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Bidea
2012-06-05 Ideia
OlatuKoop – 2. kooperatiba olatua 
http://teketen.com/?p=5596

2013-05-25 Ideiaren aurkezpena 
OlatuKoop udaberri kooperatibo baten hasiera 
http://talaios.net/?p=972

2014-05-14 Sarearen aurkezpena
OlatuKoop, ekonomia sozial eta eraldatzailea saretuz 
http://olatukoop.net/?p=33

2014-10-29 Sarearen I. saretze eguna 
OlatuKoop I. saretze eguna
http://olatukoop.net/?p=108

http://teketen.com/?p=5596
http://talaios.net/?p=972
http://olatukoop.net/?p=33
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OKoop oinarri irekiak
Komunitatea osatzen duten kideek, auto-eraketa posible egiten duten 

erakundearen jabetza eta erabakitzeko ahalmen osoa dute, 
demokrazia ekonomikoaren eta pertsona bat bozka bat irizpideei 

jarraiki.

    Komunitatea osatzen duten kideek, auto-kudeaketarako 
beharrezkoa informaziora, ezagutzara, kudeaketa datuetara, 

baliabideetara eta horien erabilerara atzipen osoa eta zuzena izango 
dute, gardentasun irizpideei jarraiki.

    Komunitateak, beharrezko baliabide guztiekin, elkartasun 
pertsonala zein komunitarioa sustatuko ditu, aberastasun banaketa 

orekatua eta autonomia irizpideei jarraiki.

    Komunitateak, ondare komuna eta jasangarritasuna sustatzeko 
konpromisoa hartuko du, bere komunitatearentzako, inguruko 

sarearentzako eta bere ekimenak gauzatzen dituen jendartearentzako 
ongizatea bilatzeko ardura ere.



  

Sare irekia
OlatuKoop sarea irekia da, eta ez du kideei 
ziurtagiria emango dien egitura zentralizatzailerik 
izango. 

OKoop oinarri irekiak bere egitean, enpresa 
proiektu/komunitate bakoitza sareko kide izatera 
pasatuko da. Oinarri horiek betetzen direla 
sareko beste kideek bermatuko dute, modu 
kolektiboan.



  

Esparruak
Memoria aurrekariak eta ezagunak ez diren 
esperientzien imaginario landu. 

Ekintzailetza eredu komunitario eta kooperatibo 
berri bat proposatzea eta hedatzen hastea.

Eredu honetan lan egiten duten enpresen 
elkarren arteko laguntza sareak eraikitzea.

Ekonomia sozial eta eraldatzailearen sustapena 
eta hedapena.



  

Nor?
Ekonomia sozial eta eraldatzailean jarduten dugun 
enpresa, elkarte, erakunde eta kooperatibek osatzen dugu 
OlatuKoop sarea.

Albaitaritza Lasarte 

Katakrak 

Hiritik At 

Uztarri kooperatiba

Lakari 

Biantik 

Shareweb

Sakantzen Sarea

Talaios

Sorginetxe 

Totem 

Koop57 

KIS 

Aholku Kooperatiba

Aztiker

Bostok photo

Artezi

EHNE Bizkaia

...



  Lan eguna

O. eguna aurkezpena

I. saretze egunaI. saretze eguna

Barne dinamika
U29+3 hilabete
(O6 Batzar nagusiak)
Lan eguna.

U29+6 hilabete
(M1 Ondarroa)
I. Sakontze eguna.

U29+12 hilabete
II. Saretze egun kooperatiboa.
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