
Mugarik gabeko Ekonomilariak
Economistas sin Fronteras

Erronda kalea, z.g. (5. zenbakiaren parean), Ganbara, 3. solairua - L 48005, Bilbo (Zazpikaleak)
ecosfron.euskadi@ecosfron.org • Tel: 94 415 34 39 • http://www.ecosfron.org/euskadi/

Mugarik Gabeko Ekonomialariak (MgE) 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakunde bat 
da, ekonomia bidezkoago bat bilatzen erreferente 
izan, elkarrizketa errazten lagundu eta 
gizarte-erakunde eta -ekimenekin sareko lana 
sustatu nahi duena. Euskadiko ordezkaritza 
2003an sortu zen, boluntario-talde baten esfort-
zuari eta Ekonomisten Euskal Kolegioaren 
babesari esker. 

Bidezko ekonomiaren sustapena teoriaren eta 
praxiaren arteko modu sinergikoan ulertzen dugu. 
Euskadin, misio hori bi arlotatik bideratzen dugu 
nagusiki: Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzatik 
(GHE) eta Ekonomia Sozial eta Solidario (ESS) 
baten sustapen eta zabalkundetik, alternatiba 
ekonomiko gisa. Horrez gain, bien arteko zubiak 
eratzen ditugu.

Gure lan-ildoetako 
bat bereziki 

emakumeei, 
migratzaileei eta 

ESSan interesa 
duten pertsonei 

zuzenduriko ekintzai-
leentzako ibilbide hau 

da. 

Gure lurraldean ekonomia-eredu 
alternatibo gisa ESS sustatzen duten eragile eta 
erakundeekin lankidetzan aritzen gara. Guztion 
artean, pertsonen eta gizarte osoaren bizikalita-
tea eta ongizatea kontuan izanda definitzen diren 
ekintzailetza-ekimenen sorrera babesten dugu, 
ekonomia bidezkoago baten alde eginez.

MgEtik, bizitzaren iraunkortasuna kontuan 
hartzen duen ekintzailetza baten eraikuntzan lan 
egiten dugu, ugalketa-lanak eta ekoizpen-la-
nak duten elkarrekiko mendekotasuna ulertuz eta 
gizarte-, ingurumen- eta genero-inpaktu 
positiboak sustatzen dituzten parametroak susta-
tuz. 

Ekintzailetzaren babesa kolektibo bakoitzaren 
beharretara moldatu behar den prozesu gisa 
ulertzen dugu, pertsonen aniztasuna kontuan 
hartuz; pertsona ekintzaileen eta beren 
ingurukoen arteko lankidetza-sareak sortzea 
ere sustatzen dugu. 

1 .  fasea .  “Ek intza i letzaren  has i -mas i ak ”  

Taldeko formakuntza:

Saio hauen helburua parte-hartzaileei ekintzai-
letzaren kontzeptu eta lanabes nagusiak aurkez-
tea da, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren ikuspe-
gitik landuz. Besteak beste, ekiteko gaitasun 
kolektiboak, parte-hartzaileen arteko kolabo-
razioen bilaketa, esperientzien trukea eta 
lankidetza lantzen dira, proiektuaren iraunkorta-
suna errazteko elementu gisa. 

EKINTZAILEENTZAKO
MgE

IBILBIDEA

2 .  fasea .  Ek intza i letza  era ldatza i lean  
   sakontzen

a) Formakuntza-pilulak:

Formakuntza-saio hauetan, ESStik ekintzailetza-
rekin lotuta dauden gai zehatzak, elkarrekiko 
osagarriak direnak, landuko ditugu, eta pertsona 
bakoitzak bere behar eta interesetara hobekien 
egokitzen diren formakuntzak aukeratu ahal 
izango ditu.
Besteak beste, gai hauei buruzko formakuntza-pi-
lulak emango dira: canvas sozial feminista, 
ekintzailetza femeninoa, martxan jartzeko 
izapideak, ekintzailetza inklusiboa, finantzazio 
alternatiboa eta inpaktu sozialaren neurketa.

b) Elkarlaneko topaketak:

Topaketa hauen helburua elkarren arteko 
ikasketa ematea da, sinergiak sortzea eta 
lankidetza-harremanak eta elkarrekiko 
laguntza finkatzea, ekimen ekintzaileen artean 
esperientziak partekatuz.
Lanabes erabilgarri gisa sustatuko dira topaketok, 
bai hasi gabe dauden ekimenentzat, bai martxan 
dauden negozioentzat, betiere ekonomia feminis-
taren zeharkako ikuspegiarekin eta ESSren 
printzipioekin.

3 .  fasea .  AHOLKULAR I TZA  

Bakarkako tutoretzak 
eskainiko dira, pertsona 
ekintzaile bakoitzaren behar 
espezifikoetara egokitutako metodologia bat 
praktikan jarriz.

Fase honetan, parte hartuzko metodologia bat 
garatzeko parte gisa, SECOT, SARTU eta Worklan 
erakundeen lankidetza izango dugu. Izan ere, 
erakunde horiek urteak daramatzate pertsona 
ekintzaileei laguntzen, eta guztion artean parteka-
tuko ditugu esperientziak.

Horrez gain, taldeko aholkularitza ere badago, 
pertsona ekintzaileek elkarrekin esperientziak eta 
ezagutzak partekatzeko, elkarlana eta elkar-lanki-
detza sustatuz, eta dituzten gaitasunen garapena 
bultzatuz.

Ibilbide honek elkarri entzuteko, elkarri laguntze-
ko eta elkarrekin eraikitzeko espazio bat izan nahi 
du, edukiak, metodologiak eta saioen ordutegiak 
parte-hartzaileen interesetara egokituz. Horreta-
rako, fase guztietan eskaintzen ditugu 
parte-hartzerako mekanismoak, askotariko 
kolektiboek ibilbide honen sorreran eta 
diseinuan parte har dezaten eta ibilbideak 
ekiteko nahia duten pertsona guztien beharrak 
ase ditzan.

Saio eta topaketa hauek antolatzeko eta burutze-
ko, ESStik abiaturiko ekintzailetza eraldatzaile 
baten ikuspegia gurekin partekatzen duten 
hurbileko erakundeekin elkarlanean aritzen gara.
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2 .  fasea .  Ek intza i letza  era ldatza i lean  
   sakontzen

a) Formakuntza-pilulak:

Formakuntza-saio hauetan, ESStik ekintzailetza-
rekin lotuta dauden gai zehatzak, elkarrekiko 
osagarriak direnak, landuko ditugu, eta pertsona 
bakoitzak bere behar eta interesetara hobekien 
egokitzen diren formakuntzak aukeratu ahal 
izango ditu.
Besteak beste, gai hauei buruzko formakuntza-pi-
lulak emango dira: canvas sozial feminista, 
ekintzailetza femeninoa, martxan jartzeko 
izapideak, ekintzailetza inklusiboa, finantzazio 
alternatiboa eta inpaktu sozialaren neurketa.

b) Elkarlaneko topaketak:

Topaketa hauen helburua elkarren arteko 
ikasketa ematea da, sinergiak sortzea eta 
lankidetza-harremanak eta elkarrekiko 
laguntza finkatzea, ekimen ekintzaileen artean 
esperientziak partekatuz.
Lanabes erabilgarri gisa sustatuko dira topaketok, 
bai hasi gabe dauden ekimenentzat, bai martxan 
dauden negozioentzat, betiere ekonomia feminis-
taren zeharkako ikuspegiarekin eta ESSren 
printzipioekin.

3 .  fasea .  AHOLKULAR I TZA  

Bakarkako tutoretzak 
eskainiko dira, pertsona 
ekintzaile bakoitzaren behar 
espezifikoetara egokitutako metodologia bat 
praktikan jarriz.

Fase honetan, parte hartuzko metodologia bat 
garatzeko parte gisa, SECOT, SARTU eta Worklan 
erakundeen lankidetza izango dugu. Izan ere, 
erakunde horiek urteak daramatzate pertsona 
ekintzaileei laguntzen, eta guztion artean parteka-
tuko ditugu esperientziak.

Horrez gain, taldeko aholkularitza ere badago, 
pertsona ekintzaileek elkarrekin esperientziak eta 
ezagutzak partekatzeko, elkarlana eta elkar-lanki-
detza sustatuz, eta dituzten gaitasunen garapena 
bultzatuz.

Ibilbide honek elkarri entzuteko, elkarri laguntze-
ko eta elkarrekin eraikitzeko espazio bat izan nahi 
du, edukiak, metodologiak eta saioen ordutegiak 
parte-hartzaileen interesetara egokituz. Horreta-
rako, fase guztietan eskaintzen ditugu 
parte-hartzerako mekanismoak, askotariko 
kolektiboek ibilbide honen sorreran eta 
diseinuan parte har dezaten eta ibilbideak 
ekiteko nahia duten pertsona guztien beharrak 
ase ditzan.

Saio eta topaketa hauek antolatzeko eta burutze-
ko, ESStik abiaturiko ekintzailetza eraldatzaile 
baten ikuspegia gurekin partekatzen duten 
hurbileko erakundeekin elkarlanean aritzen gara.


