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KoopFabrika ez da hutsetik abiatzen. Aurrez 
garatutako bi esperientzia pilotuetan oinarrituz 
(‘Kooperatzen’ eta ‘Berrekin.Berregin’), gizartean 
identifikatutako behar bat asetzeko bokazioz sortzen 
da. Gaur egungo ekintzailetza sustatzeko ereduez 
gain beharrezkoa da ekonomia soziala ardatz duen 
programa eta marko bat eskaintzea. Horregatik, 
ekintzailetza molde berriak praktikan jartzeko 
aukera eskaintzen du KoopFabrikak, aktibitate sozio-
ekonomiko berrien sustapena kooperatibagintza 
eta garapen komunitarioaren klabeetan oinarrituz. 
Programaren balio proposamena, bi zutabe 
nagusitan eraikitzen da:

Alde batetik, KoopFabrika kooperatibagintzaren 
matrizean oinarritzen den ekintzailetza programa 
da eta bere baitan biltzen ditu gizarte ekonomiaren 
ezaugarri nagusiak: gizarte eraldaketarako boka-
zioa, interkooperazioa eta lankidetza, izaera kole-
ktiboa, parte-hartzea, ekintzarako inpultsoa etab. 
Kooperatibagintzaren matrizea ekintzailetza pro-
gramaren zentrora ekartzeko hiru egiteko nagusi 
uztartzen ditu KoopFabrikak: sustapena, formazioa 
eta saretzea. 

A) SUSTAPENA: eskualdeetako hazitegi-
nodoetan garatzen dira proiektu kolektibo berriak, 
tokiko behar eta errealitateak kontutan hartuz; 

B) FORMAZIOA: hazitegietako dinamikaz gain, 
formazio prozesu bat ere abiatzen da, pertsona 
horiek ekintzailetza sozial kooperatiboan treba-
tu, gaitu eta ahalduntzeko; 

C) SARETZEA: proiektu berriak sortu eta 
pertsonak ahalduntzeaz gain, KoopFabrikak 
dimentsio komunitarioa ere lantzen du, egungo 
ehun komunitarioan ekimen berri horiek txertatuz. 

Bestetik, KoopFabrikak lurraldean sustraitutako 
ekonomia sustatzen du. Ekimen sozio-ekonomi-
ko berrien sustapena lurraldean identifikatutako 
beharretatik abiatzen da eta tokiko ekosistemak 
indartzea du helburu. Tokiko ekosistema koo-
peratibo hauek konfluentzia espazioak dira, eta 
lurraldeko eragile ezberdinak lankidetzan arituz 
bestelako ekonomia bat sustatzen dute. Tokiko 
ekosistema kooperatibo horien parte izan ohi 
dira:  eskualdeko ehun kooperatiboa, tokiko ad-
ministrazio publikoa, eskualdeko garapen agent-
zia, unibertsitate eta hezkuntza zentroak, eragile 
komunitario eta sozialak etab. KoopFabrikaren 
baitan sortzen diren ekimen sozio-ekonomiko 
berriak tokiko ekosistema kooperatibo horietan 
txertatzen dira, harreman sare erresiliente eta 
jasangarriak eratuz. Hau da, ekonomia lurral-
dean sustraituz.

Kooperatiba Fabrika proiektu profesional eta ekimen sozio-ekonomikoak martxan 
jartzen laguntzeko programa da, lehen aldiz 2017. urteko urtarrilean abiatu zen, 
Gipuzkoako hiru eskualdetan.

ZER DA KOOPFABRIKA?
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Kooperatibak eta enpresak.
Tokiko administrazioa.

Garapen agentziak.
Formazio zentruak

(Unibertsitateak, Lanbide Heziketa, etab.).
Gizarte eragileak.

...

FORMAZIOA

KoopFabrika lankidetza programa bat da: Olatukoop 
sareak eta Mondragon Unibertsitateko Lanki 
ikertegiak antolatua, Beterri-Buruntza Udalak, 
Oarsoaldea eta Debagoienako Garapen Agentziak, 
Bagara eta EHU-ko Gezki institutoarekin lankidetzan 
eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ko-finantzatua.  

Beraz, egitasmo honen baitan izaera ezberdineko 
eragileak saretu dira: administrazio publikoa (Garapen 
agentziak eta Gipuzkoako Foru Aldundia), unibertsitate 
eragileak (Mondragon Unibertsitateko Lanki 
ikertegia eta EHUko Gezki institutoa)  eta garapen 
komunitarioa edo Ekonomia Sozial Eraldatzailean 
eta interkooperazioan lanean ari diren eragileak 
(OlatuKoop sarea eta Bagara Herrigintzan).

KoopFabrikak hedapenerako bokazioa dauka eta 
bere jarduna ez da programara mugatzen, Euskal 
Herria du lan eremu eta modu deszentralizatuan 
eskualde ezberdinetan eta tokian tokiko sareetan 
eragin nahi du ekonomia soziala hedatuz eta 
sustatuz. Eskualdeka, auzoka eta herrika herritar 
ezberdinen beharrak modu kooperatiboan 
erantzuten asetuko dituen sarea sortzea du 
bokazio, proiektu sozio-ekonomikoak saretuz.

SUSTAPENA SARETZEA

TOKIKO 
EKOSISTEMA 

KOOPERATIBOAK

ADMINISTRAZIO 
PUBLIKOA

EKONOMIA ERALDATZAILEA 
GARAPEN KOMUNITARIOA

UNIBERTSITATE 
ERAGILEA

 KOOPFABRIKAKO SUSTATZAILEAK
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Alde batetik, ekintzailetza eredu neoliberaletan, sis-
temaren akatsek sorturiko arazoei irtenbideak to-
patzeko orduan pertsona indibiduala jartzen delako 
erantzule eta arduradun nagusi moduan. Bestetik, 
merkatu logiketan bakarrik oinarritzen den ekintzai-
letza eredua ez delako konpartitzen eta bestelako 
ekonomia baten alde egiten delako hemen: lan-
kidetzan oinarritua, kolektiboa eta kapitalari izaera 
instrumentala aitortzen diona, non helburua ez den 
kapitala etengabe metatzea, baizik eta kolektiboaren 
(jendartearen) bizi baldintzak hobetzea eta komuni-
tatearen beharrak asetzea. 

Beraz, badago aldea. Ekintzailetza sozial kooperati-
boak ekintzailetza eredu desberdina jartzen du er-
digunean: Komunitatearen beharretatik abiatu eta 
komunitatean saretzen da, baina pertsona autoe-
ratua da protagonista, horrek etengabe eskatzen du 
bizitzako dimentsio ezberdinen zaintza eta bizigarri-
tasuna da egunerokoan motore. 

Jarraian zedarritzen da ekintzailetza sozial koope-
ratiboa eta bertan jasotzen dira kontzeptuak berak 
biltzen dituen elementu nagusiak:

 KOLEKTIBOA. Modu kolektiboan lan egitea bi-
latzen da eta kolektibotasun hori balioan jartzen da. 

Bi dimentsio nagusitan uler daiteke izaera kolektiboa:  
a) talde bat delako ekimen sozio-enpresarial berriak 
aurrera ateratzen dituena eta b) ekimen ezberdinen 
artean ere badelako inter-kooperaziorako bokazio argi 
bat. Lankidetzan egiten den ekonomiaz ari gara.

 ANTOLAKETA DEMOKRATIKOA ETA AUTOERA-
TUA. Autoeraketaren paradigman txertatzen da eko-
nomia egiteko modu hau, non erabakitzeko ahalmena 
taldean kokatzen den. Erabaki-hartze prozesua balio 
demokratikoetan egiten da, “bazkide bat bozka bat”, 
taldeko kide guztien parte-hartze eskubidea berma-
tuz. Parte-hartze eta erabakimen demokratiko hau 
hiru esparru ezberdinetan ematen da: a) eguneroko 
lanean eta gestioan, b) enpresaren jabetzan eta c) ak-
tibitateak sorturiko emaitzen banaketan.

 BIDERAGARRIA. Proiektu sozio-enpresarialak 
dira martxan jartzen direnak; merkatuan bizirautea 
eta autonomia ekonomikoa ezinbestekoa duten 
ekimenak baina merkatu logikak barneratu nahi 
ez dituztenak. Bideragarritasunik gabe, ez dago 
enplegurik. Mota honetako ekimen ekonomikoetan 
bideragarritasuna hiru planotan bereizten da. 
Monetarioki errentagarriak izan behar dira 
proiektuak (itzulkin monetarioa), baina prozesuan 
zehar pertsonak ere ahalduntzen joan behar dira 

Ekintzailetza soziala, autoeraketa eta autogestioaren paradigman kokatzen duten praktiken 
multzo moduan ulertzen dugu. Hortaz, KoopFabrikak ez du bat egiten egun sustatzen den 
ekintzailetza indibidualista eta mitifikatuaren ereduarekin eta horretatik aldentzen da. 

EKINTZAILETZA SOZIAL KOOPERATIBOA: ZER DA 
ETA NOLA ULERTZEN DUGU KOOPFABRIKAN?
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(itzulkin sozietarioa) eta gainera, gizartearentzat 
baliogarria den emaitza lortzea da asmoa (itzulkin 
soziala).
 

 BIZIGARRIA. Bizitza zentroan jartzen da. 
Norberaren motibazio, zalantza eta sentimenduek 
ere bere lekua hartzen dute ekintzailetza molde 
honetan. Lan produktiboa eta erreproduktiboa 
uztartzen dute ekintzaile hauek. Bizitzak badu 
presentzia lanean, lanak bizitzan. Balioan jartzen da 
bizitza eta lanaren izaera instrumentala onartzen da. 
Laneko harremanak zaintzeari garrantzia ematen 
zaio, elkarren zaintza ematen da. Bizi proiektu oso 
bat da hemen abiatzen dena, norberaren balioekin 
koherentzian doan lan jarduera sortzeko hautua.  

 SUSTRAITUA ETA LURRALDEAN SARETUA. Tokiko 
lurraldeari lotzen zaizkion ekimen sozio-ekonomikoak 
dira hauek: eskualdean saretuak daude, berdinen 
arteko inter-kooperazioa praktikatzen dute, herriko 
beste eragileekin lankidetzan erronka berriei heltzen 
diete. Horrela, ekimen sozio-ekonomiko hauek tokiko 
komunitate batean txertatzen dira eta komunitate 
zabal baten babes edo sostengua sentitzen dute. 
Komunitate hauek sektorialak izan daitezke, edo 
geografikoak. Komunitate hauek sendotu ahala tokiko 
ekosistema kooperatiboak sortzeko aukera berriak 
zabaltzen joango dira.

 ERALDATZAILEA. Eraldaketa sozialaren mo-
tibazioak elikatzen ditu ekimen sozio-ekonomiko 
hauek. Ortzi-mugan eraldaketa soziala daukate, 
baina eguneroko errealitatean proiektu errealak 
dira, bestelako ekonomia eredu bat praktikatzen 
duten ekimenak.

DIBERTSIFIKATUA. Naturalki jotzen da enpresa edo 
kooperatiba beraren baitan aktibitate ezberdinak edu-
kitzera eta ohiko enpresetan baino dibertsifikatuagoa 
izan ohi da zerbitzu eskaintza. Ekintzailetza sozial koo-
peratiboan ohiko da hiruzpalau lagunek osaturiko koo-
peratiba batean lau aktibitate ezberdin edukitzea eta 
beraien artean ezberdinak izatea. Bisio komun batekin 
eta koherentzia orokor batean kokatzen diren jarduerak 
izan ohi dira. Naturalki hartzen den bide horrek badu 
bere estrategikotasuna: a) alde batetik, merkatuaren al-
daketen aurrean askoz ere erresilienteagoak direlako 
eta b) bestetik, kooperatibako kide bakoitzaren moti-
bazioa piztuta mantentzea ahalbidetu dezakeelako. 

LANAREN BURUJABETZA ETA AUTONOMIA AR-
DURATSUA.  Ekintzailetza sozial kooperatiboa lanaren 
burujabetzaren aldeko hautua da. Beste ekonomia 
ereduan ez bezala, hemen ez dago etekin ekonomi-
koekin aberasteko asmorik, eta beharrak asetzera 
bideraturiko ekonomia da praktikan jartzen dena; ba-
tez ere, lana edukitzeko beharra asetzera. Baina lan 
hau modu burujabean egin nahi da, lanaren inguruko 
erabaki nagusiak norberaren eta kolektiboaren esku 
egonda: erabakiak hartzeko ardura norberarena egi-
nez eta ez besteen esku utziz. Era berean, ekintzailetza 
sozial kooperatiboa zerbait bada ardura-hartze proze-
su amaigabe bat da. Ardura hartzea da burujabe iza-
teko bidea; ardura-hartzerik gabe ez dago eraldaketa 
sozialik, ez dago kooperatibagintza ulertzerik. Ardurak 
hiru dimentsiotan hartzen dira ekintzailetza sozial koo-
peratiboan: 1) norbanako bakoitzak bere bizitzan hart-
zen dituen ardurak 2) taldean beste kideekin batera 
adostutako konpromisoak 3) proiektua komunitatean 
txertatzen denean komunitatearekiko eta gizarteare-
kiko hartzen diren ardurak.
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HEZITZAILEA. Bere horretan ekimen 
ekonomiko hauen oinarrian pertsona autoeratua 
dago, horrek etengabeko formazioa eskatzen 
du, pertsonaren ahalduntzea eta kontzientziaren 
areagotzea. Horretarako, prozesu osoa, ekimen 
ekonomiko bateko kide eta protagonista eratzaile 
izatea bere baitan da  hezitzailea. Pertsona 
eraldatzetik, taldea eraldatuko baita, eta azken 
finean, komunitatea bera. Eraldaketa prozesu 
guzti horietan dimentsio hezitzailea dago, ekitean 
irakas-ikaste prozesuak txirikordatzen dira. 

Honenbestez, grafikoan ikusten den modura ma-
rraztu daiteke ekintzailetza sozial kooperatiboaren 
matrizea.

Interesgarria da matrize hau prozesu logika ba-
ten baitan ulertzea. Matrize honen helburua 
ekintzailetza sozial kooperatiboa zedarritzea 
eta ezaugarritzea da, baina matrize honen hel-
burua ez da marra gorriak marraztea. Horre-
la, matrize honetan enpresa edo kooperatiba 
bakoitzak bere burua islatu ahalko du, aurrera 
begira eduki ditzakeen erronka berriak identifi-
katuz. Kooperatiba batek matrize honen arabera 
bere buruari begiratzen dionean, ez dio ‘naiz ala 
ez naiz’ jarreratik begiratu behar, aurrera begira 
dauzkan erronkak identifikatzeko jarrera batetik 
baizik. Gonbidapenetik ulertu behar da matrize 
hau, prozesu eran, proiektuen izaera moldaga-
rria aintzat hartuz.   

KOLEKTIBOA

LANAREN 
BURUJABETZA

DIBERTSIFIKATUA

HEZITZAILEA

ERALDATZAILEA SUSTRAITUA. SARETUA

BIZIGARRIA

BIDERAGARRIA

AUTOERATUA. 
DEMOKRATIKOA

EKINTZAILETZA 
SOZIALA
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Proiektu hau Gipuzkoan ekintzailetza sozial 
kooperatiboa lurralde garapenean txertatzeko 
estrategia oso bat da: eragile ezberdinen arteko 
lankidetza errealean dago oinarritua eta tokiko 
garapena eta lurralde perspektiba zabalagoa 
uztartzen ditu. Proiektuaren muina bost prozesu 
nagusik osatzen dute. 

Alde batetik,  ekintzailetza soziala eskualdeak 
saretzeko logikan sustatzeko prozesu gisa. Hiru 
fase nagusietan banatzen da prozesu hori: 

01 Formazio Fabrika, ekintzailetza sozialean ikas-
keta-ekintza prozesua da, formazioa jaso, erremin-
tekin trebatu eta proiektu-ideia bat taldean lantze-

“Kooperatiba Fabrika, ekintzailetza sozial kooperatiboa eta ekonomia soziala sustatzeko 
programa”-n formazio teorikoa, proiektu berrien sorkuntza, proiektuen akonpainamendua, 
ikerketa eta hedapena konbinatzen dira.

KOOPFABRIKA PROGRAMA

Ekintzailetza sozial 
kooperatiboa eta 
ekonomia soziala 

sustatzeko programa

# LURRALDE GARAPENA
#LAB IZAERA - ESPERIMENTAZIOA

FORMAZIOA 
#TUTORETZA FABRIKA

# Saio teorikoak
# Erremintak

PROIEKTU BERRIAK
#ESKUALDETAKO 

HAZITEGIAK

HEDAPENA
#SARETZE FABRIKA
#Jardunaldiak

IKERKETA
#Ikerketa-Ekintza 
Ekosistema

AKONPAINAMENDUA
#TUTORETZA FABRIKA

# FORMATZAILEEN FORMAZIOA

KOOP 
FABRIKA
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IKERKETA FORMATZAILEEN 
FORMAZIOA

ko, 02 Tutoretza Fabrika, aurreko fasean sortutako 
proiektu-ideiak era kolektiboan garatzeko, tutore 
edo bidelagun baten laguntzaz eta 03 Saretze 
Fabrika, tutore eta bidelagunen laguntzarekin, 
ekimen ekonomiko kolektiboak martxan jartzeko 
beharrezko diren bideragarritasun planak osatu, 
ekimen “pilotuak” abian jarri eta tokiko eragileekin 
saretzeko enpresa-proiektu berriak.
 
Bestetik, ekimen honek bilatzen du efektu bi-
derkatzaile bat sortzea ere. Horretarako beste bi 
prozesu estrategiko daude martxan:

04 Ikerketa-ekintza ekosistema bat ekintzailetza 
sozial kooperatiboaren bueltan, bertan hiru 
izaera ezberdin dituzten eragileek parte-hartzen 
dute: unibertsitate eragileak (Gezki-EHU eta 
Lanki-MU), eragile kooperatibo-komunitarioak 
(OlatuKoop, Talaios, Hiritik At, Bagara) eta tokiko 
garapeneko eragileak (garapen agentziak). 
Azkenik, 05 Formatzaileen formazioari esker, 
ekintzailetza sozial kooperatiboa sustatzeko 
tokian-tokiko gaitasunak aktibatuko dira, 
proiektuen bidelaguntza eskaini ahalko duten 
pertsona klabeak trebatuz.

TUTORETZA FABRIKA
Proiektuen 

akonpainamendua
(7 aste)

SARETZE FABRIKA
Proiektuen 

sendontzea eta saretzea
(+ hilabete)

FORMAZIO FABRIKA
Ikasketa-ekintza: 

Formazioa + trebakuntza
(10 aste)
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#KOOPFABRIKA

 01 FORMAZIO FABRIKA 

KoopFabrika sekuentziaren lehen fasea da, 
ekintzailetza sozial kooperatiboko ikasketa-
ekintza fasea hain zuzen ere. Kontutan eduki 
behar dugu ekintzailetza kolektiboa sustatzeko 
orduan fase honek daukan garrantzia: a) 
alde batetik, proiektuen ernamuinak bertan 
sortzen direlako, eta bestetik, b) fase honetan 
eratzen direlako ekintzaile-taldeak. Ekonomia 
sozialean arituko diren ekintzaile-talde hauek ez 
dira hutsetik sortzen eta horretarako aproposa 
den testuingurua sortzean datza gakoa: elkar 
ezagutza ahalbidetzea, inpultsu, konplizitate 
eta afinitate pertsonalak kontutan hartzea, 
motibazio pertsonalak, bizi erritmoak… Aldagai 
asko sartzen dira jokoan eta guzti horri bere 
lekua emateko ahalegina egiten da, bertatik 
sortzen diren ekintzaile-taldeak denboran 
jasangarriak izan daitezen.

Formazio Fabrika ondorengo ekintzek osatzen dute:

• Ekintzailetza sozialaren inguruko formazio 
teorikoa,

• Ekintzailetza sozialerako erreminten 
trebakuntza,

• Ekintzailetza sozialeko esperientzia 
arrakastatsuak bisitatzea,

• Proiektu berrien sorkuntza (ideiagintza eta 
proiektugintza)

 02 TUTORETZA FABRIKA 

Aurreko fasean sorturiko “proiektu haziak” (edo 
aurre-proiektuak) garatzeko eta sendotzeko 
fasea da. Metodologiari dagokionean, proiektuen 
jarraipenerako tutoretzetan oinarritzen da, asteroko 
maiztasun eta jarraipena du proiektuak. Eta hiru 
helburu zehatz ditu fase honek: talde ekintzailea 
kohesionatu eta ahalduntzea, proiektuen 
bideragarritasun planetan aurreratzea eta azkenik, 
proiektuen esperientzia pilotuen abiatzea. 

Eskualde-nodoka lan egiten da, eta eskualde 
bakoitzean “nodo” edo inkubagailu sozial bat mar-
txan da. Ekintzaile-talde bakoitzak tutore bat du 
bere eskura eta berari dagokio talde horren jarrai-
pena, baita taldeko kide bakoitzaren pertsonaren 
gaineko jarraipena ere. Era berean, eskualdeetan 
lanean arituko diren tutore horiek aldi berean “#05 
Formatzaileen formazioa”-n parte-hartzen dute 
eta bertan trebatu eta ahaldunduko dira.

SAIO 
TEORIKOAK

Gizarte aldaketak 
eta tokiko 
garapena

ERREMINTAK
Ekintzailetasun 

Sozialerako 
ErremintakFORMAZIOA

BISITAK
Esperientzia 

arrakastatsuak 
ezagutu

TUTORETZAK 
/SORKUNTZA 

SAIOA
Ideien sorrera 

+garapena HAZITEGIA
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  03 SARETZE FABRIKA 

Hiru faseetatik irekiena da hau, izan ere, proiektu 
bakoitzak erritmo eta bide propioa jorratuko du fase 
honetan. Beharren araberako jarraipena izango da fase 
honetan eskainiko dena, “konpromisoen araberako 
akonpainamenduaren logikan”. Ekintzaile-taldeek eta 
tutoreek hilero definituko dituzte hilabete horretarako 
helburuak eta horiekiko konpromisoa azaldu beharko 
dute taldeek. Proiektu batek Saretze Fabrikaren fasea 
amaituko du ondorengo emaitzak lortutakoan:

• Bideragarritasun plana osatua eta kontrastatua.
• Esperientzia pilotuak burututa. 

• Proiektua juridikoki eratua egotea.
• Proiektu errealak abiatzean (fakturazioa).
• Tokian saretuta egotean.

Interesgarria iruditzen zaigu KoopFabrikaren edizio 
ezberdinak ere beraien artean ezagutzea eta saretzea. 
KoopFabrikaren aurreko edizioetan loratutako 
proiektuak saretzen dira, formazio pilulen eta berain 
arteko inter-kooperazioa lantzeko mintegien bidez.

  04 IKERKETA 

Ekintzailetza sozial kooperatiboa Gipuzkoako lurralde 
garapenean txertatzeko bidean, premiazkoa da 

FORMAZIOA HAZITEGIA

A Eskualdea

B Eskualdea

D Eskualdea

...

FORMAZIOA

A Eskualdea

B Eskualdea

D Eskualdea

...

FORMAZIOA

A Eskualdea

B Eskualdea

D Eskualdea

...

INKUBAZIOA
+ akonpainamendua

FORMAZIOA
+ saretzea

INKUBAZIOA
+ akonpainamendua

FORMAZIOA
+ saretzea

INKUBAZIOA
+ akonpainamendua
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eskualdeak saretuko dituen esperientzia pilotu 
hau ikerketaren begiradatik ere hornitzen joatea. 
Horretarako, ikerketa aplikatuan oinarrituz lan 
egingo da, praktika bera ikertuz edo eta teoria eta 
eredu ezberdinen azterketei aplikazioa bilatuz. 
Norabide horretan, lehen urrats gisa, ikerketa-
ekintzaren (Action-Research) metodologiaren 
hautua egin da; honek ahalbidetzen du ikerketan 
eragile sustatzaileen parte-hartzea bermatzea 
eta ikerketa-objektu eta ikerketa-subjektuen 
arteko distantzia txikitzea.
 
Horrela, Ikerketa-ekintza ekosistema bat sortu 
da. Ekosistema hori  KoopFabrikako eragile 
ezberdinek osatu dute eta jakintza esparru 
ezberdinen arteko zubiak eraiki dira: eremu 
unibertsitarioaren jakintza, mundu kooperatibo 
eta komunitarioaren jakintza eta garapen 
agentzien inguruko jakintza. Epe erdirako 
begiradarekin lan egitea ahalbidetzen du horrek. 

Ikerketa-ekintza prozesuaren helburu nagusiak 
ondorengoak izango dira:

• Ekintzailetza kooperatiboaren eta ekonomia 
sozialaren gaineko errelatoa praktikatik eraiki 
eta dimentsio ezberdinak aztertu eta lantzea. 

• Ekintzailetza soziala eta KoopFabrika 
lurralde garapen eta tokiko garapenaren 
perspektiban aztertzea. 

• Formazio eta metodologiei lotutako ikerketa 
egin eta praktikatik eratorritakoaren 
sistematizazioa egitea. 

• Hedapenerako materialak eta euskarriak 
sortzea. 

 05 FORMATZAILEEN FORMAZIOA 

Aurretik aipatu bezala, egitasmo honekin estrategia 
oso bat garatu nahi da, epe erdirako efektu 
biderkatzailea bilatuz. Proiektu hau epe erdi-
luzera jasangarria izateko logikan dago eraikia eta 
horretarako premiazkoa da jakintzaren transferentzia 
burutzea, tokian-tokiko egiturak garatuz; konkretuki, 
etorkizunean “ekintzailetza sozialerako bidelagunak” 
izango diren pertsonak trebatuz. Bidelagun hauen 
perfil aniztasuna bilatzen da, esparru ezberdinetatik 
datozen pertsonak elkartuz trebakuntza prozesuan 
zehar: eragile kooperatibo-komunitarioak, garapen 
agentzietako eta udaletako teknikariak, hezkuntza 
zentroetako irakasle eta ikerlariak etab.

Premiazkoa da, sortuko diren ekintzaileen proiek-
tuen jarraipena (ikus TUTORETZA FABRIKA eta SA-
RETZE FABRIKA) burutuko duten tutoreak formatzea. 
Hiru dimentsio nagusitan garatuko da formazio hau:

A) Ekintzailetza sozial kooperatiboaren 
paradigman kokatzea (balioak eta egitekoak).
B) Proiektuen akonpainamendu teknikoa 
menperatzea.
C) Pertsonen akonpainamendu humanoan 
trebatzea.
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NORENTZAT DA KOOPFABRIKA

Hartzaile multzo zabal bati zuzendutako ekimena da hau. Kooperatibak eta ekintzailetza 
sozialarekiko interesa duten pertsonentzat da proposamena. Dena den, horrela 
multzokatu ditugu hartzaile perfil posibleak: 

• Erakunde batean lanean 
ari diren pertsonak. Bi aldaera posible: 

1) Erakundearentzat proiektu 
bat egiteko (saretzeko).
2) Plano pertsonalean, 
lan aukera berriak arakatzeko.

• Kasu espezifikoa(I): Ideia bat garatu 
nahi duten erakundeak, baina hori zeinek 
garatu ez dutenentzat. 
• Kasu espezifikoa (II): Martxan daukaten 
proiektua kooperatiba bihurtzeko laguntza 
behar dutenak.

• Beraien jarduera hobetu eta 
profesionalizatu nahi duten elkarteak.
• Beraien elkartean aktibitate sozio-
ekonomiko berriak garatu nahi dituztenak.

• Formazioa jaso nahi duten pertsonak.
• Formazioa jaso eta proiektu bat garatu nahi duten 
pertsonak, baina “proiektu ideiarik” ez dutenak.
• Formazioa jaso eta proiektu bat garatu nahi 
duten pertsonak, eta “proiektu-ideia” propioa 
dutenak. 

 NORBANAKOAK

 ELKARTEAK

 ENPRESA ETA ERAKUNDEAK
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XOMORRO TALDEA

Haur eta nerabeekin lanean esperientzia oparoa duen hezitzaile taldea 
da. Gizartea indibidualizatuz eta lehiakortasun zoro batean murgiltzen 
ari den honetan, sormena, jolasa, aniztasuna eta elkarlana uztartzen 
dituen heziketa egiten du zirkoaren bidez. Gizarteko txikienen 
ahotsak entzunarazteko, indartzeko eta ahalduntzeko, haurren-parte 
hartzea bultzatzen dute. Natura gugandik kanpo dagoen zerbait dela 
eta bere jabe garela sinisten ari garen garai honetan, naturaren parte 
sentitzeko hezkuntza agroekologikoan dabiltza lanean. Gaur egungo 
hezkuntza eredua haizeberritzeko asmoz, elkarlan eta aniztasunean 
oinarritzen den irakurketa berritzaile bat eskaintzera datoz.

Ane Arsuaga Iraola, Eider Villalba Arrieta, Iñaki Azarola Ganza-
rain, Itsasne Mendiberri Jaurena, Julen Rodriguez Zubiaurre, Martin 
Aranegi Ugarteburu, Mikel Agirre Irazoki, Mikel Fernandez Ormaza-
bal eta Peru Ansorena Legarrak osatzen dute Xomorroko taldea.

Badago aldea. Zer bilatzen zenuten KFn eta zer eman dizue?
Xomorro sortzean hasieratik gauzak ongi egin nahi genituen: anto-
laketa aldetik, lanaren banaketa eta administrazio aldetik... ohiko mol-
de indibidualista eta lehiakorretatik kanpo beste era batera funtzio-
natzeko beharra ikusten genuen. KoopFabrikak eztabaida horietan 
kokatu eta sakontzeko espazio bat eskaini digu: energia klabe horre-
tara eramateko ahalmena eta tresnak eman dizkigu. Horrez gain, ezi-
negon horiek konpartitzen dituen beste jende eta proiektuak ezagutu 
eta elkarlanean aritzeko  aukera eman digu.

Gure hezkuntza eta aisialdi zerbitzuetan, zirkoa, hezkuntza 
agroekologikoa eta parte-hartzea ditugu oinarri, ingurunea 
eta gu geu xomorro lanaz eraldatzeko.

xomorrotaldea.wordpress.com

xomorrotaldea@gmail.com

“Xomorro taldea, hamaika saltsatan 
ibilitako barazkien zopa da.”
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ALAI ONDO

Produktu eta zerbitzuak
• Diseinu grafiko zerbitzu orokorrak, nortasun korporatiboa, 

ekitaldietarako euskarriak eta web diseinua.
• Komunikazio beharretara egokitzen diren emaitzak 

lortzea edukiari itxura garbia eta erakargarria emanez beti. 
Horrela bermatzen da mezua behar bezala bezala iristea 
hartzailearengana.

• Norbanako, enpresa ertain, elkarte eta instituzioentzako 
lanak.

• Etorkizunari begira, hezkuntza eta ezagutzaren 
zabalketaren arloko grafika lanketan du egitasmoak 
interesa. Eduki pedagogikoak gaur egungo hizkuntzara 
ekartzea da mugarrietako bat. Mezuak irudi bihurtu, 
aurkezpen, infografia, jolasak... sortuz.

Ohiana Calparsorok eta Nerea Ansak sortutako egitasmo  honek 
diseinu grafikoari gizarte eraldaketaren ikuspegia txertaturik, 
zerbitzuak eskaintzeko beste modu bat lantzen du, baita haien 
proiektua bizitzeko eta ulertzeko beste era bat ere. Hain lehiakorra 
den munduan, haien esperientzia, sena eta grina gizarte behar 
eta erronken zerbitzura jartzea dute helburu.

Alai Ondon komunikaziorako euskarri grafikoak ideatu eta 
gauzatzen ditugu, eduki interesgarriari itxura erakargarria 
emanez.

“Ideia eta mezuei bizia ematen diegu 
diseinu grafikoaren bitartez.”

www.alaiondo.com

info@alaiondo.com

609 266 983
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JABE PROGAMA, jabetu, jabetzeko

JABE Programak ahalduntze eta jabetzearen dimentsio pertsonalean 
jartzen du indarra, lanketa banakoa zein taldekoa izanik ere. Barnetik, 
ahalduntze kolektibora.

Zentzu horretan, pertsonaren eremu guztiak aintzat hartzen dira: 
hizkuntza (eta egitura mentalak), emozioak eta gorputza . Bizitza 
ardatz.

JABE Programaren zerbitzuak:
• Formazioa (ikasketa gune eta prozesuen bidelaguna, tailer teori-

ko-praktikoak), norbere gaitasun eta ahalmenak aktibatzeko.
• Taldeko coachinga: ahalduntze kolektiborako bidea erraztu eta 

laguntzeko zerbitzua.
• Coaching pertsonala: aldaketa prozesuetarako bide-laguntza.

Ekintzailea
Arantxa Erasun Urtzelaieta. Kazetaria eta coaching prozesuetan 
espezializatua.  Harago Aholkularitzako zuzendaria, egitasmoen 
sustatzailea, komunikazio eta aldaketa prozesuen arduraduna.

Aldaketa prozesu pertsonal eta kolektiboen bidelaguna. Lidergo eta 
talde lanerako konpetentzietan zein komunikazioan trebakuntza, 
formazioa eta laguntza.

Emakumeen ahalduntzerako eta (barne) mugak gainditzeko 
bitartekoak eskaintzen dituen programa: formazioa eta 
coaching. Kontzientzia hartuz, geure indar eta ahalmenen 
jabe izateko. Eraldaketa prozesu pertsonal eta kolektiboak 
laguntzeko bidaideak.

“Harago Aholkularitzaren baitan Jabe 
Programa garatu du Aran Erasunek.”

Gabriel Zelaia eraikina 
Florida auzoa 28 20120 
Hernani (Gipuzkoa)

688 847 670 

aerasun@harago.eus 
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ZITUENE

2016 geroztik Oarsoaldean gorpuzten dabilen ametsa da 
Zituene. Inguruko eragile agroekologikoekin elkarlanean, 
etxeko sukaldean eman zituen lehen urratsak. 

Urtebete esperientzia ostean, iada prest dute Orereta 
erdialdean, proiektuari bultzada emango dion espazioa. 

Ekonomia sozial eta eraldatzailean sinisten dutenez, 
benetako alternatiba izan nahi dugu bizitza itotzen duten 
egungo ereduen aurrean. Gertuko harreman horizontal eta 
parekideak eraikitzea, eta lurra eta pertsonekiko errespetutik 
abiatuz kalitatezko produktuak eskaintzea dituzte helburu.

Zereal ezberdinekin egindako pasta artisau eta ekologikoa 
eskaintzen dute, gertuko eta garaiko lehengaiekin egina.

Zitueneko Obradore txikian zereal ezberdinekin egindako 
pasta artisau eta ekologikoa ekoizten dute gertuko eta 
garaiko lehengaiekin.

#AmetsakBetiHandi

www.zituene.eus

info@zituene.eus

645 733 755



 info@koopfabrika.eus      618 216 718

 #KoopFabrika

KoopFabrika.eus


