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Herritarren esku jarritako bankua

Sozietate-kapitala batzeko kanpaina

Eibar
Astearteetan
11.00 etatik 13.00ak arte.
Ostegunetan
11.00 etatik 13,00 ak arte.
Toribio Etxeberria,26 -
Egoaizia
fiareeibar@hotmail.com
Tlf. .943 20 36 32
* Asteazkenetan
18.00etatik 20.00 ak arte.
Unzaga plaza- Jubiletxe
fiareeibar@hotmail.com

Mondragón
Asteazkenetan 
18.30etatik 20.30 ak arte.
Jose Luis Iñarra, 30 behea
josmanuelcorcuera35@gmail.com
Tlf.: 634 401 969

Irun
Asteazkenetan 
18.00etatik 20.00 ak arte. 
S. Marcial, 18 - behea
gipuzkoabidasoa@proyectofiare.com
Tlf.: 635 702 078 - 665 718 969

Zuk egiten duzu banka etikoa 
Egin zaitez bazkide!

Fiare proiektua, pertsona, familia eta erakundeen
aurrezkia gure gizartea eraberritzea ekarriko duten
proiektuetara bideratzeko finantza bitartekotzako
tresna bat eraikitzeko jaio zen. Diruaren eta jarduera
ekonomikoaren balio soziala berreskuratu nahi dugu,
dirua eta ekonomia mundu zuzenago, gizatiarrago
eta bideragarriago baten zerbitzuan jarriz.

Fiaree 

Justiziaren zerbitzupeko kreditua. Proiektu honek
duen balio nagusietako bat, kredituaren bidez gizartea
eraberritzeko eta pertsonak gizarteratzeko helburua
da. Hala, lanerako lehentasuna ondoko eremu hauek
daukate: garapenerako lankidetzak, baztertuta edo
halako arriskuan dauden pertsonak gizarteratzeak,
inguruaren jasangarritasunak edo kooperatibismoak.

Sarean garatzen den proiektua. Erantzun nahi zaien
premiek, kredituaren bidezko finantzazko laguntza
baino askoz gehiago eskatzen dute. Hala, oso gar-
rantzitsua da elkartasunezko ekonomiaren eremuko
mugimendu sozialekin lan egitea, adibidez, bidezko
merkataritzarekin, gizarteratzeko enpresa sozialekin,
garapenerako lankidetzarekin edo ekoizpen eta
kontsumo ekologikoarekin.

Aurrezki arduratsua, partaidetza eta
gardentasuna. Proiektu honek, banku proposamen
alternatibo baten zerbitzuan beren aurrezkiak jartzen
dituzten pertsona eta entitateen partaidetza aktiboa
eskatzen du. Hau herritarren eskuetan eta haien zer-
bitzurako dagoen finantza tresna da, gardentasuna
eta partaidetza ezaugarri nagusitzat dituena.

Irabazteko asmorik ez eta guztien interesa. Errenta-
garritasunari buruzko gure ikuspegiak, finantzen
eta bankaren eremuan normalean erabiltzen dena
ordeztu nahi du. Egia da proiektuak benetan bid-
eragarriak eta iraunkorrak izan behar direla, baina
gure helburuak ez dira errentagarritasuna eta onura
ekonomikoa. 

Beste balio batzuk Ordizia 
Astelehenetan 
18.00etatik 20.00 ak arte. 
Domingo Unanue  Enp.
(antzinako Epaitegia)
fiare-ordizia@gmail.com 
Tlf.: 605 772 170

Donostia - San Sebastián
Ostegunetan 
17:30etatik 19.30ak arte.
Salamankako pasealekua, 2
Gipuzkoako Caritaseko egoitzan
fiaredonostia@gmail.com 
Tlf.: 645 701 563
* Astearteetan
18.00etatik 20.00 ak arte.
Iparragirre, 8 (Gros)
fiaredonostia@gmail.com
Tlf.: 671 588 534

Errenteria
Merkatuzarra
fiareoarso@gmail.com

Zarautz
Astearteetan
18.00etatik 20.00 ak arte. 
Madoz Kalea, z/g (Garma parean)
zarauz@proyectofiare.com
Tlf.: 634 421 977

Banka etikoa
Aurrezki arduratsua

Herritarrena

Kooperatiba
GardentasunaJustizia soziala

Gizartean inbertitzea

Sarean
Demokratikoa

Partaidetza

Irabazi asmorik gabea
Errentagarritasuna

Jasangarria
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Tolosa 
Astelehenetan 
18.00etatik 20.00 ak arte.
Plaza Berria.
Abastos Eraikina,1 - 1. Solairua.
fiare.tolosaldea@gmail.com
Tlf.: 627 419 364

* Lotura, Eusko Jaurlaritzaren babesa Fiare proiektuari, http://
www.parlamento.euskadi.net/cm_abopve/DDW?W=boe_clave=
%2709110201023020100312008866%27
* Lotura, Donostiako Udalaren babesa Fiare proiektuari, http://

www.donostia.org/home.nsf/0/A1FCB458AA54267
CC1257AAD0054FAB9?OpenDocument&idioma=eus

Getaria
Hileko bigarren asteartea 
19.30etatik 21.00 ak arte.
Elkano kalea, 3an.
Tlf.: 639 655 366

Aretxabaleta
Ostegunetan 
19:30etatik 20.30etara.
Basotxon

Urretxu
Asteazkenetan 
18.00etatik 20.00 etara
Kultur Etxea.
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http://fiarepaisvasco.files.wordpress.com/2010/03/pnlfiare1.pdf 
asdasf
http://www.donostia.org/home.nsf/0/A1FCB458AA54267CC1257AAD0054FAB9?OpenDocument&idioma=eus
http://www.parlamento.euskadi.net/cm_abopve/DDW?W=boe_clave=%2709110201023020100312008866%27


Proiektu honetan parte hartzen dugun pertsona 
guztiek finantza tresna bat eraikitzen parte har-
tu nahi dugu, tresna horren bidez gure ahalegi-
nak gizarte hau eraberritzeko lan egiten duten 
pertsona eta entitateengana bideratzeko as-
moz, horrela partaidetza  handiagoa onartzen 
duen eta bere baitan jende gehiago hartzen 
duen errealitate zuzenagoa sortuz. Eta gure 
helburua hauxe denez gero, tresna hau herritar 
aktiboen eskuetan egon behar dela uste dugu, 
hala euren aurrezkien kudeaketa berreskuratu 
eta eragin sozial positiboa duten proiektu eta 
jardueretara zuzendu ahalko dituzte eta. He-
rritarren eskuetan dagoen bankua izan nahi 
dugu.

Lurraldeetako elkarteak

Argi ikusten dugu gure lehentasunetako bat 
oinarri sozial zabal eta heterogeneoaren par-
taidetza antolatzea dela eta horregatik Fiare 
Proiektua hazi egiten da gizarte zibil antolatua 
dagoen lurraldeetan, gizarte horrek proposa-
men honen jabetza hartu eta eraikuntzan parte 
hartu nahi duenean.

Horregatik, proiektuan sartzea erabakitzen du-
ten bazkideen lurralde elkarteak eratuz doaz. 
Elkarte hauek dakarten tokian tokiko ezague-
rak eta esperientziak, prozesua aberasten dute 
eta lurraldetik hurbil egoteko eta gizarteak une 
bakoitzean dituen premiak eta lehentasunak 
ezagutzeko aukera ematen digu.

Fiare proiektuaren bultzadaren protagonista izan 
nahi duten pertsona eta erakundeek, euren burua 
bazkidetzat proposatu ahal diete lurraldeetako 
elkarteei. Proiektua sustatzen eta eraikitzen euren 
denboraren zati bat emateko prest daude eta diru 
ekarpen bat ere egiten dute.

Nola parte hartu?Gizarte eraikuntza

Azkenik, Fiare eraikitzen lagundu nahi duten baina 
kapital ekarpenik egin ezin dezaketen pertson-
entzat, boluntarioaren fi gura sortu dugu. 
Pertsona hauek euren denboraz proiektua hed-
atzen laguntzen dute, lurraldetik hurbilago egoten 
laguntzen digutelarik. Gurea bezalako proiektu 
batentzat kapilaritatea funtsezkoa da. Bide luzea 
dugu aurrean eta lasai egin nahiago dugu, bidaide 
onekin batera.

“Fiare proiektuak gero eta pertsona eta en-
titate gehiago biltzen ditu bere baitan, lurraldee-
tako elkarteen barruan. Eraberritu nahi dugun giz-
artearekin harreman hurbila edukitzea funtsezkoa 
dela iruditzen zaigu eta, horregatik, hurbilen 
duzuen elkartera jotzera animatzen zaituztegu.

Parte hartzea oso erraza da. Egin beharreko 
urratsei, proiektuan sartzeko moduari eta 
argibideak hartzeko puntuei buruzko informazio 
zehatza gure web orrian aurkituko duzue: 
www.proyectofiare.com”

Sustatzaileak

Laguntzaileak
Egingo den kreditu kooperatiban parte hartu nahi 
duten baina gaurkoz bazkide sustatzaile izateak 
dakarren konpromisoa euren gain hartzeko mo-
duan ez dauden pertsonentzat, laguntzailearen 
formula sortu dugu.

Pertsona fisikoek parte hartzeko, sozietate kapi-
talean 300 eurotik gorako ekarpenak egin behar 
dituzte eta pertsona juridikoek, berriz, 600 eurotik 
gorakoak. Ez dute proiektua abiarazteko gastue-
tan parte hartzen eta proiektua sustatzen ahal du-
ten neurrian parte hartzen dute.

Boluntarioak

Har ezazu 
parte 300 eurotik aurrera

Boluntarioak

Laguntzaileak

Sustatzaileak}Partaidetza
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