
    Ekintzailetza harreman 
sozioekonomikoak tokitik 
eta gertuenetik eraldatzeko 
aukera da.

    Bidezko ekonomiak 
aukera-berdintasuna sustatzen du.
Desberdintasunak harremanak 
hobetzen dituen balioa dira.

    Partekatzeak aberasten gaitu 
eta parte-hartzea funtsezkoa da.
Pertsona guztiok dugu zer ikasi 
eta erakutsi.

    Ekonomia Sozial eta Solidarioak 
elkartu eta eraldatzen gaitu 
eta bidea adierazten digu.
Horregatik, Euskadiko Ekonomia 
Alternatibo eta Solidarioaren Sarean 
(REAS) elkar aritzen gara lanean.

1_ Lankidetza

2_ Entzutea

3_ Elkarri onestea

4_ Aniztasuna

5_ Komunitatearen balioa

Nola egiten dugu lan 
“Mugarik Gabeko 
Ekonomilariak”-en

    Hurbiltasunetik lan egiten dugu.

    Pertsonei eta negozioei laguntzen 
diegu, proiektuek Ekonomia Sozial 
eta Solidarioaren balioak susta 
ditzaten:
 - Berdintasuna 
 - Elkarlana
 - Ekologia  
 - Gizarte-inklusioa

    Ekintzaileen artean topatzeko 
eta elkarrizketarako guneak sortzen 
ditugu elkar ezagutzeko 
eta gizarte bidezkoago baten alde 
elkarlanean aritzeko.

Bidezko ekonomiaren 
alde lan egiten dugu
eta gure ustez:

Zer eskaintzen dugu 
“Mugarik Gabeko 
Ekonomilariak”-en

Negozioan Ekonomia Sozial 
eta Solidarioa garatu nahi duten 
ekintzaileei laguntzen 
eta entzuten diegu, batez ere, 
zailtasun gehien dituzten taldeei:
emakumeak eta migratzaileak.

Gure tresnen 
kutxa:

“Mugarik Gabeko
Ekonomilariak” gara

Ekintzaile izan 
nahi baduzu:

   Orientazio bilerak (hilero)
Entzun eta informazioa emango 
dizugueta zure proiektua diseinatzeko 
informazioa eta tresnak emango 
dizkizugu, gizarte, ingurumen  
eta genero-eragina kontuan hartuta.



“Ekintzailetzaren ostiralak” 
plataforman
Esteka: https://viernesempren-
dimiento.ecosfron.org/

    Aurkituko dituzu: zure 
               proiekturako materialak
               eta ekintzaileentzako 
               elkarrizketak. 

Euskadiko Mugarik gabeko 
Ekonomilariak-en gure
webgunean
Esteka: https://ecosfron.org/
euskadi/economia-social-y-
solidaria-euskadi/

   Aurkituko dituzu:  gure 
              urteetako esperientzian zehar 
              egindako materialak.

   Facebooken
Esteka: https://www.facebook.
com/groups/emprendimiento-
socialesf   
Aurkituko dituzu: talde bat zu 
ere batzeko, denon artean 
esperientziak partekatzeko 
eta zalantzak argitzeko.
   

(+34) 722 371 633
Gurekin harremanetan jar zaitezke hemen:

ecosfron.euskadi@ecosfron.org
Economistas Sin Fronteras Euskadi

@EconomiaJusta
ecosfron.euskadi

Gure baliabideak non aurkitu 
eta partekatu 

WWW

   Tailerrak online eta aurrez aurre 
(Bizkaia eta Gipuzkoa)
ekiteko eta eraldatzeko.

   Begirada sozialarekin ekiten 

   Ekintzailetzaren ostiralak

   Topaketak hainbat eremu 
eta jatorrikotako erakunde 
eta pertsona ekintzaileen artean
informazioa trukatzeko 
eta lankidetzan aritzeko.

Hezkuntza-komunitatekoa 
bazara (Lanbide Heziketako 
eta unibertsitateko zentroak): 

   Ekintzailetzari buruzko tailerrak 
Ekonomia Sozial eta Solidarioaren
eta kulturarteko begiradarekin.

   Dinamika eta tresna 
parte-hartzaileak ezagutzea
ekiten erakusteko eta ekitaldi 
kolektiboak, hala nola 
“Ekintzailearen eguna”.

   “Elkarlaneko erronkak” ezartzea; 
irakasgai edo atal bakoitzera 
egokitutako metodologia
giza eskubideak, generoa, 
jasangarritasuna… bezalako gaiak 
lantzeko. 

(Jarduera hauek guztiak doakoak dira)

Ekonomia 
bidezkoago 

ERALDA
KETARAKO
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TATZEKO


