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1. Aurrekariak 
 
2015. urtean TaPuntu Kooperatiba osatzen dugun hiru gazte ekintzaileok, gure 
proiektua martxan jartzeko erabakia hartu genuen, Beterri eskualdean 
Kooperatzen ekintzailetza programan parte hartu, bertan aholkularitza jaso eta 
gure proiektua osatu ostean. Batez ere, gure ogibidea aurrera eraman, gure giza 
garapena eta gizartearen garapena bera bultzatzeko helburuz. 
 
TaPuntu Kooperatiban eskaintzen ditugun negozio lerroen artean, bost ezberdindu 
daitezke: e- marketing, e-commerce, diseinu grafikoa, multimedia eta guzti horren 
formazioa. 
 
Enpresaren nortasun juridikoa erabakitzeko garaian, sustatzaileak aurretik 
elkartegintzan eta herri mugimenduetan ibilitakoak garenez, Kooperatiba izaera 
aukeratu genuen. Hala ere, erabaki hau nortasun juridikoa baino, gizartearekiko 
konpromezu gisa ulertu genuen hasieratik.  
 
Gizarteari zerbait eskaintzeko erabakia hartu genuen urtero eta 2016ko proiektuen 
artean, irailean garaturiko irabazi asmorik gabeko Puntu Soziala egitasmoa aurki 
dezakegu. 
 
Egitasmo hau aurrera eramatearen arrazoi nagusienak: 
 
Gizartean ondorengo ideia zabaltzea: proiektu bat gizarteratzean, honen arrakasta 
eta helburuak lortze bidean, komunikazio alorra zaindu beharreko aspektu 
azpimarragarri bat da. 
 
Bestetik, kooperatiba izaera oso barneratuta dugunez, gure inguruko 
gizartearentzat positiboa izango zen zerbait antolatu ahal izatea, 
interkooperatibismoa oinarri izanik. Hau da, hainbat erakunde edo bolondresen 
kooperazioz, komunikazio alorra lantzeko laguntza behar duen proiektu sozial bati 
bultzada bat ematea, beraien helburuak lortzeko bidean. 
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2. Aurkezpena 
 

2016ko irailean eman zitzaion egitasmo honi hasiera. TaPuntu kooperatibak, 
gizartearekiko duen erantzunkizuna ardatz izanik, egitasmo hau martxan ipintzea 
erabaki zuen, gizarteko edozein arlotan eragin positibo bat duen norbanako, 
elkarte edo enpresei zuzendurikoa. Helburu eta ekintza interesgarri ugari martxan 
ipini arren, hauek komunikatzeko garaian gabeziak eduki ditzaketen entitateei, 
alegia. 
 
TaPuntuko sustatzaile gehienak elkartegintzan arituak garenez eta proiektu sozial 
zein irabazi asmorik gabeko proiektu askotan eskarmentua dugunez, askotan 
entitate edo proiektu horietan errepikatzen den errealitate batez ohartu ginen: 
 
Euskal gizartearen garapen zein ongizaterako interesgarriak diren proiektu zein 
negozio ugari lantzen ari dira gaur egun, baina hauetan oso ohikoa izaten da 
komunikazio alderdia bigarren mailako helburu gisa ulertzea, honek dakartzan 
ondorio larriez konturatu gabe. Kasu batzuetan, baliabide ekonomiko gutxi 
dituztelako eskura, beste batzuetan komunikazioak garrantzia gutxi duela uste 
dutelako edota arlo horretako ezagutza gabezia edo beldur ugari daudelako 
oraindik.  
 
Bai arrazoi bat zein bestea medio, gabezia honek proiektu askoren gainbehera 
edo porrota dakarrela konturatu gara. Interes berdinak izan ditzaketen sare edo 
pertsonak harremanetan jartzea ekidinez edo proiektu beraren helburuak 
betetzera iritsi ezin daitezkeelarik. 
 
Hori dela eta, gure gizartean dauden proiektu sozial, ekintzaile berri, zein martxan 
dauden negozio interesgarri horien komunikazio ahulezi horri erantzuteko asmoz, 
TaPuntuko lantaldeak hauen eskura marketing digital eta komunikazio alorreko 
urtebeteko aholkularitza eta lana doan eskaintzea erabaki zuen Puntu Soziala 
egitasmoa aurrera eramanez. 
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3. Egitasmoaren helburuak 

 
HELBURU NAGUSIA: 

• Gizarteari ekarpen positiboa egiten dion edozein motako proiektu bati, 
komunikazio eta marketing alorrean babesea eskaintzea. 

 
ZEHARKAKO HELBURUAK: 

• Proiektu bat gizarteratzeko orduan, komunikazio alderdiaren garrantzia 
azpimarratzea. 

• Euskal gizarteari ekarpen positiboa eragiten dioten proiektu interesgarriak 
ezagutaraztea, hauetan bolondres zein laguntzaile sarea handitzeko asmoz. 

• Babesle edo laguntzaile sare bat sortzea, interkooperatibismoari esker 
gizarteari zuzenduriko egistamo hau hazi eta urtetik urtera hobetu dadin. 

 
4. Egitasmoaren datuak 

 
Aipatu gisa, 2016. urteko iraila hasieran, PuntuSoziala egitasmoa aurrera eraman 
genuen, TaPuntu kooperatibak gidaturiko egitasmoa hain zuzen ere. Gainera, 
PuntuEus Fundazioarekin, gure jarduera medio, aurretik genuen harreman ona 
dela eta, egitasmoaren helburuekin bat egin eta laguntzaile sarera batu zela aipatu 
beharra dugu.   
 
Hementxe egitasmoaren datu esanguratsuenak: 
 

• Izen-emate epea: 2016ko irailaren 1etik hilabete bukaera arte. 
• Izena emateko baldintza: gizarteari ekarpen positiboa egiten dion 

edozein motako proiektua lantzen egotea eta komunikazio gabeziak izatea. 
• Baliabideak:  

 
! Web-orria: http://puntusoziala.eus/ 
! Sare sozialak:  

 
• Facebook:  https://www.facebook.com/puntusoziala/ 
• Twitter: https://twitter.com/puntusoziala 
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• Parte hartze maila. Hamalau proiektu aurkeztu ziren guztira:  
 

o Euskaragara 
o Lasterketak.eus 
o Ene Amatxo 
o Jalgune 
o Sharetu 
o Basherri sarea 
o Landaberri ikastolako guraso taldea 
o Haziak egitasmoa 
o Boga garagardo Kooperatiba 
o Saregune 
o Koop 57 EH 
o Bizipoza 
o Uliako lore-baratzak 
o 12Nubes 

 
Aukeraketa prozesua: 
 
2016ko irailaren 1ean izen-emate epea ireki eta hilabete guztian zehar, gizarteari 
ekarpen positiboa egiten dioten hamalau proiekturen proposamenak jaso 
genituen, www.puntusoziala.eus web orrian ipinitako galdetegiaren bidez.  
 
Hasieran batean, proposamen gutxi jaso genituen arren, azken asteetan 
proposamen dezente iritsi eta aukeraketa egiteko, hamalau proiekturen artean 
erabaki bat hartu behar izan genuen irailaren 30ean. 
 
Egun horretan bertan, Kooperatiba osatzen dugun hiru kideak bildu eta gure 
bozka prozesua martxan ipini genuen. 
 
Horretarako, bilera bat antolatu eta kide bakoitzak aurretik proposamenak irakurri 
behar zituela adostu genuen. 
 
Bileran bertan, lehen bozkaketa faseari eman genion hasiera. Lehen pauso gisa, 
proiektu bakoitza banan-bana aztertu eta lau proiektu interesgarrienak hautatu 
genituen. 
 
Momentu horretan, kide bakoitzak 3, 2, 1 puntu zituen lau horien artean 
banatzeko. Hala ere, aukeraketa fase honetan oso garrantzitsua iruditzen 
zitzaigun, puntuak eman bai, baina arrazoiak azaltzea ere. 
 
Azkenean, bozkaketa eta arrazoiak entzun ondoren, proiektu irabazlea aukeratu 
genuen: Basherri sarea proiektua. 
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Zergatik izan zen Basherri  Sarea irabazle? 
 

• Gizartean eragin zuzena izateagatik 
• Bultzada baten beharra duelako, laguntzaile sare gutxi du eta. 
• Komunikazio gabezia garrantzitsuak dituelako eta hauek gauzatzeko 

baliabide urriak dituztelako. 
 
 
Basherri sarea proiektuaren helburu nagusienak: Basherri sarea Gipuzkoako 
kontsumo talde eta kooperatiba ekologikoek osatzen dute. Beraien helburuak 
kontsumo konszientea gizarteratzea, eraldaketa soziala gauzatzea eta elikadura 
burujabetza bultzatzea dira. 
 
Urtebeteko aholkularitzaren nondik norakoak: 
 
Lehenik eta behin, proiektuaren beharrak aztertu ditugu. Dituen puntu sendo zein 
hobetu beharreko alderdiak, zein mehatxu eta ahuleziak. Guzti hauek aztertu 
ditugun, komunikazio alorraren egoera ondo ezagutu ahal izateko.  
 
Ondoren, urtebetean zehar aurrera eramango diren ekintzak planifikatuko ditugu. 
Alde batetik, helburuetatik eratorritako ekintzak zeintzun diren finkatu, epeak 
zehaztu, arduradunak erabaki eta ekintzak zehazteko zein irizpide edo adierazle 
erabiliko ditugun mugatuko dugu.  
 
Hirugarrenik, urtebetean zehar, ekintzak aurrera eramango ditugu. Guk eman 
dezakegun babesaz eta egin dezakegun lanaz gain, beste entitate batzuen 
beharra egokia izango litzakeela uste badugu, hauen laguntza lortzen saiatuko 
gara. 
 
Bukatzeko, proiektuaren amaiera fasea eta ebaluazio sistema martxan ipiniko 
dugu. Hasierako helburuak, bukaerako emaitzekin alderatu eta hobetu beharreko 
faktoreak identifikatuko ditugu, proiektu arduradunek etorkizunean proiektuaren 
komunikazio arloa nondik bideratu argi eduki dezaten. 
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Laguntzaile sarea: 
 
Hasieran aipatu bezala, irabazi asmorik gabeko proiektua izanik eta inongo babes 
ekonomikorik izan gabe, proiektuaren hastapen fasetik konturatu ginen laguntzaile 
sare indartsu bat lortzea ezinbestekoa zela eta gainera, interkooperatibismoa 
bultzatzeko aberasgarria izan zitekeela. 
 
Hala ere, proiektuaren prestaketa 2016ko uztailean hasi eta irailean martxan ipini 
genuenez, denbora aldetik larri ibili ginen. 
 
Hori dela eta, TaPuntu Kooperatibak eskura zituen baliabide guztiak erabili eta 
gure sarearen artean laguntzaileak topatzen saitu ginen. Emaitzatzat, 
kooperatibatik at dagoen PuntuEus Fundazioaren eta Urumeako kronikaren 
laguntza lortu genuen. 
 
Zertan datza elkarlanak? 
 
TaPuntu eta puntuEUS fundazioaren artean, PuntuSoziala egitasmoari bultzada 
emateko, honakoa adostu dugu: 

puntuEUS fundazioak: 

- puntusoziala.eus domeinua Dinahosting hornitzaileari erosteko 
%100eko deskontu kodea emango dio TaPunturi. 

- PuntuSozialaren baitan laguntzen den proiektuak .eus domeinu bat 
behar izanez gero, mota bereko beste deskontu kode bat helaraziko 
dio TaPunturi. 

- Aipatu proiektuak zerbitzari bat behar izanez gero, Dinahosting-ekin 
hitz egingo du, nolabaiteko abantailazko baldintzak bideratzen 
saiatzeko. 

- Egitasmoaren difusioan lagunduko du. 
 

TaPuntu kooperatibak: 

- puntuEUS fundazioa laguntzaile bezala aipatuko du web-orrian, 
edukietan, sarean edota komunikabideetan egiten den difusioan zehar. 

- puntusoziala.eus web-orria euskaraz garatuko du. 
- Hautaturiko proiektuari emandako laguntzaren baitan web-orri bat 

garatuz gero, .eus domeinua izango du eta gutxienez euskaraz 
garatuko da.  

Bere aldetik, Urumeako kronikak bere babesa eskaini zigun, bai modu digitalean 
zein fisikoki hainbat iragarki argitaratuz eta egitasmoaren jarraipena eginez. 
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5. Dokumentazioa eta baliabideak 
 
 
ERABILITAKO KOMUNIKAZIO BALIABIDEAK 
 
Nola ez, sarearen abantailak azpimarratzeko asmoz jaiotako proiektua izanik, sare 
sozialetan proiektuaren profil propioak sortu genituen eta egistasmoaren inguruko 
informazio osoa jasotzeko, web-orri bat sortu genuen. Web-orri horretan bertan, 
proiektuek izena emateko galdetegi sinple bat txertatu genuen, iraila guztian zehar 
irekia egon zelarik. 
 
Sare sozialei dagokienez, Facebook eta Twiter kontuak egin genituen, hain zuzen 
ere: 
 

• Facebook kontua: https://www.facebook.com/puntusoziala/ 
• Twitter kontua: https://twitter.com/puntusoziala 

 
Honetaz gain, proiektuaren xehetasun guztiak jaso eta interesdun guztiek 
informazio guztia eskura izan zezaten, Puntu Sozialaren landpage bat diseinatu eta 
aurrera eraman genuen.  
 
Hementxe web-orria ikusteko lotura: http://puntusoziala.eus/ 
 
Bukatzeko, egitasmoa ahalik eta pertsona gehienengana iristeko asmoz, prentsa 
ohar bat bidali genuen: 
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GIZARTEARI	EGINDAKO	EKARPENEK		
SARIA	IZANGO	DUTE	PUNTU	SOZIALA	
EGITASMOARI	ESKER	
TaPuntu	Kooperatibak	Puntu	Soziala	egitasmoa	sortu	du	urtero	gizarteari	
ekarpen	positiboa	egiten	dion	proiektu	batek	sarean	duen	presentzia	
hobetzeko.	

TaPuntu kooperatiban, irabazi asmorik gabe, urtero gizarteari ekarpen positiboa egiten dion 
proiektu bat aukeratuko dute, hau saritu eta sarean duen presentzia indartzeko helburuz. 
Gizarteko edozein arlotan eragin positibo bat duen norbanako, elkarte edo enpresa batek lor 
dezake urtebeteko sari hau.  

Aukeratzen den proiektu sozialak bere zabalkuntzan dituen arazoak aztertuko dira TaPunturen 
eskutik, zailtasun eta erronkak identifikatuz. Aurrera begirako aukerak atzeman eta hauek 
lortzeko estrategia garatuko dute. Amaitzeko, urtebeteko plangintza bat osatuko dute elkarrekin. 
Proiektuak TaPunturen zerbitzuak doan jasoko ditu eta, behar izanez gero, eragile gehiagoren 
elkarlana gauzatuko da. 

Parte	hartzeko	

Egitasmo	honetan	parte	hartzeko	PuntuSoziala.eus	web-orria	martxan	jarri	da.	Proposamenak 
aurkezteko epea irailaren 1etik irailaren 29ra artekoa izango da. Proiektuaren irabazlea irailaren 
30ean iragarriko da, eta hortik aurrera hasiko da proiektu aukeratuaren urtebeteko online 
presentziaren lanketa.	

TaPuntu	Kooperatiba	

TaPuntu	kooperatiba	e-marketing,	formazioa,	diseinua	grafikoa,	e-commerce	eta	multimedia	
zerbitzuak	eskaintzen	dituen	enpresa	gaztea	da.	Kooperatibaren	metodologiak	bezeroen	
online	nortasuna	modu	integralean	lantzen	du,	horretarako	beharrezkoak	diren	ekintzak	
gauzatuz.	Kooperatibari	buruzko	informazio	gehiago,	eta	orain	arteko	ibilbidea	ezagutzeko:	
tapuntu.eus		

Egitasmoak	PuntuEUS	Fundazioaren	laguntza	izango	du.		

	
Informazio	gehiago:	
Mikel	Olaiz	.	691	166	409	.	info@puntusoziala.eus	
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6. Hobekuntzak eta proposamenak: 
 

 
Esan bezala, egitasmoa urtero egiteko erabakia eta konpromezua hartu dugunez, 
gure asmoa urtetik urtera talde irabazleari eskaini ahal geniokeen laguntza ahalik 
eta handiena izatea da. Bai beste elkarte edo talde batzuk gure egitasmoarekin 
bat egin dutelako, zein baliabide ekonomiko batzuk lortu ditugulako, marketing 
digital zein komunikazio behar horiek sor ditzaketen gastuak kubritzeko (web-orri 
baten zerbitzari kostuak, inprenta gastuak, iragarkiak…). 
 
 
 
 
 

7. Erronkak: 
 

Urtetik urtera aurrea pausoak ematen jarraituko dugula argi dugu. Hala ere, 
aurrekonturik eta baliabide handirik gabe aurrera egitean, hainbat alorretan 
zailtasunak ditugula badakigu: 
 

• Gipuzkoa mailan hasitako egitasmoa izanik, gutxinaka gutxinaka beste 
euskal lurraldeetara salto egiteko, komunikazio kanpaina egoki bat egiteko 
baliabide eskasak (aurkezpen saio egoki bat aurrera eramateko leku zein 
beste gastu eratorri batzuk, offline komunikazioa egiteko inprenta gastuak, 
iragarkiak egiteko baliabide ekonomikoak…). 

• Proiektu irabazleari gure alorreko ezagutzak eta kooperatibaren zerbitzu 
guztiak eskaintzeko ez dugu arazorik, baina zenbait kasutan beraien 
komunikazio ekintzak aurrera eramateko, guregandik kanpo dauden 
esparru batzuk kubritzeko baliabide eskasia. 

 
Hori dela eta, Elkarlan Sariak 2016 deialdira aurkeztea erabaki dugu, 
jardunaldiaren kalitate eta jarraipena bermatzeko helburuz. 
 
Batez ere, komunikazio alorrean zailtasunak dituzten proiektu aberasgarri eta 
interesgarriek, behar duten bultzadatxoa izaten jarrai dezaten eta 
interkooperatismoa oinarri duen proiektu honek biziraun dezan. 


