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1.- ERAKUNDEAREN AURKEZPENA: AZARO FUNDAZIOA 

 

Azaro Fundazioa irabazi asmorik gabeko erakunde pribatua da, bere eginbeharra 

inguruko enpresa ehuna berritzea da, martxan dauden enpresen lehiakortasunean 

eraginez eta jarduera eta lanpostu berriak, berritzaileak eta jasangarriak sustatuz, beti 

ere aukera berdintasuna eta kohesio soziala eta territoriala bermatuz. 

Azaro Fundazioaren helburuak ondorengoak lirateke: 

 Lea-Artibai eskualdean aktibitate berritzaileak sortzea 

 Negozio aukera berrien identifikazio aktiboa 

 Eskualdeko enpresa sarearen lehiakortasuna indartzea 

 Ekintzailetza eta berrikuntza kultura hedatzea 

 Izaera kooperatiboa bultzatzea 

 

Bere sorreratik darama barnean Lea-Artibai eskualdeko eragile ezberdinen arteko 

elkarlana sustatzea, argi ikusten da patronatuko osaera aztertuz, bertan bai entitate  

publiko eta pribatuek parte hartzen bai dute: 
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Patronoak

Lea Ibarreko Mankomunazgoa 
(Amoroto, Aulesti, Gizaburuaga, 
Mendexa, Munitibar)

Markina 
Xemeingo 
Udala 

• Lea Artibaiko Amankomunazgoa

• Lea Artibaiko Landa Garapen Elkartea

• Lanbide 

• Ondarroako Institutua

• Lekeitioko Institutua

Azaro Fundazioa 

Eskualdeko giza kapitalarekin harremanetan 

• Ondarroako Arrantza Eskola

• Peñaskal Kooperatiba 

• Enpresa arteko foroak

• Eskualdeko enpresak…

(Berriatua, Etxebarria, 

Ispaster, Lekeitio, Markina 

Xemein, Ondarroa)
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Horrez gain, 2002 urtean sortu zenetik hainbat izan dira, Azaro Fundazioaren 

gidaritzapean, erakunde ezberdinen artean martxan jarri eta landutako proiektuak. 

Horren erakusgarri da urte guzti hauetan sortu diren lan mahaiak eta harreman sarea: 

 

 

Azaro Fundazioa da Lea-Artibai eskualdeko kapital sozialaren agente dinamizatzailea 

 

ELKARLAN sarira aurkeztuko dugun proiektua, Azaro Fundazioak Lea-Artibai eskualdean 

eta bere ingurune hurbilean gizarte ekonomiako enpresak sortzeko duen egitasmoa da. 

Eredu juridiko honen helburua ez baita errentagarritasun ekonomikora mugatzen, baizik 

pertsonak, ingurunea eta gizartea lehenesten ditu, horrela eskualde eta lurraldearen 

garapenean eraginez. 

 

Ekimen hau Lea-Artibai eskualdearen garapenerako giltzarrizko proiektua bihurtu da. 

Hori dela eta, Azarorekin batera hainbat eragile bere lorpenerako buru-belarri lanean 

ari dira.  
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2.- GIZARTE EKONOMIAKO ENPRESAK SORTZEKO EGITASMOA 

 

2.1.- EGITASMOAREN LAN ILDO NAGUSIAK 

Egitasmo honen azken helburua kooperatiba berrien sorrera izan arren, ez da horretara 

mugatzen, bere mugarrietako bat kultura ekintzailea eta balore kooperatiboen 

hedapena delarik. 

Ondorengo lerroetan adierazten dira egitasmo honen baitan lantzen diren 3 lan ildo 

nagusiak: 

 

1).- Sortutako kooperatibekin elkarlana, berrikuntza dinamiken bitartez kooperatiba 

berriak sortzeko prozesuak bultzatuz.  

Kooperatiba berriak sortzeko bide bat, jada sortuta dauden kooperatibetatik izan 

daiteke; horretarako, negozio aukera berrien identifikaziorako berrikuntza dinamika 

aktiboak enpresa barruan txertatuz.  

 

 

Bilaketa lan hauek errazteko eta sistematizatzeko, Azaro Fundazioak software berezi bat 

garatu du, Zaintza Estrategikorako eta Adimen Lehiakorrerako Sistema (SIE). Tresna honi 

esker, erakundeek edo enpresek interesgarritzat definituriko eremuetan bilaketak 
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sistematizatu ditzakete, gero informazio guztia bildu, aztertu eta baliagarria izan 

daitekeena ateraz, berarekin lan dokumentu bat osatuaz. Informazioa hau oso 

erabilgarria izan daiteke arduradunentzat enpresaren norabidearen inguruko erabakiak 

hartzen laguntzeko. 

 

Esan bezala, tresna honen bidez martxan jarri nahi diren berrikuntza dinamika hauen 

azken helburua, ideia edo proiektuen portafolio bat osatzea delarik.  

 

 

2).- Sustatzaileei proiektu kooperatiboen bilaketa, definizio, tutorizazio eta finkatze 

fasean laguntza eskainiz. 

Azaro Fundazioak ekintzailetza prozesu osoan bidelagun izatea du xede. Hau da, negozio 

ideia batekin datorren norbanakoari bere enpresa proiektua lantzen laguntzen dio Azaro 

Fundazioak, enpresa sortu eta ondorengo urteetan finkatze faseko aholkularitza 

eskaintzen duelarik.  
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Sustatzaileak berak negozio ideia bat buruan duenean Azaro Fundazioaren lana 

bideragarritasun planean laguntza ematetik hasten da. Baina badira enpresa ideiarik ez 

duten sustatzaileak edo negozio aukera berrien bila dabiltzan enpresak. Beharrizan 

horiei aurre egiteko sortu zen behatokia: enpresa ideiarik ez duten sustatzaileei 

(norbanako edo enpresa) bideratutako zerbitzua da.  

 

 

3).- Kultura ekintzailea eta balore kooperatiboen hedapena 

 

Azaro Fundazioak, sustapen kultura eta balore kooperatiboen hedapenari dagokionean, 

3 esparrutan lan egiten du: gizartean orohar, enpresetan eta ikastetxeetan. 

 

 

 

 Enpresetan eta gizartean oro har: Urtean zehar hainbat jardunaldi, mahai inguru, 

hitzaldi,… antolatzen dira sustapen kulturaren hedapena eta balore kooperatiboak 

oinarritzat hartuz. Ekintza hauen helburua, enpresa naiz norbanakoen artean 

ekintzailetatza espiritua piztea edo suspertzea da. Horrez gain, enpresak hobeto 

ezagutzeko asmoz eta beraiek ere Azaro eta honen egitasmoen 

berri izan dezaten (misioa, zerbitzuak,…), urtean zehar hainbat 

bisita egiten dira. Bestalde, eskualdeko eta inguruko enpresei 

hilero Newsletterra helarazten diegu, bertan, enpresen inguruko 

albiste, ferien inguruko informazio, diru-laguntzen berri,… 

ematen diegularik.  
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Komentatu baita, urtero antolatzen dugun Enpresa Proiektu 

lehiaketa, modalitate bat, enpresa kooperatiboena izaten 

delarik. 

Eta baita, ekintzaileei zuzenduriko trebakuntza ikastaroa ere, 

non moduluetako bat kooperatibagintzaren inguruan izaten 

den. 

 

Aipatzekoa baita, MU-MIKekin elkarlanean lantzen ari garen proiektua. Proiektu honen 

helburu nagusia, eskualdeko kooperatibek gizarteari eginiko ekarpen ekonomiko eta 

soziala neurtzea izango da eta baita, kooperatibismoak eskualdean izan duen indarra eta 

bilakaera aztertzea ere. 

 

 

 Ikastetxeetan: Azaro Fundazioa 2005. urtean hasi zen eskualdeko ikastetxeekin 

elkarlanean, gazteen artean konpetentzia ezberdinak landu eta ekintzaile izaera 

suspertzeko asmoarekin. Horretarako, 2 programa edo metodologia ezberdin dituelarik:  

- Egin eta Ekin programa: Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean, DBH eta 

batxilergora bideraturiko ekintzak. 

- Gunter Pauliren fabulak: HH eta LH-ra bideraturiko metodologia.  
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DBH eta Batxilergoko ikasleei bideraturiko Egin eta Ekin programaren baitan egiten diren 

ekintza aipagarrienak: 

• Konpetentzia pertsonalak lantzeko tailerrak   

•  Ekintzaile baten hitzaldia ikastetxean bertan 

•  Bisitak enpresetara edo ustiategietara 

•  Ideia baten inguruko bideragarritasun planaren lanketa taldeka   

•  Urte bukaerako ekitaldia 

 

Azaro Fundazioa azken urtean, ekonomia urdinaren edo eta BLUE ECONOMY esparrura 

hurbildu da. Tokiko garapen ekonomikoa ulertu eta dinamizatzeko ikuspuntu berri bat 

da. Diru sarrera ezberdinak izango dituzten jarduera ekonomiko bideragarriak eta 

ingurumen ikuspuntutik jasangarriak direnak identifikatu eta garatzea du helburu.  

 

Horretan aditua den Gunter Pauliren ustez, eraldaketa hau emateko, ezinbestekoa da 

hezkuntzan eragitea eta etorkizuneko ekintzaileak izango direnengan gaitasun batzuk 

lantzea. Gaitasun hauek, 5 printzipiorekin elkarlotuta daude: 

 

1.- Haurrek, gehiago jakin behar dute zientziari buruz  

2.- Umeengan adimen emozionala landu behar da 

3.- Umeentzat, artea, adierazpen artistikoak lantzea oso 

garrantzitsua da 

4.- Ezagutza ezberdinen artean loturak (konexioak) landu 

behar dira 

5.- Ekintzailetzarako gaitasunak landu behar dira  

 

Hori dela eta, fabuletan oinarrituriko metodologia bat garatu du 2-12 adineko haurrekin 

lantzeko.  
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Beraz, Egin eta Ekin programa kontutan hartzen badugu alde batetik eta bestetik fabulen 

metodologia, ekintzailetza lantzeko helburuarekin gaur egun Azaro Fundazioa 

gaztetxoenei bideraturiko eskaintza ondorengoa litzateke:  
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Aipatzeko baita, Azarok urtero-urtero argitaratzen duen Lea Artibai Ezagutzen 

liburuxka. Euskarazko marrazki liburuxka hau urtean behin argitaratzen du Azarok eta 

bertako pertsonaia “Kalatxo” izeneko kalatxori bat da. Kalatxori honek eskualdeko datu 

sozioekonomiko eta enpresa ehunaren berri ematen die gaztetxoei.  

 

 

 

 

 

Ateratako ale bat, Kooperatibagintza-ren inguruan izan da. Liburuxka honen bidez, 

kooperatibagintzaren hedapena egiteaz gain, kooperatiben baloreak ikasleei transmititu 

eta eskualdeko kooperatibak ezagutzeko aukera ematen die. 
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2.2.- LANKIDETZARAKO NODOEN SORRERA 

2003. urtetik pausu handiak eman dira erakunde/enpresa/formazio zentro ezberdinekin 

nodoak edo harremanak sendotuz egitasmo hau denon artean aurrera eramateko. 

Ondoren azaltzen dira nodo hauek zeintzuk diren eta bakoitzaren helburua zein den 

egitasmo honen baitan: 

 

 Kooperatiben mahaia: 

 

Enpresen ikuspuntua, iritzia eta aportatu ditzaketen baliabideak ezinbestekoak dira 

enpresa berrien sorrera bultzatzeko. Hori dela eta, eskualdeko kooperatibak batzen 

dituen mahaia eratu zen 2004. urtean. 2006. urtean eskualdez kanpoko kooperatiba den 

Maier S.Coop. ere sartu zen mahai honetako partaide izatera. Ibilbide oparoaren 

ondoren, mahai honi  forma ematea erabaki eta 2008. urtean elkarte bezala eratu zen. 

Gaur egun, Kooperatiben Mahaia Azaro Fundazioko patronatuko kide delarik. 

Mahai honek dituen helburuak ondorengoak dira: 

 

Helburu nagusia: Lea Artibai eskualdea eta bere eragin eremuan, gizarte ekonomiako 

enpresa berriak sortzeko baldintza egokiak sortzea denbora mugagabean. 

 

Azpi helburuak: 

1.- Iritzi gune bat sortzea: gizarte ekonomiako enpresak sortzera bideraturiko egitasmo 

honetan ideiak eman, norabidea finkatu, errekurtsoak ahalik eta modu efizienteenean 

erabili asmoz. 

2.- Sektore desberdinei buruzko informazioa zabaltzea : produktu berriak, tendentziak,…  

3.- Eskaintza erakargarri bat lortzeko laguntzak definitzea: kooperatiba berriak sortzeko 

laguntasunak, banaketa irizpideak definitu eta proiektu berriei bideratzea. 

4.- Azaro Fundazioko teknikariek egindako lanaren jarraipena egitea. 

5.- Gizarte ekonomia zuzendaritzak ezarritako helburuak betetzea. 
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Izaera juridiko kooperatiboa izango duen enpresa edo proiektu bat daukagunean eta 

bere bideragarritasun plana aztertuta duenean mahai honen aurrean aurkezpena egiten 

du, mahaiko partaideen iritzia eta hobekuntza proposamenak jasotzeko asmoz alde 

batetik eta bestetik mahai honek eskaintzen duen diru laguntza jaso ahal izateko. 

 

Mahai honek ematen duen laguntza, kooperatiba hauek beraien irabazietatik 

borondatez emandako zenbatekoetatik eratortzen da. Laguntza inbertsioetarako izaten 

da eta irizpide batzuen arabera, lortutako puntuazioa kontutan hartuta ondorengoa izan 

daiteke: 

 

Zenbatekoa Laguntza 

2.000 € - 30.000 € max Enpresa sorrerako inbertsioetarako 

 

Laguntza hauek enpresa sortu ondoren ematen dira eta laguntza emateko orduan 

kontutan hartzen diren irizpideak ondorengoak dira: 

1. Promotore taldea: profilak, esperientziak, elkar konplementatzea, 

konpromezua,.. 

2. Proiektuaren bideragarritasuna 

3. Balio erantsia: proiektuak zerbait berriztagarria edo bereizgarria izan beharko du 

4.   Sortutako lanpostu kopurua eta izan dezakeen potentzialitatea 

5.   Egin beharreko inbertsio bolumena eta finantziazio bideak 

6.   Balore kooperatiboak 

295.06 
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1 

 Lea Artibai, Debabarrena, Durangaldea eta Busturialdeko sustapen entitateekin 

elkarlana 
 

Gizarte ekonomiako egitasmo hau Lea-Artibai eskualdetik haratago zabaldu nahi izan da. 

Hori dela eta tokian tokiko eragileetara hurbildu zen Azaro Fundazioa, egitasmo hau 

zertan datzan azaldu eta bertan parte hartzera gonbidatzeko. 2009 urtean eskualde 

horietako eragileekin lankidetza hitzarmenak sinatu ziren. 

 

Ekimen honen helburu eta lan ildo nagusiak ondorengoak dira:  

 

Helburu nagusia: Lea-Artibai, Debabarrena, Durangaldea eta Busturia aldeko 

eskualdeetan enpresa kooperatiboen sorrera bultzatu eta gizarte ekonomiaren 

inguruko filosofia hedatzea. 

 

Lan ildo nagusiak: 

1.- Enpresa proiektu kooperatiboen lehiaketak: 4 eskualde hauetan kooperatiba sortu 

nahi duen edonori zuzendutako lehiaketa. 

2.- Kooperatiben mahaiko laguntza: 4 eskualde hauetan enpresa kooperatiboa sortu 

nahi dutenek kooperatiba mahai honek eskaintzen dituen laguntzak jasotzeko aukera.  

3.- Azaro Fundazioaren laguntza: Egitasmo honekin bat egin duten sustapen 

erakundeekin elkarlana eta Azaro Fundazioaren zerbitzuen eskaintza (formazioa, 

dirulaguntzen inguruko informazioa,…). 

4.- Laguntza ekonomikoa: Egitasmo honekin bat egiten duten sustapen erakundeei 

aportazio ekonomikoa beraien eskualdean sortzen laguntzen duten kooperatiba 

bakoitzeko. 

 

Lankidetza honen adierazgarri dira, eremu hauetan aurrera eraman diren ekintzak eta 

sortu diren kooperatiba berriak. Azaro Fundazioak eragile hauekin elkarlanean jarraitu 

eta ahal izanez gero urtez-urte hitzarmen hauek sendotzea du helburu. 
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 Eskualdeko Ikastetxeen mahaia:  

 

Azaro Fundazioaren lan ildoetariko bat Lea-Artibai eskualdean ekintzailetza bultzatzea 

denez geroztik, 2005. urtean hasi zen eskualdeko ikastetxeekin elkarlanean, gazteen 

artean konpetentzia pertsonalak landu eta ekintzaile izaera suspertzeko asmoarekin.  

 

Bi urteren ondoren, 2007. urtean Lea-Artibako Ikastetxe Mahaia eratu zen, egiten ari zen 

ahaleginari behar zituen indarra eta garrantzia emateko asmoarekin.  

 

Mahai honen helburu nagusiak ondorengoak dira: 

 Lea-Artibai eskualdearen etorkizunean gaur egungo  gazteek duten garrantziaz 

ohartarazi, beraiek izango bai dira euren ekimenekin, eskualdearen garapenean 

zeresana izango dutenak 

  Balore kooperatibo eta jarrera edo konpetentzi ezberdinak landu (sormena, 

arazoen ebazpena, erabakiak hartzea, arriskuen bereganatzea, iniziatiba, 

autonomia, talde lana,…) 

  Gaur egungo Lea-Artibai eskualdea hobeto ezagutarazi; horretarako datu sozio-

ekonomiko eta enpresa ehunaren berri emanaz 
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2.3.-LORTUTAKO EMAITZAK 

 

Azkenik, labur-labur ekimen bateratu honi esker, 2003an egitasmoa martxan jarri 

zenetik orain arte lortutako zenbait emaitza: 

 Lea-Artibai eskualdean eta bere ingurune hurbilean, gizarte ekonomiako 42 

enpresa sortu dira. 

 Sortutako enpresa horiek, 226 lanpostu ahalbideratu dituzte. 

 Kooperatiba Mahaiak 19 enpresa proiekturi babesa eman die. 

 2004-2015 epealdian, kooperatiba berriei inbertsioetan laguntzeko 325.000 € 

banatu dira. 

 Berrikuntza dinamika aktiboei esker, bi negozio unitate martxan. 

 

Eta etorkizunean ikusi behar, ereindako haziek emango dituzten fruituak! 

 

 

 

 

 

 

 


