
EAEko KIROL ARLOKO GIZA-BALIBIDEEN 
LAN EGOERARI ETA KUALIFIKAZIOARI 

BURUZKO AZTERLANA  



AZTERLANAREN OBJEKTUA 

EAEko kirolaren errealitatearen berri izatea, 
lan eta kualifikazio arloetan 

Bi helburu: 

 

1. Bi eremu horietan sektoreak dituen beharrak 

ikustea 

 

2. Euskadin kiroleko profesionalen sarbidea eta 

jarduera erregulatuko dituen lege bat onartuz 

gero, hobeto erantzutea  ahalbidetuko duen 

informazioa eskuratzea 

 



AZTERLANAREN HELBURUA 

• 4 JARDUERA/LANBIDE: 
o SOIN HEZKUNTZAKO IRAKASLEA 

o MONITOREA (lehiarik gabeko jardueretan) 

o ENTRENATZAILEA (lehiaketa jardueretan) 

o KIROL-ZUZENDARIA 

 

• JARDUERA FISIKOAREN ETA KIROLAREN ZIENTZIEKIN 

HARREMAN ZUZENIK EZ DUTEN BESTE BATZUK EZ DIRA 

KONTUA HARTU: 
o KIROL JARDUEREN KUDEATZAILEA 

o KIROL MEDIKUA 

o KIROL ENTITATEETAKO ADMINISTRARIAK  

o … 

 

 



METODOLOGIA 

ADIMEN INVESTIGACIÓN 

 

BI FASE: 

 

1. Biztanleria osoa  

      ezagutzeko 
o 741 inkesta kirol entitateei 

 

 

2. Langileen lan-egoera eta 

kualifikazioa ezagutzeko 
o 1349 pertsonari  inkestak 

 



EMAITZAK 

1. Euskadin pertsona ugari aritzen da kirolaren 
eremuan. 20.000 pertsona inguruk jarduten dute 
aztertu diren lau lanbideetan 

 

2. Azpi kualifikazio maila altua da 

 

3. Boluntario ugari dabil, eta profesionalizazio maila 
baxua da 

 

4. Nolabaiteko hutsuneak gertatzen dira kirolean 
aritzen diren pertsonen lan egoeraren edo 
borondatezko lanaren erregularizazioan 



PERTSONA KOPURUA ETA PROFILA  

Euskadin kirolaren eremuan diharduen 

pertsona ugari dago 

 



PERTSONA KOPURUA ETA PROFILA  

20.000 pertsona inguruk jarduten dute aztertu 

diren lau lanbideetan 

Jarduera-aniztasuna dago kirolean. Batez beste, 1, 4 lanbidetan 
(28.610) eta 1,7 jardueratan aritzen dira (33.599) 

Lanbidearen araberako pertsonen baturak pertsonen guztizkoa gainditzen 

du, pertsona bakar batek lanbide batean baino gehiagotan jardun baitezake.  



PERTSONA KOPURUA ETA PROFILA  

Entrenatzaileak eta monitoreak  

gehienbat 



PERTSONA KOPURUA ETA PROFILA  

Kirola maskulinizatua dago, 

%27 bakarrik baitira emakumeak 



PERTSONA KOPURUA ETA PROFILA  

Kirol federatuak eta eskola-kirolak pisu  

handia dute… 

… baita kirol- 

klubek ere. 



KUALIFIKAZIOA 

Azpi kualifikazio maila altua dago 



KUALIFIKAZIOA 

%61ak ez du prestakuntza egokia 

Pertsonen %24k ez du inolako kirol prestakuntzarik 

 

Eta %37k badu nolabaiteko prestakuntza, baina ez nahikoa burutzen duen 
jardueretarako 

 



KUALIFIKAZIOA 

Lanbide guztietan, Soin Hezkuntzako irakasleen  

artean ezik 



KUALIFIKAZIOA 

Izan profesionalak (kontratudunak) edo boluntarioak 



KUALIFIKAZIOA 

Eta edozein kiroletan… 

* Soin Hezkuntza izan ezik 



KUALIFIKAZIOA 

Baina horietako askok, badituzte esperientziak 

emandako hainbat gaitasun  

 



LAN EZAUGARRIAK 

Boluntario ugari dabil eta profesionalizazio 
maila baxua da 

Irregulartasunen batzuk gertatzen dira 

pertsona hauen lan harremanetan 

 



LAN EZAUGARRIAK 

Pertsonen %30k bakarrik jotzen du kirola 

beren jarduera nagusitzat 

*Ulerturik jarduera hau duela bizibide, edo eguneroko jardueren artean    

honi eskaintzen diola denborarik gehien. 

 



LAN EZAUGARRIAK 

Jardueren erdia baino gehiago boluntarioek 

burutzen dituzte (%55) 

Boluntarioaren profila da nagusi entrenatzaile lanbidean 

*Boluntariotzat hartzen da kontraturik gabe edo kobratu gabe kirol zerbitzu bat eskaintzen duena; 

profesionala aldiz, kontratua duena edo autonomoa  



LAN EZAUGARRIAK 

Guztiontzako kirolak izaera guztiz laborala du; 

eskola-kirola eta kirol federatua aldiz 

boluntarioak dira gehien bat  



LAN EZAUGARRIAK 

Pertsonen %12ak bakarrik kobratzen du 1.000 eurotik 

gorako soldata hileko 

Kirolean aritzen direnen %62k 250 euro baino 

gutxiago kobratzen dute (edo ez dute kobratzen) 



LAN EZAUGARRIAK 

Pertsonen %14a bakarrik aritzen da 25 ordutik gora 

astean  

Eta %60 inguruk 10 ordutik behera egiten dute astean. 



LAN EZAUGARRIAK 

Guztiontzako kirolean ere profesionaltasuna ez da 

nagusi. 

%25ek soilik egiten dute lan astean 25 ordu baino gehiagoz 



LAN EZAUGARRIAK 

Jarduera hauek arratsaldez burutzen  

dira gehien bat 



LAN EZAUGARRIAK 

Errotazio maila nabarmena dago kiroleko lanbideetan 

%37ak 5 urte baino gutxiago daramatza bere jardueran.  



LAN EZAUGARRIAK 

Zenbait irregulartasun gertatzen dira kirolean 

zerbitzuak eskaintzen dituzten pertsonen lan-

harremanetan 

Lan kontraturik ez dutenen artean %15ak jarduerak eragiten dizkien 

gastuak baino kopuru ekonomiko handiagoa jasotzen du 



ONDORIOAK 

 

1. KIROLAREN EREMUAN ARITZEN DIREN PERTSONEN 

KUALIIKAZIOA HOBETZEA 

 

2. KIROLEAN PROFESIONALTASUN HANDIAGOA 

BULTZATZEA 

 

Euskadin, kirol-politikak ezarri beharko dira 

honako hauek lortzeko: 

Kirolaren praktika segurua, osasungarria eta 

kalitatezkoa ahalbidetu dezaten 



ONDORIOAK 

 

 

1. EUSKADIKO KIROLEKO PROFESIONALEN SARBIDEARI 
ETA JARDUERARI BURUZKO LEGEA 

 

 

2. KIROLA PROFESIONALTZEKO PLANA 

 

Horregatik, Eusko Jaurlaritzan uste dugu 

ezinbestekoak direla: 



ESKERRIK ASKO 


