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Bakoitzarena
elkarrekin

Hernaniko Iturola Elkarlan Sorgu ne a -
rekin eta bertan ekintzaile berriekin
topo egiteak barne poza piztu zidan.
Ego era berean dauden ekin tzaileekin
kontaktua izateak, pertsona baloratu a
eta indarberritua sentiarazten zai tu.
Baina jarraian beste galdera bat buru-
ratzen zaizu,  antzeko lanak di tu     gu -
nok ba al dugu geure tar tea eta ikus-
legoa? Kideren bat aurr eratuko al zait
nire egitasmoan, nire lanean? Ala
kon petentzia hau gu re lan eta proiek-
tuaren eragilea bihur daiteke? 

Konpetentzia hitza azaltzen den
ba koitzean oilo ipurdia ageri ohi zaio
bati baino gehiagori… Esanahiaz alda
al daiteke eta konpetentzia beharrean
laguntasun, hauspo edo ikaskide gisa
ulertzera iritsi? Proiektu bateratzaile

eta pertsonala landuko duena? Bata
bes tearengandik ikasi eta erakutsiko
dioguna?

Konpetentzia lagun bihurtzea,
era  baki norberekoi bezain eraginkor,
eraikitzaile, sortzailea, eraldatzailea,
berri eta lagunkoia izatera hel daite-
ke. Eta denok irabazi.  

Konpetentzia beraz, lan eta ekin -
tza antzekoetan gabiltzanok elkarre-
kin indartsuagoa izateko aukera
apar ta dirudi orain. Bakoitzaren egi-
tasmoa elkarrekin aurrera eramate-
ko  bidelaguna. 
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Barne erretratuak kanporatzen, 
erretratu soziala. 

Ekintzaile eta sortzaile naizen mo men -
tutik, bakardadea, espazio ez egokia,
erantzunik gabeko galderak, beldurra,
eta beste hainbat egoera ezberdinetatik
igarotakoa naiz.  Baldintza hauek nola
ekidin? Agian ezin dut nik bakarrik...
norbait laguntzeko prest?

LOGIKALINE enpresak BOST TELEOPERADORA LANPOSTU bete behar ditu. Lana Hernanin egiteko da.
Kontratua: 6 hilabete, hasteko. Gaztelera eta frantsesa eskatzen dira. Lanaldi osoa. Bidali c.v.
rrhh@logikaline.com edo deitu 943 31 86 06

Pertsona bat behar da adineko bat zaintzeko, titulazioarekin. Kontratua eta gizarte 
segurantzarekin. Deitu: 649 887 976

ZUBI-LANA
ESKAINTZAK

OLATUKOOP Sareak, Mondragon Uni ber -
tsitateko Lanki ikertegiak eta EHUko
GEZKI institutuak elkarlanean antolatu-
ta, eta Beterri-Buruntza eskualdeko
uda lek, eta De bagoiena eta Oarsoal de a -
ko garapen agentziek lagunduta, Koop -
Fabrika egitasmoa egingo dute, hiruga-
rren urtez. Donostiako Liburutegi Na -
gusian aurkeztu zuten duela bi aste. 

«Etengabe» izenemateko 
aukera, nobedadea
Hiru edizioren ondoren, nobedade bate-
kin aurkeztu dute aurtengoa; «hemen-
dik aurrera izenemate epea irekita
egongo da etengabe», adierazi zuten an -
tolatzaileek. «Orain arte epe bat geneu-
kan izena emateko, eta ondoren hasten
zen prozesua. Aurten, proiektuak haien
baldintzen eta bizi-zikloen arabera hur-
biltzeko aukera dute», onartu zuten.

Programaren xedea, ordea, ez da
aldatu. Ekintzailetza sozial kooperatibo-
aren alde egiten jarraituko dute, hain-
bat ezaugarri dituena: kolektiboa, auto-
eratua/demokratikoa, bideragarria, bi -
zi garria, sustraitua/saretua, eralda -
tzailea, hezitzailea, dibertsifikatua eta
lanaren burujabetzari garrantzia ema-
ten diona.

Horiei deia egin diete, eta dagoeneko
eman dezakete izena www.koopfabri-
ka.eus webgunearen bidez

Perfil mota ezberdinak
Antolatzaileek aurkezpenean nabar-
mendu bezala, hartzaile mota ezberdi-
nak daude:  ekintzaile indibidualak, di -
mentsio kolektiboa duten proiektuak,
Euskal Herri osoan oso hedatua dagoen

elkartegintza profesionalizatu nahi
dutenak, abian egonda ere kontsolidatu
nahi duten proiektuak…

50 proiektutik gora, orain arte
Orain arte, kuantitatiboki, azken urtee-
tan 50 proiekutik gora lagundu dituzte
garatzen. Dena den, kopurua ez dute
nabarmendu nahi: «ez gara zifra aldetik
oso resultadistak. Zerbait eraldatzailea,
eta iraunkorra, eta egonkorra egin nahi
badugu, pertsonen bizi-zikloari lotuta
izango da».

Emaitza kualitatiboen berri ere
eman dute; eta bereziki, babes kolekti-
boa duten proiektuak lagundu izana
azpimarratu dute. «Oso errotuta dago
ekimen indibidual eta ideia brillanteen
kultura, baina gero konturatzen zara
aurrera egiten duten proiektuak babes
kolektiboa dutenak direla».

Formatuaren aldaketa ere bai
Izenemate-moduaren aldaketarekin,
for matua ere aldatu egingo da, hiruga-
rren edizioan: «proiektuek izena eman
ondoren, tutore edo bidelagun bat eskai-
niko zaie, haien beharren eta sektorea-
ren arabera (20 pertsonatik gorako talde
bat dago bidelagun izateko prest honez-
kero). Izena eman duten pertsonek for-
mazio trinkoa jasoko dute eta, publiko
zabalako batera iristeko asmoz, bi auke-
ra eskaini dituzte: KoopFabrika Trinkoa
eta KoopFabrika ibilbidea».

Trinkoa, otsailaren 4tik 15era izango
da, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik
14:00etara; eta Ibilbidea, martxoaren
21etik ekainaren 6ra bitarte, ostegun
arratsaldeetan, 15:00etatik 20:00etara.

‘www.koopfabrika.eus’ webgunearen bidez eman dezakete
izena ekintzaileek, urteko edozein momentutan.

Parte-hartzeko aukera
irekita, «etengabe»

KoopFabrika

z DIRU-LAGUNTZAK

Kontratazioarako laguntzak, Beterri-Buruntzak
Beterri-Buruntza eskualdean kokatuta dauden tokiko enpresentzat kontratatzeko diru-
laguntza deialdia argitaratu dute Beterri-Buruntzako udalek. Denera, 123.000 euroko
poltsa jarri dute erabilgarri, eta eskaerak 2019ko apirilaren 15era arte egin ahal izango
dira. Ezinbestekoa izango da kontratatzen dena langabezian egotea eta Lanbiden enple-
gu eskatzaile gisa altan egotea, eta Beterri-Buruntzako herrietako batean erroldatuta ego-
tea. Enpresen kasuan ere, bertan egon beharko dute, eta enplegu sorrera berria ekarri
behar dio. 2018ko ekainaren 21etik aurrerako kontratuak lagunduko dira, hiru hilabete-
koak badira, gutxienez. Informazio gehiagorako: www.andoain.eus. yy


