ናይ ስራሕ ዕድላት ብዝቐለለ

ብዛዕባ ቀሊል ኢንተርፕርነርሺፕን ናይ ሕብረት ንጥፈታትን ሰሚዕኩም ዶ? ካብ ንቡር ኢንተርፕረነርሺፕ ብተወሳኺ ከም
ቀሊክ ኢንተርፕርነር ወይ በሕብረታዊ ኮይንካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ፡፡ ኢንተርፕርነር እንተድኣነይርካ ዝቐለለ ብድሆ
ኣለካ፡፡

ቀሊል ኢንተርፕርነርሺፕ
ኢንተርፕርነርሺፕ
ቀለል ኢንተርፕርነር ንገዛእ ርእሱን ዝሰራሕን ንዝሰርሖ ስራሕ ብናይ ሪክላም ኣገልግሎት ደረሰኝ ዘዳሉን እዩ፡፡ ስለዝኾነ ቀሊል
ኢንተርፕረነራት ናይ ሒሳብ ኣገልግሎታት ዓሚላት እዮም፡፡ ከም ቀሊል ኢንተርፕርነር ዓሚላት ኣብ ምርካብን ናይ ቢዝነስ
ሓሳብ ኣብ ምምዕባል ትኹረት ክትገብር ትኽእል ኢኻ፡፡ እቲ ቀሊል ኢንተርፕርነር ኣገልግሎት ምስ ናይ ደሞዝን ካልእ እቲ
ኢንተርፕርነር ዘጋጥሞ ካልእ ቢሮክራሲን ዝዛመድ ናይ ስራሕ ወረቐት ይውግን፡፡ ቀሊል ኢንተርፕርነር ብሕጊ ዝተብራርሃ
ወድዓዊ ስም ኣይኮነን፤ ይኹን እንበር ከም ጀነሬቲክ ዕዳጋ ስም ንሪክላም ኣገልግሎታት ዓሚላት ይጠቅም፡፡
ቀሊል ኢንተርፕርነርሽፕ ዳርጋ ንኩሎም ፍልጠትን ከም ምህርቲ ናይ ውልቀ ስራሕ ምሻጥን ምችው እዩ፡፡ ቀሊል
ኢነተርፕረነርሺፕ ክንደይ ዝኣክል ኣታዊ ከምእተአቱ ዘይትፈልጥ ምስእትኸውን ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ፡፡ እኹል ስራሕ
ምስዝህልወካን እቲ ሓዱሽ ስራሕ ዘዘናግዕ ምስዝመስል እቲ ኢንተርፕረነርሺፕ ናይ ቢዝነስ ስም ወይ ዝተወሰነ ኩባንያ
ክተዳለው ትኽእል፡፡
ካብ ፍቓድ ዘለዎም ኢንዱስትሪታት(ከም ኣምረትን ሸወጥትን ኣልኮልን ኣገልግሎታት) ወጻኢ ካብ ዳርጋ ኩሉ ሞያዊ
ጉጅለታት ቀሊል ኢንተርፕርነር ይካኣል እዩ፡፡ ቀሊል ኢንተርፕረናራት ንበዓል ሞያ፣ ብሎገራት፣ ፍሪንሳለራት፣ ኣርቲስታት፣
ዶክተራት፣ ኣጽረይትን ተርጎመትን ሓዊሱ ካብ ብዙሓት ቢዝነሳት ዝመጹ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፡፡ ይኹን እንበር ኣብ መሳርሒ
ብዙሕ ወጻኢ ክትገበር ምስእትደሊ ወይ ምስ ናይ ኣቑሑ ሸርሸርቲ ወይ ኣከፋፈልቲ ንግዳዊ ምውዓዓል ክትገብር ምስእትደሊ
ንዓኻ ኣይኸውንን፡፡
ናይ ረክላም ኣገልግሎታት ን Ukko.fi, OP Kevytyrittäjä, Omapaja, Eezy, ን Odeal
ሓዊሱ ቂሊል ኢንተርፕረነርሺፕ ይህቡ፡፡
ቀሊል ኢነተርፕረነርሺፕን ናይ ሽቕለት ኣልቦ ድሕነትን
ብኽብረትካ ቀሊል ኢንተርፕረነርሺፕ ካብ ናይ ናይ ሽቕለት ኣልቦት ሕጊ ኢንተርፕርነር ከምዝገብረካ ፍለጥ፡፡ ከም ናይ
ሙሉእ ሰዓት ኢንተርፕርነር ንስኻ ከም ጠቕላላ ሕጊ ንናይ ሽቅለት ኣልቦ ጥቕምታት ሕጋዊ ኣይኮንካን፡፡ እቲ ቤት ጽሕፈት
TE(ህዝባዊ ስራሕን ቢዝነስን ኣገልግሎታት) ንስኻ ናይ ሙሉእ ጊዜ ወይ ከፊል እዋን ኢንተርፕርነር ከምዝኾንካ ገምጋም
ከካይድ እዩ፡፡ እቲ ቤት ጽሕፈት TE እቲ ናይ ስራሕ ጻዕቕ ዓብይ እንተድኣኮይኑን ካብ ካልእ በታ ናይ ሙሉእ ጊዜ ስራሕ
ካብ ካልእ ቦታ ከምዘይተቐበልካን እንተገምጊሙ ናይ ቀሊል ኢንተርፕርነርካ ሙሉእ እዋን ተገይሩ ይውሰድ፡፡
ነዚ እውን ቤት ጽሕፈት TE ቅድሚ ከም ቀሊል ኢንተርፕርነር ስራሕ ምጅማርካ ዝሓተካ፡፡ ናይ TE ኣገልግሎታት ኣብ ናይ
ሸቕሊ ኣልቦነት ድሕነት ምኽሪ ( ተሌፎን፡ 0295020 701ካብ ሰኑይ- ዓርቢ 9 ኤ ኤም-4.15 ፒኤም)ይህብ፤ እቲ ኩነታትካ ነቲ
ናይ ሸቕሊ ኣልቦነት ድሕነት ከመይ ከምዝጎድኦ ክፈልጥ እዩ፡፡
ፍልፍል: ww.ukko.fi, https://yrityksen-perustaminen.net/kevytyrittajyys/

ተወሳኺ ሓበሬታ:
https://www.ukko.fi/
https://op-kevytyrittaja.fi/
https://omapaja.fi/
https://www.eezy.fi/
https://odeal.fi/

ሕብረት ስራሕ
ኣብ ሕብረት ስራሕ ከም ኣባል ምስ ካልኦት ኣባላት ከም ኣባል ኮይንካ ክትሰርሕ ትኽእል፡፡ ኩሉም ኣባላት ሕብረት ናይቲ
ሕብረት ስራሕ ዕውት እንተድኣኮይኑ ተጠቀምቲ ይኾኑ፡፡ ሕብረት ብሓደ ወይ ብክልተ ሰብ፣ ኩባንያ ወይ ኮም ክምስረት
ይኽእል፡፡ ሕብረት ንስድራ ንስድራ እውን ጽቡቕ ኩባንያ እዩ፡፡ ሕብረት ብዙሓት ኩባንያት ነንሕድሕዶም ክተሓባበሩ
እንከለው ጽቡቕ ናይ ኦፕሬሽን ሙድ እዩ፡፡
ሕጂ ናብ ዘለው ሕብረት ክትጽምበር ወይ ናይ ባዕልኻ ሕብረት ክትምስርት ትኽእል ኢኻ፡፡

ምምስራት ሕብረት ስራሕ
•

ሕብረት ብናይ ኣባላት ዝተፈረመ ውዕል ይምስረት

•

ኣባላት ነቲ ሕብረት ናይ ሕብረት ወፈያ ይገብሩ፡፡

•

ኣባላት ማዕረ ብጽሒት ዘለዎም ጉዳያት ብሓባር ይውስኑን፣ ነቲ ሕብረት ቦርድ ይመርጹን፡፡

•

ነቲ ሕብረት ሕግታት ይዳለው፡፡

•

ሕብረት ተወሳኽቲ ኣባላት ክውስኽ፡፡

•

ኣባላት እንተደልዮም እቲ ሕብረት ክገድፍዎይኽእሉ እዮም፡፡

•

ሕብረት ናይ ተራድኦ ውዕልን ናይ ባዕሉ ናይ ሕብረት ሕግታት ይህልዎ፡፡

•

ሕብረት ዝተወሰነ ሃላፍነት ዘለዎ ትካል እዩ፡፤ ብኻልእ ኣገላልጻ ኣባላት ነቲ ናይ ናይ ሕብረት ዕዳ ብውልቂ ሓላፍነት
ኣይወስዱን፡፡

For more information, please visit the website of Coop Center Pellervo ንዝበለጸ ሓበሬታ እቲ ናይ ማእኸል Coop
Pellervo መርበብ ሓበሬታ ርአ፡፡ :
https://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/
https://pellervo.fi/english/
http://perustajanopas.pellervo.fi/

ፍልፍል: Coop Center Pellervo
ሕብረትን ናይ ሽቕሊ ኣልቦ ድሕነትን
ብኽብረትካ ብተራድኦ ምስራሕ እትረኽብዎ ናይ ሸቕሊ ኣልቦነት ጥቕሚ ክጎድኦ ይኽእል እዩ፡፡ ናይ TE ኣገልግሎታት ኣብ
ሽቕሊ ኣልቦ ድሕነት ምኽሪ ( ተሌፎን፡ 0295020 701ካብ ሰኑይ- ዓርቢ 9 ኤ ኤም-4.15 ፒኤም)ይህብ፤ እቲ ኩነታትካ ነቲ
ናይ ሸቕሊ ኣልቦነት ድሕነት ከመይ ከምዝጎድኦ ክፈልጥ እዩ፡፡

