arduratsuak
Data: Maiatzak 21, 12:00-14:00
Hizlaria: Santiago Lesmes, erosketa publiko arduratsuan aditua.

3. ETEak eta Sektore Publikoko Kontratuen Legearen aurreproiektuaren esparru
berria.

Data: Ekainak 8, 12:00-14:00
Hizlaria: Javier Vázquez, Nafarroako Kontratu Publikoen Administrazio Auzitegiko
kidea eta Iruñeko Udaleko abokatua.

4. Ekintzailetzari dagozkion legezko alderdiak, atzerritar etorkinengan eragina
dutenak.

Data: Ekainak 1,  09:30-11:30
Hizlaria: Silvia Gutiérrez, atzerritartasunean eta enpresei aholku ematean abokatu
aditua.

Tokia:

Getxo Elkartegia. Ogoño  1.
48930 Areeta - Getxo. Bizkaia

Tel.: 94 466 01 40
Fax: 94 466 01 49

deli@getxo.net

Izen-ematea mugatua

On-line izena emateko:
http://goo.gl/forms/l4sT4cczcH

Telefonoz edo emailez izena emateko:
Tel.: 94 466 01 40

deli@getxo.net


