
1_ Lankidetza

2_ Entzutea

3_ Elkarri onestea

4_ Aniztasunaren aberastasuna

5_ Erkidegoaren balioa

Mugarik gabeko Ekonomilariak-en bidezko  
ekonomiaren alde lanean dihardugu. 

Gure ustez ekintzailetza tokitik harreman 
sozioekonomikoak eraldatzeko aukera da.

Pertsonei eta negozioei lagundu nahi diegu, 
baldin eta Ekonomia Sozial eta Solidarioaren 
balioak, ekitatea, elkarlana, ekologia eta gizar-
te-inklusioa sustatzen badituzte.

Tresnen kutxa

Gure proposamena

Pertsona ekintzaileak eta ekintzai-
letzan interesa duten pertsonak

Banakako aholkularitza ekiteko bidean laguntze 
aldera doako zenbait aktibitate eskaintzen 
ditugu:

n Banakako aholkularitza ekiteko bidean 
laguntze aldera: 
Hileroko bilerak eskaintzen ditugu entzute-
ko, informazioa emateko eta zure proiektua 
diseinatu nahiz zehaztera egokitutako tresnak 
helarazteko, gizarte, ingurumen eta  
genero-eragina barneratua dutenak. 

n Ekintzailetza eraldatzaileari buruzko gaiak 
hizpide dituzte prestakuntza-tailerrak: 
Aldizka online eta aurrez aurre tailerrak anto-
latzen ditugu Gipuzkoan eta Bizkaian: “Begi-
rada Sozialarekin Ekiten” eta “Ekintzailetzaren 
Ostiralak”. 

Hauek dira 
gure tresna 

nagusiak !

Hezkuntza-komunitatea

Lanbide Heziketako eta unibertsitateko zentroeta-
rako honako hauek eskaintzen ditugu:

n ESSaren ikuspegitik eta kulturarteko begiradarekin 
ekintzailetzari buruzko tailerrak.

n Dinamika eta tresna parte-hartzaileak ekin- 
tzailtzean prestakuntza lantzeko eta ekitaldi kolekti-
boak, hala nola ekintzailearen eguna.

n Curriculum-aren denbora, helburu eta edukiei 
moldatutako metodologiaren bidezko erronka 
proposamena.

n Elkarlanerako 
eta trukaketarako 
topaketak zenbait 
jatorritako ekintzaileen 
artean eta ekintzaile- 
tza-prozesuak lagun-
tzen ditugun erakundeen artean.
Elkar-ezagute, oneste eta kooperatze aldera, 
gizarte zuzenagora iristeko bidean topaketa 
eta elkarrizketa-guneak sortzea da helburua. 

Jarrai iezaguzu sare 
sozialetan gure jardunaren 

berri izateko eta anima 
zaitez parte hartzera!!



Halaber, proiektuak lantzeko materialak eta tresnak 
partekatzen ditugu:

n Ekintzailetzaren Ostiralak plataforman:
https://viernesemprendimiento.ecosfron.
org/
hainbat material eta ekintzaileei zenbait 
elkarrizketa aurkituko dituzu, zure proiek-
turako erabilgarriak direlakoan.
 
n Gure webgunean:
https://ecosfron.org/euskadi/econo-
mia-social-y-solidaria-euskadi/
gure esperientzian zehar egindako material 
mordoa aurkitu ahalko duzu.

n Batu gure Facebookeko taldeari, besteak 
beste, informazioa partekatu eta kezkak 
argitzen ditugulako: 
https://www.facebook.com/groups/ 
emprendimientosocialesf
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Bisitatu gure 
webgunea eta 

deskargatu mate-
rialak, landu eta

PARTEKATU

Bidezko ekonomiak aukera-berdintasuna 
sustatzen du:

Sexuaren, jatorriaren, baliabideen eta bestelakoen 
ziozko aldeak aberastasun-iturri dira, ez, ordea, 
diskriminatzeko arrazoi. 

Ekintzaileei laguntzeko ibilbidean oztopo handie-
nak dituzten taldeen beharrak eta interesak en- 
tzuten ditugu, eta arreta ematen diegu. Hor dau-
de, besteak beste, etorkinak eta emakumeak.  

Partekatuta gure burua aberasten dugu:

Guztiek dugu zer ikasia eta zer esatekoa, eta bate-
ra urrunago iritsiko gara. Hori da, hain zuzen, gure 
pentsamendua.

Horregatik, gure bidean guztion partaidetza  
funtsezkoa da. 

Ekonomia Sozial eta Solidarioak elkartu eta 
eraldatzen gaitu:

ESS gida bat da gure proiektuetan orientatu eta 
ibilbidea zehazteko. Euskadiko Ekonomia Alterna-
tibo eta Solidarioaren Sarean (REAS) elkar aritzen 
gara lanean.

Gure ikuspegia

Berdintasunezko harremanak sortzeko eta 
gizarte- nahiz ingurumen-eragin positiboa bi-
latzeko tokiko errealitatea eraldatu nahi duten 
pertsonei eta proiektuei laguntzen diegu.

Gure baliabideak

@EconomiaJusta ecosfron.euskadi

Economistas Sin Fronteras Euskadi

(+34) 722 371 633
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