
 
 

 

EKINTZAILEENTZAKO MgE IBILBIDEA: formakuntza-pilulak. 

 

Hementxe da ekintzaileentzako gure ibilbidearen hurrengo fasea! 

Pertsonei beren proiektuekin lagundu eta, 

horrela, haien ahalduntzea eta autonomia 

sustatzearren lanean dihardugu Mugarik 

gabeko Ekonomialariok. Ekimen bakoitzaren 

eraketa-prozesua gertu-gertutik jarraitzen 

dugu, eta haietako bakoitzak prestakuntzaren 

aldetik zer-nolako beharrak dituen, 

ekintzaileentzako ikastaroak antolatzen ditugu; 

batez ere, Ekonomia Sozial eta Solidarioaren 

ikuspegitik tokian tokiko garapenaren aldeko 

alternatiba ekonomikoak proposatu eta prozesu 

horretan migratzaile, emakume eta, oro har, 

kolektibo kaltetuenei laguntzea helburu hartzen 

duten ekintzaileentzat.  

Fase honetan, zenbait prestakuntza-pilula 

dakarzkizugu, elkarren osagarriak diren 

ikasgaien bloke batean egituratuak 4 orduetan; 

horrela, pertsona bakoitzak bere beharretara 

ondoen egokitzen diren tailerrak aukeratu ahal izango ditu, eta denbora bera ere 

horren arabera antolatu, bere proiektua zer fasetan dagoen aintzat hartuta.  

Proiektu bat baldin badaukazu, berdin dio zer fasetan dagoen, prestakuntza-pilula 

hauek oso lagungarriak gerta dakizkizuke proiektuari forma ematen jarraitzeko, bai 

eta zure egoera berean dauden pertsonei haren berri emateko ere. Horrelaxe ikasiko 

duzu zure proiektuak zer behar duen aurrera egiteko.  

Hauek dira urte bukaerara arte eskaintzen ditugun prestakuntza-pilulak: 

1. CANVAS SOZIALA, gizarte-inpaktua duten negozio-ereduak diseinatzen 

ikasteko. Zatoz eta ikasi baliabide berritzaile honekin negozio-eredu 

aproposena nola sortu, zure ekimenak zer-nolako gizarte-inpaktua duen 

kontuan hartuta. 

 

 



 
 

 

2. Nire proiektua finantzatuz, finantza albernatiboetarako sarrera: nola 

finantzatu nire proiektua? Ikasi zer finantzaketa-baliabide dituen Ekonomia 

Sozial eta Solidarioak, hala nola Banku Etikoa eta Crowdfundinga (finantzaketa 

kolektiboa). 

3. Ekintzaileentzako tramiteak: zein dira gure proiektuak eratu eta martxan 

jartzeko egin behar diren tramiteak?  Ekintzaileek egin behar izaten dituzten 

tramiteak ikasteaz gain, horretarako beharrezkoak izan ohi diren forma 

juridikoen berri ere emango zaie ikasleei. 

4. Ekintzailetza inklusiboa: nola aintzat hartu gure elkarte barruko aniztasuna? 

Ikasi zer den inklusio bikoitza, zertan datzan irisgarritasun unibertsalerako 

eskubidea eta zein diren marketin inklusibo bat sortzeko urratsak. 

 

Pilula bakoitzaren informazioa: 

Formakuntza pilulak Data,, ordua, lekua 

CANVAS SOZIALA, gizarte-inpaktua duten 

negozio-ereduak diseinatzen ikasteko  

(EsF-ren eskutik) 

Asteartea, urriaren 31n  9:30 - 13:30 

Bilboko Erronda kaleko 5. zenbakiaren 

aurrean 48005 (Bolunta eraikina). 

Nire proiektua finantzatuz, finantza 

albernatiboetarako sarrera  

(EsF-ren eskutik) 

Osteguna, azaroaren 9an  15:30-19:30 

San Frantziskoko Udaltegia, Conde Mirasol 

kalea 2, 48003 (BIlbo) 

Ekintzaileentzako tramiteak: 

(ZUrEKIN emprende-ren eskutik) 

Osteguna,,  azaroaren 23an  9:30- 13:30 

Bilboko Erronda kaleko 5. zenbakiaren 

aurrean 48005 (Bolunta eraikina). 

Ekintzailetza inklusiboa  

( BIS Txokobide-ren eskutik) 

Asteazkena, abenduak 13 15:30-19:30 

San Frantziskoko Udaltegia, Conde Mirasol 

kalea 2, 48003 (BIlbo) 

 

 

 

 

 

http://ecosfron.org/euskadi/
http://ecosfron.org/euskadi/
https://www.facebook.com/pg/zurekinemprende/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/BIS-Txokobide-987939691285114/?hc_ref=ARTyzMiB4vw4ZpI8Q0FmG6R8ls6Gi4xpJ2MQyyWQ1tghQXRrtqEk3c0X4BnQ9QMt9GM&fref=nf


 
 

 

IZENA EMATEKO: 

Interesa duzuen pertsonok nahi beste prestakuntza-saiotara etor zaitezkete, denetara 

nahiz bakarren batera. Pertsona bakoitzaren premietara malgutasunez egokitzea da 

gure helburu nagusia. 

Izena emateko bete inprimaki hau. Izena emateko epea formakuntza bakoitzaren egun 
bat lehenago itxiko da edo 20 plaza osatu arte. 

 
Zalantzak argitzeko: 

 Idatzi e-mail honetara: ecosfron.euskadi@ecosfron.org 

 Deitu 94 415 34 39 telefonora 

 

 
*Haurtzaindegi-zerbitzua eskaintzen dugu saioak irauten duen denboran, horretarako 

interesa duten pertsonentzat (zerbitzu hori kontratatzeko, gutxienez 3 pertsonak izan 
behar dute horretarako interesa)  

 

 

https://goo.gl/forms/2l2J7hgpGA2tip0j2
mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org

