
Zeu zara Oikocredit

Zuen inbertsioaren eragina hobeto ezagutu

Oikocreditek Latinoamerikan, Asian, Afrikan eta Europako Ekialdeko komunitate 
landatarren proiektuak finantzatzeko erabiltzen du zuen dirua, beti ere proiektu horiek 
bideragarriak badira eta eragin sozial handia badute. Urrun dauden proiektuak dira eta 
zuen laguntzaz zer lortzen ari den zuei helaraztea kostatzen da batzuetan.
Hori dela eta kontatu nahi dizuegu nola jakin ahal duzue hobeto non dagoen zuen 
inbertsioa eta nola hobetzen da horretaz baliatzen den jendearen bizitza.

Proiektuak ezagutu
Oikocredit gardena da. Gure webean bultzatutako proiektu guztiei eta emandako 
finantzazio osoari buruzko informazioa dago. Informazio horretara heltzeko hiru bide 
daude:

• Proiektuen zerrenda: Oikocrediten webean (www.oikocredit.org), “Argitalpen”
atalean, 2011ko amaieran finantzazioa indarrean zeukaten proiektuen zerrenda 
ikusgai dago (sakatu “bazkideak” atala). 

• Proiektuen datu basea: Oikocrediten webean ere bai, “Gure bezeroak ezagutu”
botoia sakatuz, proiektu guztiak dituen datu base batera sartuko zarete. 
Proiektuak geografia gunearen arabera edo sektoren arabera bila ditzakezue eta 
bakoitzaren argazkiak eta deskripzio txiki bat ere aurkituko duzue. Batzuetan 
xehetasun gehiego dituen deskripzioa badago.

• Proiektuetako bideoak: Oikocrediten YouTube kanalean lagundutako proiektu 
batzuei buruzko bideoak daude (www.youtube.com/oikocreditISO).

Bisitaldiak proiektuetara
Urtean behin proiektuak bisitatzeko bidaia antolatzen du Oikocreditek. Egon diren 
pertsonek bizipen gogoangarria dela esaten dute. 2013an bidaia Senegalera 
izango da, otsailaren 9tik 17ra.
Parte hartzean interesa baduzu edo informazio gehiago nahi baduzu gurekin 
harremanetan jarri, Oikocredit Euskadi elkartean (Tel: 94 416 68 56 / e-mail: 
euskadi@oikocredit.org).

Proiektuen jirabira
Noizean behin Oikocreditek lagundutako proiektu baten pertsona batzuk ekartzen 
ditu Europara, eta Oikocredit dagoen hirietatik igarotzen dira. Aurten Bilbora eta 
Barcelonara ere datoz. Bilbon azaroaren 10ean egongo dira. Informazio gehiago 
emango dizugu laster baina eguna gorde, oso interesgarria izango da eta.

Jarduera sozialeko txostena
Proiektu batzuk ikustea ez da nahikoa. Nahitaezkoa da gure lanaren osotasunak 
eragin positiboak dituela pobrezia murrizteko. Horretarako Oikocreditek bere 
jarduera sozialeko txostena egiten du urtero. Eskuragarri dago Oikocrediteko 
webeko “Argitalpen” atalean.
Eta jarduera sozialari buruz gehiago jakin nahi baduzu atari berezi bat badago 
(ingeleraz dagoen webean soilik, “Social Performance Management” sakatuz).
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Lagun maiteok,

Zuk bezala, beste 45.000 pertsonak sinesten dugu gure aurrezkien bidez pobrezia
murrizten lagundu dezakegula. Oikocredit ez litzateke posible zuek gabe. Denon
artean egiten dugun lana da eta zurea ere dela zuk sentitzea atsegin litzaiguke.

Horretarako hiru bide proposatzen dizkizugu.
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Zeu zara Oikocredit
Nazioarteko Oikocredit kooperatiban parte hartu2

Oikocredit ez da soilik garapean inbertitzeko bide bat. nazioarteko 
kooperatiba bat ere bada, bazkideen parte hartzera irekita dagoena. 
Oikocredit Euskadi bere bazkideetariko bat da eta Oikocredit Euskadi 
osatzen dugun pertsonontzat, zu barne, Nazioarteko Oikocrediten urteko 
topaketara joateko aukera daukagu.

Bi momentu daude urtero: Urteko Batzar Nagusia eta Laguntza Elkarteen 
topaketa. Batzarra 2013ko ekainean izango da, Kanbodian, eta Laguntza 
Elkarteen topaketa, otsailean, Suitzan. Ingeleraz egitea beharrezkoa da 
baina seguru asko zuetako batek bere egutegian sartzea izango du, gertutik 
bizitzeko.

Interesatuta bazaude gurekin harremanetan jartzea baino ez duzu (Tel: 94 
416 68 56 / e-mail: euskadi@oikocredit.org) eta zehatz-mehatz informatuko 
zaitugu.

Gainera ez ahaztu Oikocredit Euskadi elkarteak bere urteko Batzarra 
otsailean edo martxoan egiten duela eta han parte hartzera ere
animatzen zaitugu.

Oikocrediten mezua hedatzen lagundu3
Zuk ere lagundu dezakezu jende gehiagok Oikocredit ezagutu dezan. 
Seguru gaude zure inguruetan Oikocrediti eta “garapenerako finantzen”
esanahiari buruzko informazio begi onez hartuko luketen pertsonak 
daudela.

Zure auzoan, lagun taldean, herrian, auzokideen edo gurasoen 
elkartean, kultur zentroan, parrokian, GKEan, sindikatuan... Zergatik ez? 
“Hazia ereiteko” lehen urratsa emango zenuke eta guri ideia aurkeztu. 
Gero, gurekin batera (Oikocredit Euskadi elkarteko boluntarioekin) forma 
emango diogu, garatuko dugu, posible egingo dugu...

Berdin da 5 pertsonara zein ehunka pertsonara iristea. Benetan 
garrantzizkoa dena Oikocredit haztea da, gero eta pertsona gehiagoren 
pobrezia murrizteko lagun dezan.

Eta, ez ahaztu, Oikocrediteko boluntarioa ere izan zaitezke eta era 
jarraituagoan kolaboratzea. Zure laguntza ongi etorria izango da.

Adeitasun handiz,

Oikocredit Euskadi elkarteko Zuzendaritza 
Batzordea eta boluntarioen taldea


