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1. Familia bidezko transmisioa
1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)
1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura jartzea

- 1.1.4.1. Haur jaio berrien gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako bildumak igorri: ipuinak, kantuak,# (SOBREA
/MATERIALA: ku-ku, guraso elebidunen eskuliburua,#)

- 1.1.4.2. Euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman: web orrian, gurasoei bidali, udalaren menpeko
guneetan eskuragarri jarri#

- 1.1.4.3. Haurrentzako zerbitzuei buruzko informazioa ezagutzera eman

1.1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz jabe daitezen

- 1.1.6.1. Irakaskuntza zentroetako Normalkuntza Planetan gurasoekiko normalizazio ekintzak sendotu

- 1.1.6.2. Pediatriarekin sakondu elkarlana (emagina) eta guraso izango direnei zuzendutako saio erakargarriak
antolatu euskaraz: nola hezi, nola elikatu, gaixotasunei aurre egitea,...

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)
1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara erabiltzeko guneak sortzea eta
elikatzea

- 1.3.1.1. "Euskera olgetan errotu" kanpaina burutu, gurasoak eta umeak batera jolasean

- 1.3.1.2. Udalerriko jolaslekuetan euskararen erabilerarako eragiteko egitasmoa eratu eta gauzatu

- 1.3.1.3. Udan ludoeteka familiarra antolatu Gaztedi Sailarekin elkarlanean

2. Irakaskuntza
2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta
metodologia eta baliabide berriak garatzea
2.1.8. Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta erabilera uztartuko dituen jarduera-plangintza
egitea, hau da, hizkuntza-proiektua egitea
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- 2.1.8.1. Udal Eskola Kontseilutik koordinatzen ez diren eta euskaraz garatzekoak diren eskolaz-kanpoko kultur
ekintzetarako diru laguntza deialdia

- 2.1.8.2. Ikastetxeetan euskararen normalkuntza planak garatzeko diru laguntzak eskaini eta planak koordinatu

2.3. Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko
erdaldunagoetan
2.3.1. Ahozko jardunaren ahuleziak gainditzeko, irakasle zein ikasleei begirako estrategia egokia garatzea

- 2.3.1.1. ARRUE ikerketako metodologia erabilita, Haur Hezkuntzako 5 urteko geletan azterketa sakona egin
transmisioari buruz

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea
2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara harremanhizkuntza gisa bultzatzea
(bestelako jardueren egitarau eta programa zehatzen bitartez)

- 2.4.4.1. Euskara zine aretoetara programan parte hartzera animatu eta hori gauzatzeko baliabideak eskaini

- 2.4.4.2. Bertsolaritza Gernika-Lumon urteroko programa sustatu eta lagundu ikastetxeetan

- 2.4.4.3. Irakurzaletasuna bultzatu DBHko ikasleen artean (Gaztezuloren harpidetza)

- 2.4.4.4. Ahozko adierazmena indartzearren, eskolarteko antzerki jardunaldiak antolatu

- 2.4.4.5. Idazmena sendotzeko, Idazlan Koadernoen egitasmoa garatu eta inplementatu (LH/DBH/BATX)

- 2.4.4.6. Eskolarteko dantzari eguna, Eskola Kontseiluan aintzat hartutako ekintza komuna

2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak
sustatzea (Toki erakundeak)
2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea

- 2.5.1.1. Informazioa eman herritarrei euskarazko eskolaz kanpoko prestakuntza zerbitzuez

2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea
2.6.1. Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako programa bereziak garatzea
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- 2.6.1.1. DBHko ikasle etorkinei ikastaro bereziak eskaini, euskara ikasi eta sendotzeko

2.6.2. Kanpotik etorritako gurasoei informazioa eta laguntza emateko programak garatzea,
sentsibilizazioaren mesedean

- 2.6.2.1. Mankomunitateko Inmigrazio teknikariarekin elkarlana, etorri berriak gizarteratzeko hizkuntza irizpideak
kontuan izan daitezen

- 2.6.2.2. Jarraipen zehatza egin matrikulazioari etorri berriei dagokienean

3. Euskalduntze eta alfabetatzea
3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko
dituztenak (Toki erakundeak)
3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun) zabaltzea

- 3.8.2.1. Helduen adin-taldea kontua hartu, Berbalagun indartu eta Hizkuntza portaeretan eragiteko tailerrak antolatu

- 3.8.2.2. "Berbalagun" proiektua jorratzeko taldeak sortu herrian (atzerritarrak, euskaldun zaharrak eta berriak aintzat
hartuta)

5. Gune geografiko euskaldunenak
5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)
5.1.2. Udalerri euskaldunenetako osasun, justizia eta gizarte zerbitzuetan euskararen erabilera lehenestea

- 5.1.2.1. Ongizate arloarekin elkarlan berezia eratu, bere menpeko erakundeekiko harremanetan hizkuntza irizpideak
txertatzeko

5.1.4. Udalaz gaindiko administrazioek gune euskaldunenetako herritarrei ematen dieten zerbitzua euskaraz
eskaintzea

- 5.1.4.1. Alkarbideko D ereduko lan-mahaia indartu, Aldundiaren menpeko erakundeetan eragiteko protokoloak
finkatzearren.

5.1.6. Helduentzako edozein arlotako etengabeko prestakuntza euskaraz eskaintzea
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- 5.1.6.1. Herritarrengan eragin dakiten euskara plazaratzearren (euskaraz bizi karpeta, errenta aitorpena euskaraz,
gidabaimena euskaraz,...)

- 5.1.6.2. Helduentzako ikastaroak eta ekimenak antolatu euskaraz: erlajazioa, sukaldaritza, jostekoa, bitxigintza,
dantza,...

5.1.8. Arreta berezia jartzea haur eta gazteentzako eskolaz kanpoko jarduerak euskaraz izan daitezen,
jarduera-eskaintza egiazki zabala izan dadin eta eskaintza horren garapenean hezkuntza komunitate osoak
(hezitzaileak, gurasoak, ikasleak) eta herri-administrazioek parte har dezaten

- 5.1.8.2. Udal Eskola Kontseilua bilgune, ikasturteko eskolaz kanpoko egitarau komunari buruzko hausnarketa burutu

- 5.1.8.1. Euska Batzordean ikastetxeen partaidetza ziurtatu

5.1.9. Aisialdiko ekintzetan, kultur jardueretan eta erlijio jardueretan ohiko eskaintza euskarazkoa izatea
bermatzea

- 5.1.9.1. Aisialdiko ekintzetan, kultur jardueretan eta erlijio jardueretan ohiko eskaintza euskarazkoa izatea bermatzea

5.1.11. Etorkinak euskarara hurbiltzeko egitasmo eraginkorrak sustatzea (irakaskuntzaren, aisialdiaren zein
euskalduntzearen ikuspegitik)

- 5.1.11.1. Etorkinekin "bikote linguistikoak" egitasmoa garatzeko laguntza eskaini

6. Arlo sozio-ekonomikoa
6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)
6.1.3. Enpresa pribatuen lankidetza areagotzea komunikazio kanpaina egokien bidez

- 6.1.3.1. Merkatari eta ostalari elkartearekin eta BUY Urdaibai erakundearekin bilgunea sortu eta hitzarmena sinatu

- 6.1.3.2. Ezagutzera eman euskararen erabilera normalizatzeko udalean bertan eta beste erakundeetan eskaintzen
diren aukera eta programak

6.1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea

- 6.1.4.1. HITZARGUNE hitzarmengintza kanpaina garatu enpresa handi eta ertainetan

- 6.1.4.2. Bai Euskarari ziurtagiriaren elkartearekin hitzarmena berriztatu elkarlanerako
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- 6.1.4.3. HITZARGUNE hitzarmengintza kanpaina garatu merkataritzan eta ostalaritzan

6.1.12. Eragile nagusien arteko elkarlana sustatzea

- 6.1.12.1. Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluarkein hitzarmena sinatu elkarlanari eusteko

6.3. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak
hartzea
6.3.2. Jendeari begirako establezimendu edo zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten enpresek kontsumitzaile
eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak modu progresiboan berma ditzaten neurriak hartzea, indarrean
dagoen araubidea betearaziz eta horretarako enpresen aldetiko konpromisoa, partaidetza eta konplizitatea
lortuz

- 6.3.2.1. Kontsumitzaileen hizkuntza eskubideen eta enpresarien/merkatarien hizkutnza betebeharren inguruko foroa
sortu

6.4. Enpresen jardunean hizkuntza-irizpideak ezartzeko pausoak ematea
6.4.2. Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen publikoetan euskararen
presentzia bermatu eta sustatzea

- 6.4.2.1. Azoka berezietan euskararen presentzia bermatu

6.8. Euskara enpresa munduan erabiltzeari prestigioa ematea
6.8.1. Sustapen eta komunikazio ekintzak lantzea (kanpainak, esku-orriak, bisitak, hitzaldiak) hizkuntza
kudeaketa egoki batek dakartzan onurak azpimarratzeko eta euskara kalitatearekin, lehiakortasunarekin eta
ongi-izatearekin identifikatzeko

- 6.8.1.1. Banan-banakako elkarrizketak egin merkatari eta ostalariekin paisaia linguistikoak euskararen erabileran
duen eraginaz

7. Aisia eta kirola
7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)
7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan
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- 7.1.1.1. Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza, opor garaietakoak, udako ludoteka,

7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura, telebista, musika, etab.),
euskarazko ekimenak adin tarte guztietako herritarrei zuzentzea

- 7.1.3.1. Informazioa eman herritarrei euskarazko aisialdi eskaintzaz

- 7.1.3.2. Kulturgintza lantzeko tailerrak antolatu: marrazkiak, idazketa, argazkigintza, bideoa, dantza, kantagintza...

- 7.1.3.3. Urte osoko gazte-programa planifikatu: "Asteburuetako aisialdia" eta "Gaztelekuko zapatuak"

7.1.4. Adineko herritarrei propio zuzendutako aisia- eta heziketa-jarduerak antolatu eta zabaltzea

- 7.1.4.1. Helduentzako aisialdi programa garatu

7.7. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko
aisialdi programa egokiak antolatzea (Toki erakundeak)
7.7.1. Aisialdi-programetan bertakoen eta etorri berrien arteko elkarguneak sortzea

- 7.7.1.1. Ekitaldiak antolatu herrialde desberdinetako ohiturak ezagutzeko eta bikote linguistikoen egitasmorako
laguntza eskaini

- 7.7.1.2. Etorri berrien integraziora bideratutako aisialdi programak bideratu (gazte etorkinak euskarara urreratzeko
egitasmoa)

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera
sendotzea (Toki erakundeak)
7.8.1. Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz lurraldeetako federazioetako jarduna euskalduntzeko plangintza
egitea

- 7.8.1.1. Alkarbideko kirol lan-mahaiaren bidez, kirol federazioetan eragiteko bideak jorratu

7.8.2. Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin lankidetzaprotokoloak bultzatzea,
entrenatzaile, begirale, irakasle, prestatzaile, arbitro eta buruzagien hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta
kirol-ekintzetan euskararen presentzia bermatzeko uneoro

- 7.8.2.1. Hitzarmena sinatu herriko Klub eta kirol taldeekin, gabeziak identifikatu eta elkarrekin normalizazioa lantzeko

- 7.8.2.2. Kirol arloko ahozko erabileraren diagnostikoa egin Kirol Patronatuarekin elkarlanean
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7.8.3. Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena sustatzea

- 7.8.3.1. Informazioa eman herritarrei eta elkarteei kirol eskaintzaz eta kirolari buruz euskaraz sortutako materialaz

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera,
ekintza eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera
sustatzea
7.9.2. Erakundeen laguntzarekin antolatzen diren kirol ekitaldi garrantzitsuenetan euskara komunikazio
hizkuntza izan dadin bermatzea

- 7.9.2.1. Udalaren kirol Paronatuak eskaintzen dituen ikastaroetako hizkuntza irizpideen jarraipenerako koordinazioa
landu

- 7.9.2.1. Jenduarreko kirol jardueretan euskararen presentzia bultzatu

- 7.9.2.3. Kirol Patronatuko diru-laguntza deialdietan hizkuntza irizpide egokiak txertatu, elkarteen barruko eta
kanpoko jarduerari begirakoak

- 7.9.2.4. Urte bukaerako kirol jaialdi herrikoia antolatu kirol elkarteekin eta Patronatuarekin elkarlanean (Abixadan)

8. Liburugintza
8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea (Toki erakundeak)
8.1.3. Herri liburutegietako euskarazko liburuen maileguak neurtu eta ondorioak aplikatzea

- 8.1.3.1. Liburutegiko teknikariarekin elkarlanean fondoen neurketa egin urtero eta ondorioak atera

8.1.4. Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea

- 8.1.4.1. Ahalegin berezia egin udal liburutegian euskarazko fondoa gehitzeko (liburuak, ikus-entzunezkoak, musika,
filmak), Liburutegiko teknikariarekin helburua landuz

8.1.10. Euskal testuen irakurketa publikoak bultzatzea

- 8.1.10.1. Euskararen egunaren inguruko 11 orduko irakurraldia

9. Kulturgintza
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9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)
9.2.3. Euskarazko sorkuntza bultzatzeko egitasmoak (sariak, lehiaketak, ?) abian jartzea edo indartzea

- 9.2.3.1. Kultura sorkuntzarako baliabide gehiago eman eta irizpideak ezarri euskarazko sorkuntza bultzatzeko

- 9.2.3.2. Herritarren artean euskarazko kultur produkzioa ezagutarazi

9.3. Euskarazko ekoizpenen zirkuituak antolatzea (Toki erakundeak)
9.3.1. Arte eszenikoetan zein ikus-entzunezkoetan zirkuitu ibiltariak indartu eta saritzea

- 9.3.1.1. Euskarazko kultur zirkuitoetan parte hartu

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)
9.4.2. Informazioaren zabalkundeari begira, erakundeen arteko elkarlana sendotzea

- 9.4.2.1. Kultura arloko euskara plana egin hurrengo urteetarako

- 9.4.2.2. Kultur eskaintzarako helburua adostu eta urtean euskarazko eskaintzarako kuotak jarri

9.4.3. Euskarazko kultura ekoizpenen sustapenean hedabide publikoen papera indartzea

- 9.4.3.2. Kultura arloan herritarren eta talde ezeberdinen ekarpenak biltzeko guneak sortu

- 9.4.3.1. Herritarren artean euskarazko kultur eskaintza ezagutarazi (Udalaren esku dauden hedabideak)

10. Publizitatea
10.2. Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea
(Toki erakundeak)
10.2.1. Arlo guztiei buruzko publizitate instituzionala euskaraz ere txertatzea, euskarazkoetan ez ezik
gaztelaniazko hedabideetan ere

- 10.2.1.1. Administrazioko Erabilera Planeko hizkuntza irizpideak kontuan hartzea

10.3. Euskarazko publizitatearen merkatua prestigiatzea iragarleen artean (Toki
erakundeak)
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10.3.2. Hedabide publikoek iragarleei euskaraz publizitatea egin dezaten informazioa, erraztasunak eta
pizgarriak ematea

- 10.3.2.1. Enpresa, merkatari eta elkarteei laguntza teknikoa eskaini publizitatea euskaraz egin dezaten

10.4. Erakundeek euskarazko publizitatearen sortzaileekin batera elkarlanean
jardutea (Toki erakundeak)
10.4.2. Enpresa munduak alor honetan duen erantzukizun sozialaz kontzientziatzea

- 10.4.2.1. Enpresa, merkatari eta elkarteei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak martxan jarri publizitatean euskara
erabilera bultzatzeko

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
11.5. Adierazkortasuna zaindu eta indartzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)
11.5.1. Tokian tokiko euskalkiak zaindu eta euskara batuarekiko zubiak lantzea, euskalkietan bizirik dauden
egiturak eta erregistro ezberdinak kontuan hartuz

- 11.5.1.1. Tokian tokiko euskalkiak zaindu eta euskara batuarekiko zubiak lantzea, Administrazioko Erabilera Plana
eta toki komunikabideekin sinaturiko hitzarmenak bitarteko.

11.6. Euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)
11.6.3. Euskarazko kartel eta errotuluetan erabiltzen den euskararen zuzentasuna bermatzeko bideak jartzea

- 11.6.3.1. Udalaren Erabilera Planeko hizkuntza irizpideak eta hitzarmengintza kanpainaren garapena uztartu.

12. Hedabideak
12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea
12.5.2. Hedabideen eta gizartearen lotura sustatzea, hedabide parte-hartzaileak bultzatuz, kirol, kultura,
hezkuntza, merkatari edo gazte-komunitateak protagonista bilakatuz

- 12.5.2.1. Gazteen ekimen komunikatiboak sustatu teknologia berrien eskutik

12.7. Hedabideetako hizkuntzaren kalitatea bermatzea
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12.7.1. Euskararen kalitatea bermatu eta zaintzeko neurriak hartzea

- 12.7.1.1. Herri mailako komunikabideetan euskalkiaren erabilera bultzatu

- 12.7.1.2. Hedabide desberdinetan hizkuntza eredu antzekoak eskaintzeko, bilgunea sortu eta irizpideak adostu
elkarrekin.

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)
13.1.2. Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea

- 13.1.2.1. Euskara Sailaren web gunea elikatu eta partaidetzarako foro bihurtu

- 13.1.2.2. Euskara Zerbitzuaren facebook eta twitter sortu

13.1.3. Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak, eskuliburuak

- 13.1.3.1. Herritarrei teknologia berrien arloan euskaraz sortzen dena aditzera eman

- 13.1.3.2. Euskarazko eskaintza bermatu KZ guneetako ikastaroetan

- 13.1.3.3. Herritarren eskura jarri euskararen kalitatea hobetzeko helburu duten argitalpenak

13.1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea eta horiek erabiltzeko
moduan jartzea

- Gernika-Lumoko Udalak Biscaytik erakundearen bidez eratu duen web gune berrirako irizpideak finkatu eta
jarraipena egin

13.3. Euskarazko tresnak sortu eta sustatzea
13.3.1. Euskarazko tresnak sortzen direla bermatu eta bultzatzea

- Herritarrek eta elkarteek sarean jarritako informazioa eta baliabideak euskaraz ere egon daitezen laguntzak bideratu

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa
14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak
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garatzea (Toki erakundeak)
14.1.1. Erakundeen hizkuntza erabilera eredugarri bat bultzatzea, elebitasunaren ikuspegitik eta euskararen
aldeko jarreraren aldetik

- 14.1.1.1. Hauteskundeetan hautatutako kargu politikoei begirako lanketa, Erabilera Planaren informazioa eskaini eta
inplikazioa lortzeko.

14.1.2. Etorri berriei bereziki zuzendutako sentsibilizazio kanpainak antolatzea, euskara ikasteak ekar
liezazkiekeen onurak azpimarratuz. Etorri berrientzako harrera programekin uztartzea

- 14.1.2.1. Etorri berriei zuzendutako harrera protokoloan, Euskara Zerbitzuaren harrera bilera txertatzea

14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

- 14.1.7.1. Euskararen Nazioarteko egunaren inguruko egitaraua prestatu

14.2. Familia transmisioa (Toki erakundeak)
14.2.1. Gurasoengan, guraso izango direnengan eta aitona-amonengan eragitea, euskararen familia bidezko
transmisioa ziurtatzeko

- Guraso eta aitona.amonenganako sentsibilizazio kanpaina burutu, ikastalde eta ikastaro bereziak sortzeko

14.3. Irakaskuntza (Toki erakundeak)
14.3.2. Herritarrei euskarazko eskolaz kanpoko prestakuntza zerbitzuez informazioa ematea

- Informazioa eman herritarrei euskarazko helduen prestakuntza zerbitzuez

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)
14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea

- Euskara ikasteko prozesuaren gaineko informazio orokorra modu erakargarrian eman

- Euskara ikasteko diru laguntzak eskaini baldintza batzuk betetzearen truke (deialdia)

14.5. Administrazioa (Toki erakundeak)
14.5.2. Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil dezaten komunikazio
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ekintzak antolatzea

- Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil dezaten komunikazio ekintzak antolatzea

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)
14.6.1. Enpresekin eta enpresarien elkarteekin elkarrizketak egitea, euskararen erabilera plana gauzatzeko
jarraitu beharreko pausuak zein diren azaltzeko, nola parte hartu, laguntza teknikorako zein aukera dauden,
etab

- Herrian eragin handia duten enpresekin banan banako elkarrizketak egin (erabilera planak bultzatu)

- Saritu euskararen erabilera areagotzeko planak jarri dituzten enpresak

- Udala bezero den heinean, protokoloa zehaztu udalak hornitzaileei eskaera egin diezaien aurrekontua eta faktura
guztiak euskara egiteko

14.6.3. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren hizkuntza hautuari egoki
erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko

- Herritarrengan, merkatariengan edo ostalariengan eragin, Hizkuntza konpromisoaren zigilua bereganatzeko

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)
14.7.1. Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren
gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko

- 14.7.1.1. Laguntza teknikoa eskaini, erlijio saioetako materialaren itzulpenerako eta testuak kalitatezkoak direla
bermatzeko.

- 14.7.1.2. Saritu euskararen erabilera kontuan hartu eta sustatzen duten aisialdi elkarteak (kultura eta kirola)

- 14.7.1.3. Hitzarmena sinatu aisialdi taldeekin, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak
identifikatu eta elkarrekin jorratzeko

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)
14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

- 14.8.1.1. Zentro publikoetan (osasun zerbitzuk, udalaren bulegoak...) irakurgai utzi euskarazko aldizkari eta liburuak
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- 14.8.1.2. Modan dauden idazleen hitzaldiak antolatu: idazteko teknikak, ohiturak, liburuen komentarioak

- 14.8.1.3. Euskarazko komunikabideen harpidetzak oparitu

- 14.8.1.4. Irakurzaletasuna bultzatu asmoz, Udal liburutegiarekin elkarlanean programa berezia eratu

- 14.8.1.5. Liburuaren eguna ospatu (udal liburutegia)

14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)
14.9.1. Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan euskararen erabilera sustatzeko

- 14.9.1.1. Herriko kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu, haietan euskara erabilera sustatzeko

- 14.9.1.2. Euskaraz antolatu nahi diren kultur ekintzetarako beharrezkoak izan daitezkeen baliabideak eskaini

14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatzea

- 14.9.2.1. Etorri berriei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak, euskarazko kultur jarduerak kontsumitzera animatzeko

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)
14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtzea

- 14.10.1.1. Komunikabideak euskarazko kultura. aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtu

- 14.10.1.2. Udalerri mailako irrati-telebista zerbitzuaren esleipena mantendu, euskarazko hedapena egitea helburu

- 14.10.1.3. Busturialdea eta Lea-Artibaiko HITZA egunkariari diru baliabideak bideratu, urteanitzeko hitzarmenaren
bidez

14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak)
14.11.1. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sarera informazio bila euskaraz ere jo dezaten

- 14.11.1.1. Herritarrengan eragin, batez ere gazteengan, euskaraz jo dezaten sarera informazio bila

15. Barruko proiekzioa
15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)
15.1.2. Euskararen ezagutza eta erabilerari lotutako balio erantsiak hedatzea
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- 15.1.2.2. Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatu

- 15.1.2.1. 2015ean erabileararen kale neurketa berezia egin Soziolinguistika Klusterraren eskutik

15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta
baita gune jendetsuetan ere (Toki erakundeak)
15.2.1. Kultura edo kirol jarduera jendetsuetan euskarazko komunikazioa (idatzizko zein ahozkoa) bermatzea

- 15.2.1.1. Herriko jaietan antolatzen diren aktialdietan euskararen erabilera bermatu
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta
eskura jartzea

Jarduera

1.1.4.1. Haur jaio berrien gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako bildumak
igorri: ipuinak, kantuak,# (SOBREA /MATERIALA: ku-ku, guraso elebidunen
eskuliburua,#)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2014/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Erregistroko Arduraduna Alkarbide
Deskribapena: Ume jaioberrien gurasoei begirako sentsibilizazio kanpaina; materiala eman zaie (gutuna,
ume kantuak, aholkuak,...). Udaletxean umea erroldatzera doazenean, Erregistro Sailean ematen zaie
materiala.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Jaioberrien gurasoei
Zein da hartzaile kopurua? 150
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

HPSren diru laguntza

140,00

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

232,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

372,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Kanpainako materiala

Aurrekontua
1.032,74

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.032,74

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Kanpainako euskarria2014

X

Familiabidezko jarraipena 2015
egitasmoa

X
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta
eskura jartzea

Jarduera

1.1.4.2. Euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman: web orrian, gurasoei
bidali, udalaren menpeko guneetan eskuragarri jarri#

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara dinamizatzailea Jostailu dendak Eskolak
Deskribapena: Euskara Zerbitzuak bere baliabideekin burutzen duen kanpaina; zaalkunderako euskarri
ikastetxeetan banatu (7000 ale eskoletarako eta dendetarako) eta dendariekin adostu da euskarazko
produktuen salmentan %5eko deskontua egitea. Familiabidezko jarraipena-2014 egitasmo orokorreko
azpiekintza bat dugu honakoa.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ume eta gaztetxoen gurasoei
Zein da hartzaile kopurua? 5.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

Diru kopurua
116,00

HPSren diru laguntza

70,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

186,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

EPK kanpainako gastuak

Aurrekontua
453,75

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

453,75

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Epk (zabalkunderako euskarria)

X

Familiabidezko jarraipena 2015
egitasmoa

X
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.1.4. Gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta
eskura jartzea

Jarduera

1.1.4.3. Haurrentzako zerbitzuei buruzko informazioa ezagutzera eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/31

Arduraduna: Bittor Zarrabeitia (HNT1)
Kolaboratzaileak: Udal Eskola Kontseilua Guraso elkarteak
Deskribapena: Guraseoei begirako informazioa zabaldu: beharsarea (lan poltsak, lan eskaintza, lan
demanda), euskarazko produktuak,...

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gurasoei batik bat, umeengan eragiteko
Zein da hartzaile kopurua? 6.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen
eraginaz jabe daitezen

Jarduera

1.1.6.1. Irakaskuntza zentroetako Normalkuntza Planetan gurasoekiko
normalizazio ekintzak sendotu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/30

Arduraduna: Euskara Zinegotzia
Kolaboratzaileak: Hezkuntza Zinegotzia HNT1 Udal Eskola Kontseilua
Deskribapena: Udal Eskola Kontseiluan ikasturte hasieran finkatu dira, besteak beste, zentroetako
Normalkuntza Planetarako araudia eta diru laguntza deialdia. Hor txertatu dira familiabidezko transmisioa
lantzeko atala eta barematu dira zentroetan proposatzen diren ekintzak. Honakoa 2.1.8. ekintzaren bitartez
garatuko da, irakaskuntza esparrutik, baina hemen aipamena egitea derrigorrezko jo dugu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irakaskuntza zentroetako komunitate osoa
Zein da hartzaile kopurua? 8.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Normalkuntza planetako diru laguntzen
esleipena (2013)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.1.6. Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen
eraginaz jabe daitezen

Jarduera

1.1.6.2. Pediatriarekin sakondu elkarlana (emagina) eta guraso izango direnei
zuzendutako saio erakargarriak antolatu euskaraz: nola hezi, nola elikatu,
gaixotasunei aurre egitea,...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Anbulatorioko pediatria eta emagina
Deskribapena: Familiabidezko jarraipena-2014 egitasmoaren azpiekintza gisa aintzat hartua. Guraso
izango direnei zuzendutako materiala argitaratu da Alkarbide bitarteko, eta Anbulatorioko pediatria eta
emaginaren zerbitzuekin elkarlanean erabiliko dira, erditzerako prestakuntza ikastaroetan txertatuko da
liburuxka eta horretan oinarrituta dagoen DVDa.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? guraso berriak edo izatear daudenak
Zein da hartzaile kopurua? 250
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara
erabiltzeko guneak sortzea eta elikatzea

Jarduera

1.3.1.1. "Euskera olgetan errotu" kanpaina burutu, gurasoak eta umeak batera
jolasean

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/20

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: URE aisi elkartea Gaztedi Saila
Deskribapena: Familiabidezko jarraipena-2014 egitasmoaren azpiegitasmoa bat dugu "Euskera olgetan
errotu"; 3-6 urte bitarteko umeak jolasean gurasoekin batera. Irailean antolaketa hasi eta azaroan eta
abenduan izango dira saioak. Xede taldea: 600 familia. Partaideak 200 bat ume gehi 300 guraso.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 3-6 urte bitarteko haurrei (600) eta gurasoei
Zein da hartzaile kopurua? 1.800
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

Diru kopurua
1.391,41

HPSren diru laguntza

840,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

2.231,41

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Familien arteko lehiaketa (gastuak)

Aurrekontua
5.350,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

5.350,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Familia lehiaketa ARGAZKIA 1

X

Gurasoei bidalitako gutuna

X

Familia lehiaketa ARGAZKIA 2

X

Familia lehiaketa ARGAZKIA 3

X

Familiabidezko jarraipena 2015
egitasmoa

X
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara
erabiltzeko guneak sortzea eta elikatzea

Jarduera

1.3.1.2. Udalerriko jolaslekuetan euskararen erabilerarako eragiteko egitasmoa
eratu eta gauzatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara Zinegotzia Gaztedi Saila URE aisi elkartea
Deskribapena: Udalerriko jolas parkeetan eta plazetan jolastorduak girotu eta euskararen erabilera
sustatzeko egitasmoa taxutu gura da, hurrengo urteetan garatzeko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gurasoei eta haurrei
Zein da hartzaile kopurua? 500
Gizonezkoak % 30,00

Emakumezkoak % 70,00

Hartzailearen adina: < 13 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

1. Familia bidezko transmisioa

Neurria

1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

1.3.1. Eskolatik kanpo zein eskolan bertan ere gurasoek eta umeek euskara
erabiltzeko guneak sortzea eta elikatzea

Jarduera

1.3.1.3. Udan ludoeteka familiarra antolatu Gaztedi Sailarekin elkarlanean

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: Gazte informatzailea
Kolaboratzaileak: Gaztedi arloko zinegotzia URE aisi elkartea HNT1
Deskribapena: ESEP osatzeko partaidetza prozesuan aintzat hartutako jarduera dugu eta aurten Gaztedi
Sailak abian jarriko duena. URE elkarteak antolatuko du eta, honez gero, eskaintza kaleratu da 200
umerentzat. Autofinantziatu egingo da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gurasoei (200) eta umeei (200)
Zein da hartzaile kopurua? 400
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta
metodologia eta baliabide berriak garatzea

Ekintza

2.1.8. Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta erabilera uztartuko
dituen jarduera-plangintza egitea, hau da, hizkuntza-proiektua egitea

Jarduera

2.1.8.1. Udal Eskola Kontseilutik koordinatzen ez diren eta euskaraz garatzekoak
diren eskolaz-kanpoko kultur ekintzetarako diru laguntza deialdia

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Hezkuntza zinegotzia
Kolaboratzaileak: Euskara Zinegotzia HNT1 Udal Eskola Kontseilua Berritzegunea
Deskribapena: Udal Eskola Kontseilua bilgune, ikasturte hasieran finkatu dira, besteak beste, euskaraz
garatzekoak diren eskolaz-kanpoko kultur ekintzetarako diru laguntza deialdiaren araudia (Kontseilutik
koordinatzen diren ekintza komunak zein bakoitzak egiten dituen ez komunak). Lotura zuzena dauka
Normalkuntza proiektuekin, baina hemen laguntzen diren ekintzak ez dira normalkuntzarako propioak,
horien osagarri baizik. Jarduera honetan, ekintza ez komunetakoa baino ez da aintzat hartzen. Ekintza
komunetako diru partidak 2.4.4. ekintzako jardueretan hartuko dira kontuan.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irakaskuntza zentroetako komunitate osoa
Zein da hartzaile kopurua? 8.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

HPSren diru laguntza

Diru kopurua
2.800,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

2.800,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Eskolaz kanpoko ekintza
komunetarako diru laguntzak

Aurrekontua
20.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

20.000,00
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Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Udal Eskola kontseiluaren akta-2
(2014ko urria)

X

Udal Eskola kontseiluaren akta-1
(2014ko iraila)

X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.1. Euskararen jakite-maila eta erabilera hobetzeko prestakuntza sendotu eta
metodologia eta baliabide berriak garatzea

Ekintza

2.1.8. Ikastetxe bakoitzean hizkuntzaren irakaskuntza eta erabilera uztartuko
dituen jarduera-plangintza egitea, hau da, hizkuntza-proiektua egitea

Jarduera

2.1.8.2. Ikastetxeetan euskararen normalkuntza planak garatzeko diru laguntzak
eskaini eta planak koordinatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/14

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/20

Arduraduna: Euskara Zinegotzia
Kolaboratzaileak: Hezkuntza Zinegotzia HNT1 Udal Eskola Kontseilua Berritzegunea
Deskribapena: Udal Eskola Kontseilua bilgune, ikasturte hasieran finkatu dira, besteak beste,
Normalkuntza Planetarako diru laguntza araudia eta deialdia. 2015-2016 ikasturterako diru laguntzak esleitu
dira, guztira 14.000 euro, eta dokumentazioan txertatuta dago esleipenerako balorazio txostena.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irakaskuntza zentroetako komunitate osoa
Zein da hartzaile kopurua? 8.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

HPSren diru laguntza

Diru kopurua
1.960,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

1.960,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Normalkuntza planetarako diru
laguntza deialdia

Aurrekontua
14.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

14.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Normalkuntza planak garatzeko diru
laguntza araudia (indarrean dagoena)

X

Udal Eskola kontseiluaren akta-1
(2014ko iraila)

X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.3. Ahozko hizkuntza-jarduna lantzea, bereziki eremu soziolinguistiko
erdaldunagoetan

Ekintza

2.3.1. Ahozko jardunaren ahuleziak gainditzeko, irakasle zein ikasleei begirako
estrategia egokia garatzea

Jarduera

2.3.1.1. ARRUE ikerketako metodologia erabilita, Haur Hezkuntzako 5 urteko
geletan azterketa sakona egin transmisioari buruz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Bittor Zarrabeitia (HNT1)
Kolaboratzaileak: Berritzeguneko Euskara Teknikaria Udal Eskola Kontseilua Berritzegunako Euskara
Mintegia

Deskribapena: Berritzeguneak noizean behin egiten dituen datu-bilketak bitarteko, ARRUE ikerketako
metodologian oinarriturik azterketa sakona egin nahi da 5 urteko geletan, transmisioan somatzen den
etenaren arrazoiak detektatzeko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 5 urteko geletako ikasleak eta hauen gurasoak
Zein da hartzaile kopurua? 700
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

Ekintza

2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez)

Jarduera

2.4.4.1. Euskara zine aretoetara programan parte hartzera animatu eta hori
gauzatzeko baliabideak eskaini

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: Hezkuntza zinegotzia HNT1 Udal Eskola Kontseilua
Deskribapena: Normalkuntza planetan aintzat hartuta dago eta diruz laguntzen da (2.1.8.2 ekintza), baina,
horrez gain, zine aretoa eta zine emanaldietarako baliabideak doan eskaini ditu Kultur Etxeak. Zentro
guztiek hartzen duten parte programa horretan (7 zentro)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? LH eta DBHko ikasleei
Zein da hartzaile kopurua? 1.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:

39 / 241

Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Normalkuntza planak (laguntzen
esleipena 2014)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

Ekintza

2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez)

Jarduera

2.4.4.2. Bertsolaritza Gernika-Lumon urteroko programa sustatu eta lagundu
ikastetxeetan

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: Hezkuntza Zinegotzia HNT1 Udal Eskola Kontseilua
Deskribapena: Udal Eskola Kontseilua bilgune, eskolaz-kanpoko ekintza komunen arteko bat da
Bertsolaritza Gernika-Lumon egitasmoa. Horretarako bi hitzarmena sinatu dira: bata Ikastolen
Elkartearekin (Bizkaiko bertsolari gazteen txapelketa lagundu eta garatzeko; bapatekoa eta idatzizkoena)
eta, bestea, Bizkaiko Bertsozale Elkartearekin (LH 6. mailan eta DBH mailan zentroetan garatzekoa, "Gu ere
bertsotan" egitasmoa). Aurrekontuetan egokipen bat izan da: 2014-2015 ikasturterako sinatu den
hitzarmenaren arabera, .100 euro eman zaizkio 2014an (%30a) eta gainerakoa 2015eko aurrekontutik.
Dokumentazioan dago atxikita hitzarmena.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gaztetxoei
Zein da hartzaile kopurua? 200
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

HPSren diru laguntza

630,00

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

554,03
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

1.184,03

Gastuak:

Kontzeptua
Bertsozale Elkarteari diru laguntza

Kapitulua

Aurrekontua
6.200,00
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Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

(DBHko egitasmorako)
BIEri dirulaguntza (Bertsolaritza
eskoletan)

500,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

6.700,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Bertsozale elkartearekin hitzarmena
2014-15

X

Bertsozale elkartea-zehaztasunak
2014-2015

X

Bertsolaritza Gernika-Lumon
2014-2015 (egitasmoa)

X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

Ekintza

2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez)

Jarduera

2.4.4.3. Irakurzaletasuna bultzatu DBHko ikasleen artean (Gaztezuloren harpidetza)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Hezkuntza zinegotzia Udal Eskola Kontseilua
Deskribapena: Udal Eskola kontseiluak koordinatzen dituen ekintza komunetako bat dugu. Gaztezulo
aldizkariaren harpidetza dohan eskaini zaie DBH 4. mailako ikasleei lau hilabetez.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? DBHko ikasleei
Zein da hartzaile kopurua? 350
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

HPSren diru laguntza

418,75

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

238,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

656,75

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Irakurzaletasuna beste gastu batzuk

Aurrekontua
44,65

Gaztezulo aldizkaria (DBHkoen
harpidetza)

1.500,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.544,65

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Gurasoei gutuna

X

Gazterren egitasmoaren proposamena
2015

X

Irakurzaletasuna bultzatzeko
egitasmoa 2015

X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

Ekintza

2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez)

Jarduera

2.4.4.4. Ahozko adierazmena indartzearren, eskolarteko antzerki jardunaldiak
antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Hezkuntza zinegotzia Euskara zinegotzia Udal Eskola Kontseilua
Deskribapena: Udal Eskola Kontseiluak ikasturte hasieran finkatu dituen ekintza komunetako bat dugu
antzerki jardunaldiena. Zentro guztiek hartu dute parte (7 irakaskuntza zentro, LH, DBH eta Batxilergo
mailako taldeak). Zentro bakoitzaren saioa ikusten dute beste zentroetako maila bereko edo beheragoko
ikasleek. Zentro bakoitzak gurasoentzako saio berezia eskaini du. Hori guztia udal antzokian garatu da eta
Udalaren ardurapean.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? LH, DBH eta Batxilergoko ikasleei
Zein da hartzaile kopurua? 3.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

HPSren diru laguntza

980,00

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

773,07
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

1.753,07

Gastuak:

Kontzeptua
Antzerki jardunaldiak antolatzeko
gastuak

Kapitulua

Aurrekontua
7.504,81
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Kontzeptua

Kapitulua
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

Aurrekontua
7.504,81

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Antzerki jardunaldiak 2015 egitasmoa

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

Ekintza

2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez)

Jarduera

2.4.4.5. Idazmena sendotzeko, Idazlan Koadernoen egitasmoa garatu eta
inplementatu (LH/DBH/BATX)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/04/30

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Hezkuntza zinegotzia Euskara zinegotzia Udal Eskola Kontseilua
Deskribapena: Udal Eskola kontseiluak kordinatzen dituen ekintza komunetako bat dugu. 2015ean XIV.
Idazlan Koadernoen egitasmoa garatu da (argitalpenak -LHkoen kasuan liburua eta DBH/Batxilegokoen
kasuan CDa- eta irakurketa ekitaldiak).

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ikasleei (LH/DBH/BATX)
Zein da hartzaile kopurua? 1.500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

1.919,80

HPSren diru laguntza

2.100,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

4.019,80

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Idazlan Koadernoak (gastu orokorra)

Aurrekontua
15.037,02

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

15.037,02

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Idazlan koadernoak 2015 (egitasmoa)

X

Udal Eskola kontseiluaren akta-2
(2014ko urria)

X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea

Ekintza

2.4.4. Irakaskuntzarako ez ezik eskolako ekintza guztietarako euskara
harremanhizkuntza gisa bultzatzea (bestelako jardueren egitarau eta programa
zehatzen bitartez)

Jarduera

2.4.4.6. Eskolarteko dantzari eguna, Eskola Kontseiluan aintzat hartutako ekintza
komuna

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/04

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Hezkuntza zinegotzia Udal Eskola Kontseilua Zentroetako guraso elkarteak eta
begiraleak

Deskribapena: Urteroko zita erraldoia dugu: 3.400 dantzari, zentro guztietakoak (LH eta DBHko ikasleak)
eta ikusle gisa beste 5000 inguru (guraso, aittitte-amuma, senitartekoak,...). Ikasturtean zehar zentroetan
lantzen den dantza xorta jendaurreratzeko eskaparate paregabea. Guraso elkarteek egiten duten ahalegin
ekonomikoa handia izan da eta udalak diru laguntza berezia eskaini du eskolaz-kanpoko ekintza berezitzat
hartuta.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Haurrak, nerabeak eta helduak
Zein da hartzaile kopurua? 8.400
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

HPSren diru laguntza

Diru kopurua
1.960,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

1.960,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Dantzari eguna antolatzeko gastuak

Aurrekontua
2.422,75

Dantza ikastaroak garatzeko laguntzak

10.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

12.422,75
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Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Dantzari eguna 2014 (argazkia1)

X

Dantzari eguna 2014 (argazkia2)

X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak
sustatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

2.5.1. Gizarte, aisia eta kultur taldeekiko loturak sendotzea

Jarduera

2.5.1.1. Informazioa eman herritarrei euskarazko eskolaz kanpoko prestakuntza
zerbitzuez

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/27

Arduraduna: Hezkuntza zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Udal Eskola Kontseilua Guraso elkarteak
Deskribapena: Eskolaz kanpoko ekintzak planteatzerakoan, kontuan hartzen dira jokoan dauden herri
mailako elkrteak, hauek ere ekimen bakoitzarekin inplikatu ahal izateko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ikasleen gurasoei
Zein da hartzaile kopurua? 5.500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

Ekintza

2.6.1. Kanpotik etorritako nerabeengan arreta berezia jartzea eta haientzako
programa bereziak garatzea

Jarduera

2.6.1.1. DBHko ikasle etorkinei ikastaro bereziak eskaini, euskara ikasi eta
sendotzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2013/11/04

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2014/05/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Hezkuntza zinegotzia Gernikako AEK
Deskribapena: Udal Eskola Kontseilutik bideratzen den jarduera dugu; zentro guztietako DBH mailako
ikasle etorkinei zuzendutako errefortzu ikastaroa da, ikasturtean zehar eta klase orduetatik kanpo eman
dena. Gernikako AEK euskaltegiaren ardurapean garatu da, Euskara Zerbitzuarekin elkarlanean.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? DBHko ikasleei
Zein da hartzaile kopurua? 40
Gizonezkoak % 40,00

Emakumezkoak % 60,00

Hartzailearen adina: 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

Diru kopurua
700,00

HPSren diru laguntza

1.228,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

1.928,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Ikastaro berezia DBHko ikasle
etorkinentzat

Aurrekontua
4.975,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

4.975,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Gazte etorkinak euskarara
hurreratzeko egitasmoa 2015

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

Ekintza

2.6.2. Kanpotik etorritako gurasoei informazioa eta laguntza emateko programak
garatzea, sentsibilizazioaren mesedean

Jarduera

2.6.2.1. Mankomunitateko Inmigrazio teknikariarekin elkarlana, etorri berriak
gizarteratzeko hizkuntza irizpideak kontuan izan daitezen

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2014/12/31

Arduraduna: Inmigrazio Teknikaria
Kolaboratzaileak: HNT1 Inmigraziorako foroa Udal Eskola Kontseilua
Deskribapena: Harreman estuak daude Inmigrazio teknikariarekin, baina, horrez gain, etorkinen gaia
lantzen den foro guztietan hartu du: Udal Eskola Kontseilua, Euskara Sailaren lan-mahai berezia.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Mankomunitatea (txostena 2014)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

2. Irakaskuntza

Neurria

2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

Ekintza

2.6.2. Kanpotik etorritako gurasoei informazioa eta laguntza emateko programak
garatzea, sentsibilizazioaren mesedean

Jarduera

2.6.2.2. Jarraipen zehatza egin matrikulazioari etorri berriei dagokienean

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/03/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/30

Arduraduna: Mankomunitateko teknikaria
Kolaboratzaileak: HNT1 Udal Eskola Kontseilua Berritzegunea
Deskribapena: Mankomunitateak urtero egiten du txostena eta Udal Eskola Kontseiluan egiten da
hausnarketa ikasturte hasieran. Hor dago azken txostena eta islatzen den bilakaera

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Mankomunitatea (txostena)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

3. Euskalduntze eta alfabetatzea

Neurria

3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko
dituztenak (Toki erakundeak)

Ekintza

3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun)
zabaltzea

Jarduera

3.8.2.1. Helduen adin-taldea kontua hartu, Berbalagun indartu eta Hizkuntza
portaeretan eragiteko tailerrak antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: Euskaltegietako zuzendariak Berbalaguneko Talde Eragilea
Deskribapena: Helduen adin-taldea oso zabala izanik, kasu gutxien egiten zaiona dugu, berariaz behintzat.
Helduengan eragiteko bidea, Berbalagun indartzea dugu eta Hizkuntza portaeretan eragiteko tailerrak
antolatzea. Horretarako Berbalagunek programazio bat dauka eta horretarako aurrekontua bertan aintzat
hartuta dago (3.8.2.1. azpi-ekintza).

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Balantzea 2014 Berbalagun

X

Berbalagun egitasmoa 2015

X

63 / 241

Esparrua

3. Euskalduntze eta alfabetatzea

Neurria

3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko
dituztenak (Toki erakundeak)

Ekintza

3.8.2. Mintzapraktika egitasmoak (Mintzalagun, Berbalagun, Gurasolagun)
zabaltzea

Jarduera

3.8.2.2. "Berbalagun" proiektua jorratzeko taldeak sortu herrian (atzerritarrak,
euskaldun zaharrak eta berriak aintzat hartuta)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: AEKko teknikaria
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia HNT1 Busturialdean euskaraz bizi elkartea AEK euskaltegia Udal
Euskaltegia

Deskribapena: Ikasturteka antolatutako egitasmoa da, AHIZE AEKrekin sinaturiko hitzarmena bitarteko.
Mintzataldeetan 100 bat pertsonek hartzen dute parte eta asteburuetako ekitaldietan eta ikastaroetan beste
200 batek. Berbalaguneko Talde Eragilea dago eratuta, egitasmoaren jarraipena egiteko eta bertan dira
partaide inplikatutako eragile guztiak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar helduei (euskaldun zahar eta berri)
Zein da hartzaile kopurua? 400
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

HPSren diru laguntza

3.581,00

BFA-ren diru laguntza

2.254,79
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

5.835,79

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Berbalagun dinamizatzeko gastuak

Aurrekontua
17.528,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

17.528,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Berbalagun izena emateko orria

X

Balantzea 2014 Berbalagun

X

Berbalagun egitasmoa 2015

X
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.2. Udalerri euskaldunenetako osasun, justizia eta gizarte zerbitzuetan
euskararen erabilera lehenestea

Jarduera

5.1.2.1. Ongizate arloarekin elkarlan berezia eratu, bere menpeko erakundeekiko
harremanetan hizkuntza irizpideak txertatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/30

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Mankomunitateko Zuzendaria Udaleko Ongizaterako zinegotzia
Deskribapena: Egindako erabilera azterketetan ateratzen den emaitzetako bat da euskara gutxiago
erabiltzen dela Ongizate esparruan beste esparru batzuetan baino. Horrregatik, beharrizan horri
erantzuteko planteatzen da hausnarketa talde berezia, hizkuntza irizpideak aztertu eta lantzeko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.4. Udalaz gaindiko administrazioek gune euskaldunenetako herritarrei ematen
dieten zerbitzua euskaraz eskaintzea

Jarduera

5.1.4.1. Alkarbideko D ereduko lan-mahaia indartu, Aldundiaren menpeko
erakundeetan eragiteko protokoloak finkatzearren.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Alkarbide Euskara zinegotzia
Deskribapena: Euskara Zerbitzuen bilgunea dugu Alkarbide eta D ereduko lan-mahaian badaude abian
gune batzuk: Biscaytik, kirol lan-mahaia,... Aurtengoan Aldundiko Ogasun sailarekin elkarlanean Errenta
Aitorpenaren inguruko kanpaina burutu da. Zer egin asko dago, baina lehenengo pausua eman ahal izan
da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Errenta aitorpena-kanpainarako
euskarria

X

Bizkaiko Aldundiaren gutuna

X

Alkarbideko jarduera txostena 2014

X
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.6. Helduentzako edozein arlotako etengabeko prestakuntza euskaraz
eskaintzea

Jarduera

5.1.6.1. Herritarrengan eragin dakiten euskara plazaratzearren (euskaraz bizi
karpeta, errenta aitorpena euskaraz, gidabaimena euskaraz,...)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: URE aisi elkartea Busturialdean euskaraz bizi elkartea
Deskribapena: "Euskaraz bizi karpeta": bertan txertatzen dira esparru desberdinetako kanpainetan
erabilitako euskarriak, euskaraz jardun nahi izanez gero nora jo eta zelan jokatu adierazten dutenak (EPK,
guraso talde bereziak, Berbalagun, aseguruak euskaraz, norminak euskaraz, apelliduak abizendu,
erosketak euskaraz...)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei, baina helduei batik bat
Zein da hartzaile kopurua? 700
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Karpeta eta euskarria (gastuak)

1.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Euskaraz Bizi karpetako edukia

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.6. Helduentzako edozein arlotako etengabeko prestakuntza euskaraz
eskaintzea

Jarduera

5.1.6.2. Helduentzako ikastaroak eta ekimenak antolatu euskaraz: erlajazioa,
sukaldaritza, jostekoa, bitxigintza, dantza,...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: AEKko teknikaria
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara zinegotzia Berbalaguneko Talde Eragilea
Deskribapena: Berbalagun egitasmoarekin (jarduera zk.: 3.8.2.1.) loturiko dinamika da jarduera honetakoa
eta haren aurrekontuaren bizkar joan da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Helduei (euskara ikasleak, ikasle ohiak, euskaldun berri eta euskaldun zaharrak)
Zein da hartzaile kopurua? 1.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.8. Arreta berezia jartzea haur eta gazteentzako eskolaz kanpoko jarduerak
euskaraz izan daitezen, jarduera-eskaintza egiazki zabala izan dadin eta eskaintza
horren garapenean hezkuntza komunitate osoak (hezitzaileak, gurasoak, ikasleak)
eta herri-administrazioek parte har dezaten

Jarduera

5.1.8.2. Udal Eskola Kontseilua bilgune, ikasturteko eskolaz kanpoko egitarau
komunari buruzko hausnarketa burutu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/07

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/30

Arduraduna: Hezkuntza zinegotzia
Kolaboratzaileak: Euskara Zinegotzia HNT1
Deskribapena: Aurreko jarduerarekin (5.1.8.1.) bat datorren deskribapena dugu hau. Eskolaz kanpoko
egitarau komuna: euskara zine aretoetara, Gaztezulo aldizkariaren harpidetza, Gu ere Bertsotan, Dantzari
eguna, Antzerki jardunaldiak, Idazlan koadernoak, ikasle etorkinei Hau guztia, 2.4.4. ekintzako jardueren
aurrekontuen bizkar doa eta horiei buruz egiten da hausnarketa.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ikasleei eta euren gurasoei
Zein da hartzaile kopurua? 5.500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Udal Eskola kontseiluaren akta
(2014ko urria)

X

Udal Eskola kontseiluaren akta-2
(2014ko iraila)

X
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.8. Arreta berezia jartzea haur eta gazteentzako eskolaz kanpoko jarduerak
euskaraz izan daitezen, jarduera-eskaintza egiazki zabala izan dadin eta eskaintza
horren garapenean hezkuntza komunitate osoak (hezitzaileak, gurasoak, ikasleak)
eta herri-administrazioek parte har dezaten

Jarduera

5.1.8.1. Euska Batzordean ikastetxeen partaidetza ziurtatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/09/08

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/30

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara Dinamizatzailea Berritzegunea
Deskribapena: Euskara Batzordean ikastetxeek parte hartzea interesgarria bada, horren garrantzitsua da
eskola munduari euskararen normalizazioaz doakion guztia eztabaidatu eta hausnartzeko foro oso
dinamikoa izatea eta horixe dugu Udal Eskola Kontseilua.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ikastetxe guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.9. Aisialdiko ekintzetan, kultur jardueretan eta erlijio jardueretan ohiko
eskaintza euskarazkoa izatea bermatzea

Jarduera

5.1.9.1. Aisialdiko ekintzetan, kultur jardueretan eta erlijio jardueretan ohiko
eskaintza euskarazkoa izatea bermatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Kultur Etxea Gazteria Saila Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Udal saila desberdinekin elkarlana eta irizpideak finkatzea dakar ekintza honek: Kultur
Etxeko eta Kiroldegiko zuzendariekin, Gazteria arloko zinegotziarekin eta aisialdiko elkarteekin
-erlijioarekin loturikoa barru-. Azken hau, euskara dinamizatzailearekin lantzen da HITZARGUNE
kanpainarekin (hitzarmengintza).

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Haurrak eta nerabeak
Zein da hartzaile kopurua? 2.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Artez enpresaren memoria (2014ko sei
hilekoa)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune
geografikoetan euskara lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

5.1.11. Etorkinak euskarara hurbiltzeko egitasmo eraginkorrak sustatzea
(irakaskuntzaren, aisialdiaren zein euskalduntzearen ikuspegitik)

Jarduera

5.1.11.1. Etorkinekin "bikote linguistikoak" egitasmoa garatzeko laguntza eskaini

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/05

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/30

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: Inmigrazio teknikaria HNT1 Mankomunitatea Euskaltegiak HII-EPA
Deskribapena: Mankomunitatetik abian jarritako egitasmoa da eta Etorri berriei buruzko lan-mahaian
egindako hausnarketan dauka jatorria. Berbalagun egitasmoarekin lotu dugu euskarazko bikote
linguistikoena bideratu ahal izateko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Etorri berriei
Zein da hartzaile kopurua? 20
Gizonezkoak % 30,00

Emakumezkoak % 70,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

81 / 241

Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

Ekintza

6.1.3. Enpresa pribatuen lankidetza areagotzea komunikazio kanpaina egokien
bidez

Jarduera

6.1.3.1. Merkatari eta ostalari elkartearekin eta BUY Urdaibai erakundearekin
bilgunea sortu eta hitzarmena sinatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara dinamizatzailea Merkatari Elkartea BUY Urdaibai erakundea
Deskribapena: Hitzarmena sinatzearekin, elkarlanerako oinarriak finkatu nahi dira, geuk euren foroetan eta
eurek geureetan parte hartzea helburu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Merkatari elkarteari (merkatariak / ostalariak)
Zein da hartzaile kopurua? 500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:

82 / 241

Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

Ekintza

6.1.3. Enpresa pribatuen lankidetza areagotzea komunikazio kanpaina egokien
bidez

Jarduera

6.1.3.2. Ezagutzera eman euskararen erabilera normalizatzeko udalean bertan eta
beste erakundeetan eskaintzen diren aukera eta programak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/04/30

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: HNT1 Artez enpresa
Deskribapena: Hitzarmengintza kanpainaren azken adjudikazioan zegoen aintzat hartuta inkesta berezi bat
egitea eta, bidez batez, kanpainaren zabalkundea egitea ere. Merkatari eta ostalarien pertzeptzioa ezagutu
eta 2014ko lehenengo bost hilabeteetan hitzarmenkide berriak egiteari ekin zaio (45 bat berri), ondoren
hitzarmenkide berriak egiteari eutsiz.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Merkatariak eta ostalariak
Zein da hartzaile kopurua? 100
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

Ekintza

6.1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea

Jarduera

6.1.4.1. HITZARGUNE hitzarmengintza kanpaina garatu enpresa handi eta
ertainetan

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Euskara Zinegotzia HNT1 Artez enpresa
Deskribapena: HITZARGUNE izena hartu zuen 2014an ordura arte "gure berbie euskeraz" deitzen izan den
kanpainak. Hiru atal ditu: enpresak, merkataritza eta elkarteak. Enpresetako atalean helburuak:
diagnostikoa, planak eratu eta garatu, aholkularitza, inplementazioa,... Geure gizabaliabideekin eta ARTEZ
enpresari adjudikatutako lanak bitarteko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Enpresa ertain eta txikiak
Zein da hartzaile kopurua? 200
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

BFA-ren diru laguntza

Diru kopurua
3.591,14

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

3.591,14

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Hitzargune kanpainako gastuak
(enpresen atala)

Aurrekontua
34.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

34.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Berripapera HITZARGUNE 1

X

Hitzarmengintza egitasmoa -txostena
2015

X
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

Ekintza

6.1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea

Jarduera

6.1.4.2. Bai Euskarari ziurtagiriaren elkartearekin hitzarmena berriztatu
elkarlanerako

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara dinamizatzailea Ziurtagiriaren elkartea
Deskribapena: HITZARGUNE kanpainan parte hartzen dutenen artean, batik bat, ziurtagiriaren
zabalkundea egiten da urtero eta hitzarmenkideen konpromisoa saritzearren ziurtagiriaren kostuaren erdia
inguru ordaintzen du udalak. Honetarako aurrekontua HITZARGUNE kanpainako hiru ataletako gastuetatik
joan da (merkataritza -6.1.4.1.-, enpresak -6.1.4.3.- eta elkarteak -14.7.1.2.-)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hitzarmenkide diren enpresak, dendak eta tabernak
Zein da hartzaile kopurua? 242
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Hitzarmena (udala/Ziurtagiria)

X

Ziurtagiridunak 2014 (argazkia)

X
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

Ekintza

6.1.4. Enpresa txiki eta ertainetan planak garatzeko aukerak eskaini eta areagotzea

Jarduera

6.1.4.3. HITZARGUNE hitzarmengintza kanpaina garatu merkataritzan eta
ostalaritzan

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia HNT1 Artez
Deskribapena: HITZARGUNE kanpainako ataletako bat dugu merkataritza eta ostalaritza. Enpresetan
bezala, honako zerbitzuak eskaintzen dira: diagnostikoa, ikastaroak, aholkularitza, normalizaziorako
baliabideak, itzulpenak,... Geure baliabideak gehi Artez enpresarenak, zerbitzu adjudikazioa bitarteko

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Merkatariak eta ostalariak
Zein da hartzaile kopurua? 400
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

BFA-ren diru laguntza

Diru kopurua
2.957,42

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

2.957,42

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Hitzargune kanpainako gastuak
(merkataritza atala)

Aurrekontua
28.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

28.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Berripapera HITZARGUNE 1

X

Hitzarmengintza egitasmoa -txostena
2015

X
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta
dirulaguntzen sistema etengabe hobetzea (Toki erakundeak)

Ekintza

6.1.12. Eragile nagusien arteko elkarlana sustatzea

Jarduera

6.1.12.1. Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluarkein hitzarmena sinatu
elkarlanari eusteko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara dinamizatzailea Euskalgintza taldea
Deskribapena: Kontseiluak burutzen dituen kanpaina orokorretan bat egitea du helburu hitzarmen honek.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Hitzarmena (udala/Kontseilua)

1.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Kontseiluarekin sinaturiko hitzarmena
2014

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.3. Kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak
hartzea

Ekintza

6.3.2. Jendeari begirako establezimendu edo zerbitzu publikoak eskaintzen
dituzten enpresek kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak modu
progresiboan berma ditzaten neurriak hartzea, indarrean dagoen araubidea
betearaziz eta horretarako enpresen aldetiko konpromisoa, partaidetza eta
konplizitatea lortuz

Jarduera

6.3.2.1. Kontsumitzaileen hizkuntza eskubideen eta enpresarien/merkatarien
hizkutnza betebeharren inguruko foroa sortu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/30

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Bittor Zarrabeitia HNT1 Artez enpresa Merkatari Elkartuak Bezeroak (partikularrak)
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Merkatari/enpresariei eta partikularrei
Zein da hartzaile kopurua? 300
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.4. Enpresen jardunean hizkuntza-irizpideak ezartzeko pausoak ematea

Ekintza

6.4.2. Kanpoko irudian, idatzizko zein ahozko komunikazioan eta adierazpen
publikoetan euskararen presentzia bermatu eta sustatzea

Jarduera

6.4.2.1. Azoka berezietan euskararen presentzia bermatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Azoka arloko zinegotzia URE aisi elkartea
Deskribapena: Urtean zehar hilean behingo azoka bereziak izanten dira lehenengo zapatuetan. URE
elkartearekin hitzarmena sinatu eta azoka guztietan garatzen da EUSKARAZOKA deituriko egitasmoa:
ikusgai/salgai jartzen dira Zerbitzuaren argitalpenak eta abarrak eta doan eman ere euretako batzuk. Bide
batez, unean uneko kanpainaren zabalkunderako eskaparate aproposa izaten da. Irakurzaletasuna
bultzatzeko egitasmoan txertatuta daukagu honako jarduera.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua? 800
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

BFA-ren diru laguntza

Diru kopurua
77,25

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

77,25

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Euskarazoka garatzeko begiraleak
(URE elkartea)

Aurrekontua
600,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

600,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Hitzarmena (Udala-URE)

X

Irakurzaletasuna bultzatzeko
egitasmoa 2015

X
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Esparrua

6. Arlo sozio-ekonomikoa

Neurria

6.8. Euskara enpresa munduan erabiltzeari prestigioa ematea

Ekintza

6.8.1. Sustapen eta komunikazio ekintzak lantzea (kanpainak, esku-orriak, bisitak,
hitzaldiak) hizkuntza kudeaketa egoki batek dakartzan onurak azpimarratzeko eta
euskara kalitatearekin, lehiakortasunarekin eta ongi-izatearekin identifikatzeko

Jarduera

6.8.1.1. Banan-banakako elkarrizketak egin merkatari eta ostalariekin paisaia
linguistikoak euskararen erabileran duen eraginaz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Artez enpresa Euskara zinegotzia HNT1
Deskribapena: HITZARGUNE kanpainarekin burutzen den jarduera dugu, hitzarmenkideekin eta erakarri
nahi ditugunekin erabiltzen den estrategia harreman pertsonala lantzea delako. Urtean zehar egin
beharrekoaren kronograman dago txertatuta lehengoei bisita egitea eta berriei ere egitea. 6.1.4.2.
azpiekintzaren aurrekontuaren kargura.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hitzarmenkide diren merkatari eta ostalariei
Zein da hartzaile kopurua? 183
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Hitzarmengintza egitasmoa -txostena
2015

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza

7.1.1. Euskarazko jarduerak bultzatzea bereziki haur eta gazteei zuzendutako
ekintzetan

Jarduera

7.1.1.1. Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza, opor garaietakoak,
udako ludoteka,

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/30

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Gaztedirako zinegotzia
Kolaboratzaileak: Gazte informazio bulegoa URE aisi elkartea HNT1
Deskribapena: URE aisi elkartearekin elkarlanean dihardu Gazteria Sailak, duela urte asko Euskara
Sailarekin sorturiko dinamikari eutsiz. Beraz, Gazteriako aurrekontuaren bizkar doa jarduera honetakoa
(udalekuak kalean egunez, ludoteka udan haur txikientzat, jolas parke bereziak opor sasoietan,...). Udako
eskaintza autofinantziatu egiten da neurri baten.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Haurrei
Zein da hartzaile kopurua? 800
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Haurrren aisi programarako gastuak

20.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

20.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Udan zer egin egitasmoa

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza

7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura,
telebista, musika, etab.), euskarazko ekimenak adin tarte guztietako herritarrei
zuzentzea

Jarduera

7.1.3.1. Informazioa eman herritarrei euskarazko aisialdi eskaintzaz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Kultur Etxea Gaztedi Saila Kirol Patronatoa
Deskribapena: Zabalkunderako bide desberdinak daude eta hedabide horietan hizkuntza irizpideak
kontuan hartzeko elkarlanari eta jarraipen lanari eutsi zaio Euskara Zerbitzutik (triptikoak, kultura gernika
web gunea,...)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza

7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura,
telebista, musika, etab.), euskarazko ekimenak adin tarte guztietako herritarrei
zuzentzea

Jarduera

7.1.3.2. Kulturgintza lantzeko tailerrak antolatu: marrazkiak, idazketa,
argazkigintza, bideoa, dantza, kantagintza...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultur Etxeko Zuzendaria
Kolaboratzaileak: Kultur zinegotzia HNT1 Berbalagun AHIZE teknikaria Musika Eskola
Deskribapena: Beste jarduera batzuen bitartez garatzen da honakoa (Berbalagun egitasmoa, GUGAZTE
egitasmoa) eta, beraz, eragile desbedinak daude inplikatuta horretan: AEKko teknikaria, Kultur Etxeko
zuzendaria, AHIZE-AEKko teknikaria, Musika Eskolako zuzendaria. Garapen horretarako gastuak, erakunde
desberdinen aurrekontuetatik eta, Euskara Aloari dagokionean, egitasmo berezia aintzat hartuta dagoen
jardueraren aurrekontutik egin dira (aurrekontua daukaten Euskara Arloko azpiekintzak: 3.8.2.1. / 7.7.1.1.)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gazte eta helduei
Zein da hartzaile kopurua? 300
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:

104 / 241

Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza

7.1.3. Aisialdiko eskaintza modu zabalean ulertuz (zinema, antzerkia, literatura,
telebista, musika, etab.), euskarazko ekimenak adin tarte guztietako herritarrei
zuzentzea

Jarduera

7.1.3.3. Urte osoko gazte-programa planifikatu: "Asteburuetako aisialdia" eta
"Gaztelekuko zapatuak"

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2014/12/31

Arduraduna: Gaztedirako zinegotzia
Kolaboratzaileak: Gazte Bulegoko arduraduna HNT1 URE elkartea
Deskribapena: Hitzarmena bitarteko, URE elkarteak garatzen ditu programa biak (Asteburuetako aisialdia
haurrentzat eta Gaztelekuko zapatuak nerabeentzat) gehi udako kaleko kanpamenduak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Haurrei eta nerabeei
Zein da hartzaile kopurua? 500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

BFA-ren diru laguntza

2.963,00

HPSren diru laguntza

3.220,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

6.183,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Gaztelekuko eguneroko dinamizazioa
(URE hitzarm)

Aurrekontua
6.000,00

Asteburuetako aisialdia eta udako
programarako gastuak (hitzarmena)

18.890,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

24.890,00
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Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Hitzarmena (Udala-URE) gaztelekukoa

X

Hitzarmena (Udala-URE)
asteburuetakoa

X

Asteburuetako aisialdia- 2015
egitasmoa

X
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea (Toki
erakundeak)

Ekintza

7.1.4. Adineko herritarrei propio zuzendutako aisia- eta heziketa-jarduerak antolatu
eta zabaltzea

Jarduera

7.1.4.1. Helduentzako aisialdi programa garatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/05

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultur Etxeko Zuzendaria
Kolaboratzaileak: Kultur Etxea Berbalagun Goi-zale Elkartea Gernikazarra Elkartea Adinekoen Zentroa
Deskribapena: Kultur Etxeak koordinatuz, erakunde eta elkarte desberdinen ekarpenekin osatzen da
urtero adinekoentzako aisialdi programa (tailerrak, irteerak, ospakizunak, hitzaldi dinamikoak eta
ibiliazkoak,... Autofinantzatu egiten da neurri handi batean; Berbalagunekoa Euskara Arlotik (3.8.2.1.
azpiekintza); Kultur Etxearen kontura taierrak, Gerinkazarrarenak,...

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Adineko herritarrei
Zein da hartzaile kopurua? 500
Gizonezkoak % 40,00

Emakumezkoak % 60,00

Hartzailearen adina: 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.7. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi
programa egokiak antolatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

7.7.1. Aisialdi-programetan bertakoen eta etorri berrien arteko elkarguneak sortzea

Jarduera

7.7.1.1. Ekitaldiak antolatu herrialde desberdinetako ohiturak ezagutzeko eta
bikote linguistikoen egitasmorako laguntza eskaini

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT! Inmigrazio teknikaria AHIZE-AEKko teknikaria Ideasur elkartea
Deskribapena: Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitatearekin izandako elkarlanaren emaitza dugu: jaialdi
bereziak kultur jatorri desberdinetakoekin, bikote linguistikoak egitasmoa,... Euskara Arloak aholkularitza
eta hizkuntza irizpideei dagokienean jarraipena egin du. Aurrekontua, Mankomunitatearen kontura.
Gu-Gazte programatik bideratzen dira ekintza batzuk helburu honekin bat egiten dutenak (7.7.1.2.
azpiekintza)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Etorri berriei
Zein da hartzaile kopurua? 300
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.7. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi
programa egokiak antolatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

7.7.1. Aisialdi-programetan bertakoen eta etorri berrien arteko elkarguneak sortzea

Jarduera

7.7.1.2. Etorri berrien integraziora bideratutako aisialdi programak bideratu (gazte
etorkinak euskarara urreratzeko egitasmoa)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/12

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia AHIZEko teknikaria (GUGAZTE) AHIZEko teknikaria (EUSLIDERRAK)
Urtxintxako begiraleak (Gazterren)

Deskribapena: Gazte etorkinak euskarara urreratzeko egitasmoan ditugu hiru azpiegitasmo: Eusliderrak,
GUGAZTE eta Gazterren. Lehenengo biak AHIZE-AEKren ardurapean, hitzarmena bitarteko, eta,
hirugarrena, Urtxintxa elkartearen ardurapekoa. Guztiak garatuko dira neurri batean edo bestean.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gazte etorri berriei
Zein da hartzaile kopurua? 90
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

BFA-ren diru laguntza

2.036,87

HPSren diru laguntza

2.313,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

4.349,87

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Gazte etorkinak euskarara urreratu
(gastuak)

Aurrekontua
11.160,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

11.160,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Eusliderrak azpiegitasmorako
hitzarmena 2014 (Udala-AHIZE)

X

Gugazte azpiegitasmorako hitzarmena
2014 (Udala-AHIZE)

X

Gazte etorkinak euskarara
hurreratzeko egitasmoa 2015

X
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

7.8.1. Euskal Autonomia Erkidegoko nahiz lurraldeetako federazioetako jarduna
euskalduntzeko plangintza egitea

Jarduera

7.8.1.1. Alkarbideko kirol lan-mahaiaren bidez, kirol federazioetan eragiteko bideak
jorratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/02/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Alkarbideko D ereduko lan-mahaia BFAko Euskara zuzendaritza BFAko Kirol
zuzendaritza

Deskribapena: Aspaldiko kontua da kirol lan-mahaiarena Alkarbide bilgunean eta berpizteko asmoa dugu.
Pausu batzuk eman ziren eta orain jarraipena eman behar zaio gaiari.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Txosten-proposamena (zuzendariei
aurkeztua)

X

Kirol federazioei buruzko txostena
(diagnostikoa)

X

Alkarbideko jarduera txostena 2014

X
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

7.8.2. Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin
lankidetzaprotokoloak bultzatzea, entrenatzaile, begirale, irakasle, prestatzaile,
arbitro eta buruzagien hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta kirol-ekintzetan
euskararen presentzia bermatzeko uneoro

Jarduera

7.8.2.1. Hitzarmena sinatu herriko Klub eta kirol taldeekin, gabeziak identifikatu eta
elkarrekin normalizazioa lantzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Artez HNT1 Kirol Patronatoa Euskalgintza
Deskribapena: Hitzargune hitzarmengintza kanpainaren atala dugu elkarteena eta, hauen artean, kirol
elkarteak daude. Beraz, honako jarduera puntuala beste jarduera orokor batekin lotuta daukagu (zehar
lerrroetakoa: 14.7.1.2.)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

7.8.2. Herri edota hirietan kirol-arloan diharduten kolektiboekin
lankidetzaprotokoloak bultzatzea, entrenatzaile, begirale, irakasle, prestatzaile,
arbitro eta buruzagien hizkuntza-trebakuntza antolatzeko eta kirol-ekintzetan
euskararen presentzia bermatzeko uneoro

Jarduera

7.8.2.2. Kirol arloko ahozko erabileraren diagnostikoa egin Kirol Patronatuarekin
elkarlanean

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara dinamizatzailea
Kolaboratzaileak: HNT1 Artez enpresa Kirol Patronatua
Deskribapena: Hitzargune kanpainaren barruan garatzeko aintzat hartutako jarduera dugu, Kirol
Patronatuarekin elkarlanean eta zerbitzu teknikoaren adjudikazioa duen Artez enpresaren
koordinazioarekin.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Kirol elkarteak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

7.8.3. Euskarazko materialaren sorkuntza eta hedapena sustatzea

Jarduera

7.8.3.1. Informazioa eman herritarrei eta elkarteei kirol eskaintzaz eta kirolari buruz
euskaraz sortutako materialaz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kirol Patronatuko zuzendaria
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Hitzarmengintza kanpainaren bitartez garatzen da honako jarduera. Elkarteekin lantzekoa
den atala (kirol elkarteak barru) Kirol Patronauarekin elkarlanean garatzen da. Aintzat hartzen den
zereginetako bat da euskaraz sortutako kirol materiala eskuratzea eta horren hedapena egitea kirol
elkarteen artean. Kirol Patronatuko aurrekontutik egiten da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritarrei eta kirol elkarteei
Zein da hartzaile kopurua? 1.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Kirol gidea elkarteentzat

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza
eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea

Ekintza

7.9.2. Erakundeen laguntzarekin antolatzen diren kirol ekitaldi garrantzitsuenetan
euskara komunikazio hizkuntza izan dadin bermatzea

Jarduera

7.9.2.1. Udalaren kirol Paronatuak eskaintzen dituen ikastaroetako hizkuntza
irizpideen jarraipenerako koordinazioa landu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Kirol patronatuko zuzendaria Euskara Zinegotzia Kirol zinegotzia
Deskribapena: Urteroko jarraipena egiten da eta adierazleak ere lantzen dira: ikastaro mota eta kopuruak,
euskarazko ikastaroak, zenbatek parte hartzen duten euskarazkoetan,... AEP (Administrazio Erabilera
Plana) berrian ere finkatuta daude zerbitzu hizkuntzarako hizkuntza irizpideak eta horri eutsi zaio honako
jardueran planteatutakoa gauzatzeko. Kirol erakundearekin batzarrak egin dira hizkuntza irizpideak
azaltzeko eta bertako lan jardunen datu bilketa egiten ari gara egoera ezagutu eta beharrizanak neurtzeko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Erabilera planeko hizkuntza irizpideak
(laburpena)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza
eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea

Ekintza

7.9.2. Erakundeen laguntzarekin antolatzen diren kirol ekitaldi garrantzitsuenetan
euskara komunikazio hizkuntza izan dadin bermatzea

Jarduera

7.9.2.1. Jenduarreko kirol jardueretan euskararen presentzia bultzatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara zinegotzia Kirol Patronatuko zuzendaria
Deskribapena: Hitzarmengintza kanpainaren bitartez landuko da kirol elkarteekin, Kirol Patronatuaren
elkarlan estimagarria bitarteko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza
eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea

Ekintza

7.9.2. Erakundeen laguntzarekin antolatzen diren kirol ekitaldi garrantzitsuenetan
euskara komunikazio hizkuntza izan dadin bermatzea

Jarduera

7.9.2.3. Kirol Patronatuko diru-laguntza deialdietan hizkuntza irizpide egokiak
txertatu, elkarteen barruko eta kanpoko jarduerari begirakoak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Kirol zinegotzia Kirol Patronatuko zuzendaria
Deskribapena: 7.9.2.1. azpi-ekintzaren bitartez landu da honakoa eta Kirol Patronatuko lanjardunen
datu-bilketarekin batera neurri zuzentzaileak proposatuko dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

7. Aisia eta kirola

Neurria

7.9. Euskal herritarrentzat kirolaren eremuan erakargarriak diren jarduera, ekintza
eta zaletasunetan euskarazko eskaintza areagotzea eta horren eskaera sustatzea

Ekintza

7.9.2. Erakundeen laguntzarekin antolatzen diren kirol ekitaldi garrantzitsuenetan
euskara komunikazio hizkuntza izan dadin bermatzea

Jarduera

7.9.2.4. Urte bukaerako kirol jaialdi herrikoia antolatu kirol elkarteekin eta
Patronatuarekin elkarlanean (Abixadan)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: HNT1 Kirol Patronatuko zuzendaria Kirol elkarteak
Deskribapena: Urteroko jaialdi herrikoia. Gutxi gora behera 600 bat kirolarik hartzen dute parte, adin
desberdinetakoak, eta kirol froga desberdinak planteatzen dira guztiek parte hartzeko aukera izan dezaten
(mendi ibilaldi laburra, mendi ibillaldi luzea, lasterketa laburra, lasterketa luzea). Kirol patronatuak eta
Euskara Sailak hartuko dute antolaketaren ardura eta gastuari aurre egiteko zama. Esan behar, Abixadan
lastekerketa herrikoia HITZARGUNE hitzarmengintza kanpainako jaduera puntuala dela, kanpaina
horretako ataletako batekin lotua (elkarteei begirako atala).

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua? 600
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

HPSren diru laguntza

Diru kopurua
140,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

140,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Abixadan jaialdirako gastuak

Aurrekontua
885,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

885,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Abixadan (kartela 2014)

X

Hitzarmengintza egitasmoa -txostena
2015

X
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Esparrua

8. Liburugintza

Neurria

8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

8.1.3. Herri liburutegietako euskarazko liburuen maileguak neurtu eta ondorioak
aplikatzea

Jarduera

8.1.3.1. Liburutegiko teknikariarekin elkarlanean fondoen neurketa egin urtero eta
ondorioak atera

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Liburutegiko arduraduna
Kolaboratzaileak: Kultur Etxeko zuzendaria HNT1 Euskara zinegotzia Kultur zinegotzia
Deskribapena: Liburutegiko arduraduna, Kultura Etxeko zuzendaria, Kultura zinegotzia, Euskara
zinegotzia eta HNT1 dira partaide jarduera honetan egin beharreko hausnarketarako (foro berezia)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

8. Liburugintza

Neurria

8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

8.1.4. Herri liburutegietan euskarazko liburuen presentzia bermatzea

Jarduera

8.1.4.1. Ahalegin berezia egin udal liburutegian euskarazko fondoa gehitzeko
(liburuak, ikus-entzunezkoak, musika, filmak), Liburutegiko teknikariarekin
helburua landuz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2014/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2014/12/31

Arduraduna: Liburutegiko arduraduna
Kolaboratzaileak: Kultur Etxeko zuzendaria Kultura zinegotzia Euskara zinegotzia HNT1
Deskribapena: Jarduera honetarako harreman estua dago Kultur Etxea Fundazioarekin eta libirutegiko
arduradunekin. Noski, Kultur Etxeko aurrekontuaren kargura doa ahalegin horrek eskatzen duen diru
ekarpena. 2015ean urte bukaerarako partida berezi bat egongo da urtean zehar erabili bakoa eta liburu
horniketarako erabili da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

134 / 241

Esparrua

8. Liburugintza

Neurria

8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

8.1.10. Euskal testuen irakurketa publikoak bultzatzea

Jarduera

8.1.10.1. Euskararen egunaren inguruko 11 orduko irakurraldia

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: AEKko teknikaria (berbalagun)
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskaltegiak Ikastetxeak Elkarteak
Deskribapena: Badira lau urte 11 orduko irakurraldia antolatzen dena Euskararen Egunaren inguruan.
Berbalagun proiektuan txertatutako jarduera dugu eta gizarte eragile asko eta asko daude inplikatuta
partaide modura. 3.8.2.1. azpiekintzaren kargura (Berbalgun).

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Adin guztietako partaideak
Zein da hartzaile kopurua? 300
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.2.3. Euskarazko sorkuntza bultzatzeko egitasmoak (sariak, lehiaketak, ?) abian
jartzea edo indartzea

Jarduera

9.2.3.1. Kultura sorkuntzarako baliabide gehiago eman eta irizpideak ezarri
euskarazko sorkuntza bultzatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultura zinegotzia
Kolaboratzaileak: Kultur Etxeko zuzendaria Kultura Etxeko Batza nagusia Euskara zinegotzia HNT1
Deskribapena: Kultur Etxeak bidera ditzakeen diru laguntza deialdietan irizpideak txertatu beharko lirateke
euskarazko sorkuntza bultzatzeko. Horrek hausnarketa berezia eskatzen du, deialdietako baldintzetan
islatze aldera.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Kultur Elkarteak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Diru laguntza Ordenantza (euskara)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.2.3. Euskarazko sorkuntza bultzatzeko egitasmoak (sariak, lehiaketak, ?) abian
jartzea edo indartzea

Jarduera

9.2.3.2. Herritarren artean euskarazko kultur produkzioa ezagutarazi

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultur Etxeko Zuzendaria
Kolaboratzaileak: HNT! Euskaltegiak Hedabideak
Deskribapena: Horretarako baliabideak: gidak, katalogoak, kulturagernkan.net web gunea, hedabideekin
zabalkunderako akordioa (kultur agendak),...

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.3. Euskarazko ekoizpenen zirkuituak antolatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.3.1. Arte eszenikoetan zein ikus-entzunezkoetan zirkuitu ibiltariak indartu eta
saritzea

Jarduera

9.3.1.1. Euskarazko kultur zirkuitoetan parte hartu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultur Etxeko Zuzendaria
Kolaboratzaileak: Kultura zinegotzia Euskara zinegotzia HNT1
Deskribapena: Badaude zirkuito kultural batzuk finkoak eta horietan parte hartzen du Kultur Etxeak
programazio osatzeko: topagunea, Jaurlaritzako Sarea, Korrikarena (dagokionean),...

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.4.2. Informazioaren zabalkundeari begira, erakundeen arteko elkarlana
sendotzea

Jarduera

9.4.2.1. Kultura arloko euskara plana egin hurrengo urteetarako

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultura zinegotzia
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia HNT1 Trebatzaile itzultzailea Kultur Etxeko zuzendaria
Deskribapena: Gernika-Lumoko Udalak onartua dauka 2014-2017 epealdirako Euskara Plana eta aintzat
hartzen ditu menpeko Fundazioak ere. Aurten Fundazio bakoitzeko datu bilketari ekingo zaio, Kultur Etxea
Fundazioan ere bai. Horren ildotik, Kultur Etxea Fundazioko Euskara Plan propioa eratuko da,
Udalarenarekin uztartuko dena.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Kultur Etxeko langileei
Zein da hartzaile kopurua? 28
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.4.2. Informazioaren zabalkundeari begira, erakundeen arteko elkarlana
sendotzea

Jarduera

9.4.2.2. Kultur eskaintzarako helburua adostu eta urtean euskarazko eskaintzarako
kuotak jarri

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/31

Arduraduna: Kultura zinegotzia
Kolaboratzaileak: Kultur Etxeko Zuzendaria Euskara Zinegotzia HNT1
Deskribapena: Ez da posible gaur egun kultur programazioa euskara hutsez hornitzea eta ez dator bat
errealitatearekin ere, ez dugu hori nahi, baina bai euskarazkoari garrantzia eman. Beraz, kuota batzuk
finkatu nahi dira, batik bat eskaintza nori doakion kontuan hartuta eta eskaintzaren kalitatea kontuan
hartuta ere. Horretarako, jarraipenerako gune teknikoa eratu gura da, kultur ekitaldiak programatzen
dituzten udal sail desberdinekin. Horrekin lotuta, adierazle batzuk erabiltzen dira eskaintza horren eragina
neurtzeko: ekitaldi motak, euskarazkoan kopurua, euskarazkoetan zenbat ikusle eta erdarazkoekin
alderaketa,...

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.4.3. Euskarazko kultura ekoizpenen sustapenean hedabide publikoen papera
indartzea

Jarduera

9.4.3.2. Kultura arloan herritarren eta talde ezeberdinen ekarpenak biltzeko guneak
sortu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultura zinegotzia
Kolaboratzaileak: Kultur Etxeko Zuzendaria Kultur elkarteak
Deskribapena: Honako jarduera gauzatzeko, Kultur Batzorde irekia dugu tresna. Horixe da foroa
nor-banakoen eta elkarteen ekarpenak jasotzeko, gai desberdinei buruz partaidetza prozesuak garatzen
direnean. Egun daukagun adibide berezia: Pasealekuko eraikinean zer egin erabakitzeko prozesua.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gazte eta helduei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.4.3. Euskarazko kultura ekoizpenen sustapenean hedabide publikoen papera
indartzea

Jarduera

9.4.3.1. Herritarren artean euskarazko kultur eskaintza ezagutarazi (Udalaren esku
dauden hedabideak)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultur Etxeko Zuzendaria
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Udalaren menpe dauden hedabideetan txertatu egiten dira elkarteek ekoizten dituzten
ekintzak: - kultur agenda: euskarak lehentasuna - kirola: eusikara hutsean eta hiztegia azken orrialdean. gazteria: euskara hutsean. - ongizatea: euskarak lehentasuna - Kulturagenda.net: euskar hutsean.
Hizkuntza irizpideak zorrotz errespetatzen dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

10. Publizitatea

Neurria

10.2. Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

10.2.1. Arlo guztiei buruzko publizitate instituzionala euskaraz ere txertatzea,
euskarazkoetan ez ezik gaztelaniazko hedabideetan ere

Jarduera

10.2.1.1. Administrazioko Erabilera Planeko hizkuntza irizpideak kontuan hartzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/04/06

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Idazkari nagusia Komunikazio arloa
Deskribapena: Gernika-Lumoko Udaleko AEP onartu da 2013-2017 eperako eta bertan hartu dira aintzat
zerbitzu eta lan hizkuntzari buruzko irizpideak. Txertatuta daude haietan publizitaterako hizkuntza
irizpideak ere. Komunikazio plana garatu genuen 2014an irizpide horien berri udal sail eta langileei
emateko eta 2015ean noraino aintzat hartu diren datu bilketa egingo dugu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Udal saila eta Fundazio guztiak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:

151 / 241

Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Erabilera planeko hizkuntza irizpideak
(laburpena)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

10. Publizitatea

Neurria

10.3. Euskarazko publizitatearen merkatua prestigiatzea iragarleen artean (Toki
erakundeak)

Ekintza

10.3.2. Hedabide publikoek iragarleei euskaraz publizitatea egin dezaten
informazioa, erraztasunak eta pizgarriak ematea

Jarduera

10.3.2.1. Enpresa, merkatari eta elkarteei laguntza teknikoa eskaini publizitatea
euskaraz egin dezaten

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: HNT1 Artez enpresa
Deskribapena: HITZARGUNE hitzarmengintza kanpainaren bitartez eskaintzen da laguntza teknikoa
(itzulpenak, diseinua,...) eta diruz laguntzen diren hedabideekin harreman estua dago kanpainaren berri
eman eta hitzarmenkideen tratamendu berezia egiteko. Saritu nahi da hitzarmenkideen konpromisoa. Hori
guztia hitzarmengintza aintzat hartuta dagoen hiru jardueretako aurrekontuaren bizkar: 6.1.4.1. / 6.1.4.2. /
14.7.1.2.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hitzarmenkideak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

10. Publizitatea

Neurria

10.4. Erakundeek euskarazko publizitatearen sortzaileekin batera elkarlanean
jardutea (Toki erakundeak)

Ekintza

10.4.2. Enpresa munduak alor honetan duen erantzukizun sozialaz kontzientziatzea

Jarduera

10.4.2.1. Enpresa, merkatari eta elkarteei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak
martxan jarri publizitatean euskara erabilera bultzatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/19

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: ARTEZ HNT1
Deskribapena: HITZARGUNE kanpainaren ataletako bat da urteroko bisitak egitea hitzarmenkide guztiei
eta hor lantzen da publizitatea euskaraz egitearen garrantzia. Horrekin lotuta, kanpainaren euskarrietako
bat dugu HITZARGUNE berripapera, hitzarmenkideen berri ematen duena (288) eta euren publizitate zuzena
egiten duena. Berripaperaren gastua hurrengo jardueretako aurrekontutik doa: 6.1.4.1. / 6.1.4.2. / 14.7.1.2.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 288 hitzarmenkide
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
HITZARGUNE berripapera 1

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

Neurria

11.5. Adierazkortasuna zaindu eta indartzeko neurriak hartzea (Toki erakundeak)

Ekintza

11.5.1. Tokian tokiko euskalkiak zaindu eta euskara batuarekiko zubiak lantzea,
euskalkietan bizirik dauden egiturak eta erregistro ezberdinak kontuan hartuz

Jarduera

11.5.1.1. Tokian tokiko euskalkiak zaindu eta euskara batuarekiko zubiak lantzea,
Administrazioko Erabilera Plana eta toki komunikabideekin sinaturiko hitzarmenak
bitarteko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara dinamizatzailea Busturialdeko irrati-telebista Busturialdeko HITZA
Deskribapena: Eskualdeko (bizkaiko...) euskara eta bere aldaerak euskara batuan ontzat emanda dauden
neurrian, toki komunikabideetan erabiliak izan daitezen sustatu. Horretarako, biolgune bat sortu nahi da
eta helburua lortzeko tresnak eskaini.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Toki komunikabideak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:

157 / 241

Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea

Neurria

11.6. Euskararen kalitatea zaintzea (Toki erakundeak)

Ekintza

11.6.3. Euskarazko kartel eta errotuluetan erabiltzen den euskararen zuzentasuna
bermatzeko bideak jartzea

Jarduera

11.6.3.1. Udalaren Erabilera Planeko hizkuntza irizpideak eta hitzarmengintza
kanpainaren garapena uztartu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/30

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: Euskara dinamizatzailea HNT1
Deskribapena: Udalaren Erabilera planean aintzat hartuta daude hizkuntza irizpideak orokorrean eta
udalerriari begirako jardunean Euskararen ordenantza hartu behar da kontuan. Kanpaina horretan
aholkularitza eta laguntza teknikoa eskaintzen da kartel errotulu eta abarretarako, eurak egin egiten zaizkie
hitzarmenkideei eta. Horretarako baliabideak, hurrengo jardueretako aurrekontuetatik doaz: 6.1.4.1. /
6.1.4.2. / 17.4.1.2.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 288 hitzarmenkide
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

12. Hedabideak

Neurria

12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea

Ekintza

12.5.2. Hedabideen eta gizartearen lotura sustatzea, hedabide parte-hartzaileak
bultzatuz, kirol, kultura, hezkuntza, merkatari edo gazte-komunitateak protagonista
bilakatuz

Jarduera

12.5.2.1. Gazteen ekimen komunikatiboak sustatu teknologia berrien eskutik

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Udal Eskola Kontseilua Gazteriako zinegotzia Gazteria saila Gazteen informatzailea
Deskribapena: Hedabideak parte-hartzaileak izan daitezen, eurekin sinaturiko hitzarmenetan horri
begirako ekimenak txertatzen dira. Hori horrela, baina, garrantzi berezia dauka gazteen parte hartzea eta
gazteei hedabideetan leku egitea. Beraz, hausnarketa foro bihurtuko da Udal Eskola Kontseilua, teknologia
berrien bidez gazteen partaidetza bultzatzeko formulak planteatzearren.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? DBH eta Batxilergoko ikasleak
Zein da hartzaile kopurua? 1.200
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

12. Hedabideak

Neurria

12.7. Hedabideetako hizkuntzaren kalitatea bermatzea

Ekintza

12.7.1. Euskararen kalitatea bermatu eta zaintzeko neurriak hartzea

Jarduera

12.7.1.1. Herri mailako komunikabideetan euskalkiaren erabilera bultzatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Hitza egunkaria Oiz-mendi telebista
Deskribapena: Ez da esan nahi euskalkiaren erabilera literala bultzatu beharra dagoenik, baina bai Hiztegi
Batuan ontzat emandako bizkaierazko esamoldeak, berbak,... Euskara eredu ahalik eta hurkoena eskaini
behar zaie herritarrei. Hitzarmengintza kanpainatik abiatu da dinamika egokia Oiz-mendi telebistan. Hau
guztia bat dator 11.5.1.1. azpiekintzan (bilgunea: Udala eta toki komunikabideak) lortu nahi denarekin.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Komuniikabideak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

12. Hedabideak

Neurria

12.7. Hedabideetako hizkuntzaren kalitatea bermatzea

Ekintza

12.7.1. Euskararen kalitatea bermatu eta zaintzeko neurriak hartzea

Jarduera

12.7.1.2. Hedabide desberdinetan hizkuntza eredu antzekoak eskaintzeko, bilgunea
sortu eta irizpideak adostu elkarrekin.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Hitza egunkaria Oiz-mendi telebista Aldaba
Deskribapena: Helburu horrekin bilgunea sortuz gero, beste helburu batzuetarako ere erabili ahal izango
da bilgune hori (euskarazko hedabideen "arrakasta" neurtzea, eragin eremuak,...). 11.5.1.1. azpikeintzarako
sortuko litzatekeen foro berbera genuke honakoa ere.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Toki komunikabideak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza

13.1.2. Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea

Jarduera

13.1.2.1. Euskara Sailaren web gunea elikatu eta partaidetzarako foro bihurtu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Euskara Batzordea Iametza Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Iametzari esleitu zitzaion bere sasoian web gunea eratzea eta berak kudeatzen du.
Administrazio lanak geuk burutzen ditugu. Elikatu bai egiten da, baina eztabaidarako foro bihurtzea ez
dugu lortu zuzenean. Ahaleginean gabiltza hitzarmengintza kanpainako partaideen artean eratu den
facebooka sustatzen.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Web gunea elikatzea eta artatzea

1.019,60
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.019,60

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Web gunea (pantailazoak)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza

13.1.2. Sarean informazio gune iraunkorra abiaraztea eta eguneratuta mantentzea

Jarduera

13.1.2.2. Euskara Zerbitzuaren facebook eta twitter sortu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/03/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2014/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Internetek sarean jarduteko eskaintzen dituen tresnak baliatu beharra dago informazio
bideak, parte hartzea eta eztabaida areagotzeko. Herritar guztiei begirako jokabidea bada ere, belaunaldi
berriei begirako lan esparrua dugu batik bat, hizkuntza ohiturak finkatzeko. Hitzamengintza kanpainarekin
lotuta facebooka jarri da martxan.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:

169 / 241

Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza

13.1.3. Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak,
eskuliburuak

Jarduera

13.1.3.1. Herritarrei teknologia berrien arloan euskaraz sortzen dena aditzera eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Iametza Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Programak deskargatzeko aukerak, xuxen, sakeleko telefonoa, elebila, web gune berriekiko
estekak,... eta hainbat baliabide; www.gernika-lumo-euskaraz.com web gunean:
http://www.gernika-lumo-euskaraz.eus/euskara/baliabideak

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Web guneak (pantailazoak)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza

13.1.3. Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak,
eskuliburuak

Jarduera

13.1.3.2. Euskarazko eskaintza bermatu KZ guneetako ikastaroetan

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/04/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/07/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: KZ gunea eratu zenean finkatu ziren hizkuntzari buruzko jokabideak. Jarraipena egiteari
ekin zitzaion urte batzuetan, baina aspaldikoetan ez zaio segimendurik egin. Eutsi egin behar zaio berriro
gai horri eta KZ guneko arduradunekin batzartu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Helduei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza

13.1.3. Komunikazio estrategiak garatzea: zabalkunde kanpainak, gidak,
eskuliburuak

Jarduera

13.1.3.3. Herritarren eskura jarri euskararen kalitatea hobetzeko helburu duten
argitalpenak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Iametza Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Etxejabeen elkarteentzako esku liburua, Gonbiteak/gutunak/eskaerak idazteko ereduen
esku liburua, etxeetako mantenu lanerako esku liburua, kirol elkarteentzat esku liburua,... dira Euskara
zerbitzuak ekoiztu/egokitutako argitalpen batzuk eta horren hedapenari ekiten zaio (web gunea,
Euskarazoka,...): - http://www.gernika-lumo-euskaraz.eus/euskara/baliabideak http://www.gernika-lumo-euskaraz.eus/euskara/argitalpenak

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Heldu guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria

13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta
zabaltzea (Toki erakundeak)

Ekintza

13.1.4. Administrazio publikoetan informatikako tresnak euskaraz konfiguratzea
eta horiek erabiltzeko moduan jartzea

Jarduera

Gernika-Lumoko Udalak Biscaytik erakundearen bidez eratu duen web gune
berrirako irizpideak finkatu eta jarraipena egin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Alkarbide Biscaytik erakundea Informatikaria
Deskribapena: Alkarbideko foro bat dugu Biscaytik erakundearekiko harremenak bideratzekoa.
Partaideak: D ereduko lan-mahaiko koordinatzailea, UEMAko ordezkaria, Alkarbideko teknikaria,
Biscaytikeko arduraduna eta teknikaria. Foro horretako gonbidatuak: Euskara Zuzendaritzako ordezkaria
eta Aldundiko Itzulpen eta terminologia zerbitzu-burua. Web gunea Biscaytiketik kudeatzen denetik
konplikatu egin zaigu guztia, Udalak ezin duelako administradore lanik egin eta guztia pasatu behar zaie
Biscaytikeko langileei. Prozesu guztia luzatu egin da eta akats asko sortzen dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Web gunean eta aplikazioetan akatsak

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Neurria

13.3. Euskarazko tresnak sortu eta sustatzea

Ekintza

13.3.1. Euskarazko tresnak sortzen direla bermatu eta bultzatzea

Jarduera

Herritarrek eta elkarteek sarean jarritako informazioa eta baliabideak euskaraz ere
egon daitezen laguntzak bideratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: HITZARGUNE kanpainako zerbitzuetako bat dugu: web guneak edo blogak eratzeko
laguntza baita ere, baina batik bat sarean jarri beharreko testu edo baliabideak euskaraz egon daitezen
laguntza teknikoa eskatzea. Honakoa burutzea gastuak hurrengo jardueretako aurrekontuen bizkar doaz:
6.1.4.1. / 6.1.4.2. / 14.7.1.2.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Hitzarmenkideak (enpresak, mekataritza, elkarteak)
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

14.1.1. Erakundeen hizkuntza erabilera eredugarri bat bultzatzea, elebitasunaren
ikuspegitik eta euskararen aldeko jarreraren aldetik

Jarduera

14.1.1.1. Hauteskundeetan hautatutako kargu politikoei begirako lanketa, Erabilera
Planaren informazioa eskaini eta inplikazioa lortzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Trebatzailea
Deskribapena: Kargu politikoak euskararen erabilerarako planekin inplikatzeko eta arlo horretan euren
lidergoa eta ahalduntze prozesua gauzatzeko, teknikariok lanketa berezia egin beharko dugu. Horretarako,
prestakuntza beharko eta, Alkarbide bitarteko, ikastaro bereziak eratu nahian gabiltza teknikariok gaitzeko.
Hori guztia, 2015ean egitekoa.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Udaleko kargu publikoak (zinegotziak)
Zein da hartzaile kopurua? 17
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Udal agintariak ahalmentzeko
proposamena

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

14.1.2. Etorri berriei bereziki zuzendutako sentsibilizazio kanpainak antolatzea,
euskara ikasteak ekar liezazkiekeen onurak azpimarratuz. Etorri berrientzako
harrera programekin uztartzea

Jarduera

14.1.2.1. Etorri berriei zuzendutako harrera protokoloan, Euskara Zerbitzuaren
harrera bilera txertatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: Lanbide Giz. Zerb. Mankomunittea HNT1
Deskribapena: Lanbide erakundearekin akordio bat dago sinatuta, etorri berriei zuzendutako harrera
protokoloan Euskara Zerbitzuaren harrera bilera txertatzeko. 2013ko urritik 2014ko ekainera bitartean lau
berbaldi eskaini zitzaizkien etorri berriei eta elkarlan horri eutsiko zaio. Partaide izan dira 45 etorri berri
heldu. Helburua: hizkuntza konfliktoari buruzko aurreiritziak eta txarto ulertzeak saihestu eta etorri berriek
hizkuntza konflikoten inguruan (euren lurraldean zein hemen) bizi izan dutena ezagutu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Etorri berriei
Zein da hartzaile kopurua? 60
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Harrera bileren balorazioa

X

Harrera bilerarako informazioa

X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea
(Toki erakundeak)

Ekintza

14.1.7. Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunak elkarlanean antolatzea

Jarduera

14.1.7.1. Euskararen Nazioarteko egunaren inguruko egitaraua prestatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/14

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/07

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Euskara dinamizatzailea Berbalagun Ziurtagiriaren elkartea
Deskribapena: Eragile desberdinen arteko elkarlanaren ondorioa da Euskararen Nazioarteko Egunaren
inguruko egitaraua prestatzea. Bat dator honako azpiekintza 5.1.6.1. azpiekintzarekin (Esparrua: gune
geografiko euskaldunak): "heritarrengan modu erakargarrian eragin, dakiten euskara hori plazan ere
erabiltzeko...". Euskaraz Bizi karpeta eratzen dugu, hainbat informazio jasotzen duena, eta Euskararen
egunari eusten diogu zabalkundea egiteko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

HPSren diru laguntza

Diru kopurua
60,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

60,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Euskaraz Bizi karpeta

500,00

Euskararen Nazioarteko eguna
(publizitatea)

500,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Euskararen eguna-kartela 2014

X

Euskaraz Bizi karpetako edukia

X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.2. Familia transmisioa (Toki erakundeak)

Ekintza

14.2.1. Gurasoengan, guraso izango direnengan eta aitona-amonengan eragitea,
euskararen familia bidezko transmisioa ziurtatzeko

Jarduera

Guraso eta aitona.amonenganako sentsibilizazio kanpaina burutu, ikastalde eta
ikastaro bereziak sortzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2016/06/24

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: AEK Euskaltegia Irakaskuntza zentroak
Deskribapena: Urteroko kanpaina. Ikasturtea hasi eta Udal Eskola Kontseioluan, besteak beste, guraso
taldeak eratzeko kanpainaren berri ematen da. Zabalkundea bertan zentroetan egiten da, gurasoei
etxeetara iristen zaien informazioa eta fitxarekin. AEK euskaltegiak eratzen ditu taldeak (2012-2013
ikasturtean 70 guraso eta 2013-2014 ikasturtean 50). Honako jarduera, egitasmo orokor batean txertatuta
daukagu (Familia bidezko jarraipena) familia esparruko beste jarduera batzuekin batera.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? LH eta DBHko ikasleen gurasoei eta aitona-amonei (alfabetatu gabekoei)
Zein da hartzaile kopurua? 2.500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

HPSren diru laguntza

Diru kopurua
1.120,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

1.120,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Guraso taldeen ikastaroak (AEK)

Aurrekontua
8.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

8.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Guraso taldeetan parte hartzeko
fitxa/esakera orria

X

Guraso taldeei buruzko txostena

X

Familiabidezko jarraipena 2015
egitasmoa

X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.3. Irakaskuntza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.3.2. Herritarrei euskarazko eskolaz kanpoko prestakuntza zerbitzuez
informazioa ematea

Jarduera

Informazioa eman herritarrei euskarazko helduen prestakuntza zerbitzuez

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Kultur Etxeko zuzendaria Prentsa zerbitzua
Deskribapena: Hileroko kultur agenda, facebooka, triptikoak, udal aldizkaria, udalaren web gunea

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Heldu guztiei
Zein da hartzaile kopurua? 8.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea

Jarduera

Euskara ikasteko prozesuaren gaineko informazio orokorra modu erakargarrian
eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/30

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Udal Euskaltegia AEK euskaltegia
Deskribapena: Web guneak (udalarena, euskara zerbitzuarena, Udal euskaltegiarena), toki hedabideak
(Hitza, Oiz-mendi telebista)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gazte eta hezlduei (alfabetatu gabeak, ia euskaldunak eta erdaldunak)
Zein da hartzaile kopurua? 7.100
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

14.4.1. Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea

Jarduera

Euskara ikasteko diru laguntzak eskaini baldintza batzuk betetzearen truke
(deialdia)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Udal Euskaltegia AEK euskaltegia Toki hedabideak
Deskribapena: Urtero egiten den deialdia ikasturtearekin batera egiten da, irailean, eta indarrean egoten
da hurrengo urteko uztailera arte (udako barnetegietako ikastaroak barru). Deialdi berean sartzen dira
unibertsitate mailan opor sasoian egiten diren barnetegi edo ikastaro bereziak (UEU, EHU, Nafarroako
Unibertitatea, Mondragon Unibertsitatea,...), euskaraz burutzen badira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gazte eta hezlduei (alfabetatu gabeak, ia euskaldunak eta erdaldunak)
Zein da hartzaile kopurua? 7.100
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Euskara ikasteko diru laguntzak

9.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

9.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Deialdiari buruzko bandoa

X

Diru laguntza deialdirako araudia

X

194 / 241

Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.5. Administrazioa (Toki erakundeak)

Ekintza

14.5.2. Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil
dezaten komunikazio ekintzak antolatzea

Jarduera

Herritarrek administrazioekiko harremanetan euskara era naturalean erabil
dezaten komunikazio ekintzak antolatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Trebatzaile-itzultzailea Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Adminsitrazioko Erabilera Planean aintzat hartutako atala dugu: herritarrengan eragin
beharra administrazioarekiko harremanetan euskara erabiltzera bultzateko. Duela hiru urte jarrri zen
martxan "Udalak euskeraz...eta zurk zergaitik ez?" kanpaina. Urtero modu desberdinez garatzen da,
erabiltzen ditugun indizeetan nabarmentzen diren datuen arabera jokatuz.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei (gazte eta helduak)
Zein da hartzaile kopurua? 12.000
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Zuk zergaitik kanpaina (gastuak)

600,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

600,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Zuk zergaitik ez kanpainaren txostena

X

Zuk zergaitik ez kanpaina (bandoa)

X

Zuk zergaitik ez kanpaina (publizitate
euskarria)

X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

Ekintza

14.6.1. Enpresekin eta enpresarien elkarteekin elkarrizketak egitea, euskararen
erabilera plana gauzatzeko jarraitu beharreko pausuak zein diren azaltzeko, nola
parte hartu, laguntza teknikorako zein aukera dauden, etab

Jarduera

Herrian eragin handia duten enpresekin banan banako elkarrizketak egin (erabilera
planak bultzatu)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara dinamizatzailea
Kolaboratzaileak: HNT1 Arte enpresa
Deskribapena: HITZARGUNE kanpaina atala enpresetakoa izanik, guztiei egiten zaizkie bi bisita urtero.
Planak dituzte batzuk eta diagnostikoaren arabera egoera egokian daudenei animatu egiten zaie euskara
planak eratzeko. Honako jarduera, arlo sozio-ekonomikoan aintzat hartutako 6.1.4.1. jarduerako
aurrekontuaren kargura garatuko da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Enpresa ertain eta txikiak (100)
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:

197 / 241

Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

Ekintza

14.6.1. Enpresekin eta enpresarien elkarteekin elkarrizketak egitea, euskararen
erabilera plana gauzatzeko jarraitu beharreko pausuak zein diren azaltzeko, nola
parte hartu, laguntza teknikorako zein aukera dauden, etab

Jarduera

Saritu euskararen erabilera areagotzeko planak jarri dituzten enpresak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/04

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: HNT1 Ziurtagiriaren elkartea Artez enpresa
Deskribapena: HITZARGUNE kanpainako atala dugu. Ziurtagiriaren elkartearekin sinaturiko hitzarmena
oinarri jokatzen da eta ziurtagirien kostuaren %60 ingurua ordaintzen du udalak. Honakoa ere 6.1.4.1.
jarduerako aurrekontuaren kargura.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Enpresa ertain eta txikiak
Zein da hartzaile kopurua? 100
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

200 / 241

Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

Ekintza

14.6.1. Enpresekin eta enpresarien elkarteekin elkarrizketak egitea, euskararen
erabilera plana gauzatzeko jarraitu beharreko pausuak zein diren azaltzeko, nola
parte hartu, laguntza teknikorako zein aukera dauden, etab

Jarduera

Udala bezero den heinean, protokoloa zehaztu udalak hornitzaileei eskaera egin
diezaien aurrekontua eta faktura guztiak euskara egiteko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/04/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/30

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara dinamizatzailea Artez enpresa
Deskribapena: Administrazioko erabilera planean ere aintzat hartutako ekintzetako bat dugu, horrek
eragiten baitu udal langileen lan-hizkuntza euskara izan dadin, kanpotiko eragina.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Udalaren hornitzaileei
Zein da hartzaile kopurua? 100
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

Ekintza

14.6.3. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren
hizkuntza hautuari egoki erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko

Jarduera

Herritarrengan, merkatariengan edo ostalariengan eragin, Hizkuntza
konpromisoaren zigilua bereganatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia HNT1 Merkatari elkartea
Deskribapena: 14.6.1.2. jardueraren parekoa

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)

Ekintza

14.7.1. Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko

Jarduera

14.7.1.1. Laguntza teknikoa eskaini, erlijio saioetako materialaren itzulpenerako eta
testuak kalitatezkoak direla bermatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: HNT1 Artez
Deskribapena: HITZARGUNE kanpainaren atala dugu elkarteei begirakoa eta hor sartzen dira
hitzarmenkide elizbarrutia, bere gazte taldea eta karitas. Lagutnza teknikoa (itzulpenak) eta aholkularitza
eskaintzen zaie. aurrekontua, 14.7.1.2. jardueraren kargura.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Elizbarrutia eta eliztarrak
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)

Ekintza

14.7.1. Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko

Jarduera

14.7.1.2. Saritu euskararen erabilera kontuan hartu eta sustatzen duten aisialdi
elkarteak (kultura eta kirola)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Ziurtagiriaren elkartea Euskara zinegotzia HNT1
Deskribapena: HUITZARGUNE kanpaina beste atal bietan egiten denaren parekoa (14.6.1.2. eta 14.6.3.1.
jardueren parekoa).

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Aisiaren esparruko elkarte mota guztiei (57)
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)

Ekintza

14.7.1. Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko

Jarduera

14.7.1.3. Hitzarmena sinatu aisialdi taldeekin, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin jorratzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Artez HNT1
Deskribapena: HITZARGUNE kanpaina hirugarren atala: kultur eta kirol elkarteak (aisi elkarteak modu
orokorrean). Laguntza teknikoa (diagnostikoa, itzulpenak, aplikazio informatikoak) eta aholkularitza
(motibazio tailerrak, kudeaketarako aholkuak,...). Kanpaina egitasmo orokor batean daukagu aintzat
hartuta: HITZARGUNE (enpresak, merkataritza eta elkarteak). Egitasmo orokorr horren aurrekontutik
banaketa egin eta elkarteen atalerako aplikatzen dugun gastua 12.000 eurokoa da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Aisiaren esparruko elkarte mota guztiei (57)
Zein da hartzaile kopurua? 2.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65
Oharrak: Elkarte mota guztiak sartzen dira kanpainan (kultura, kirola, adinekoak,...). Beraz, adin tarte
guztietako elkartekideengan eragiten du eta elkarteetan partaide direnen kopurua kontuan hartuta, esparru
horretan estimazioa egiten dugu 2000 kiderengan duela eragina.

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

BFA-ren diru laguntza

1.267,46

HPSren diru laguntza

1.680,00
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

2.947,46

Gastuak:

Kontzeptua
Hitzarmengintza kanpaina (elkarteak) gastuak

Kapitulua

Aurrekontua
12.000,00
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Kontzeptua

Kapitulua
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

Aurrekontua
12.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Hitzarmengintza egitasmoa -txostena
2014

X

Berripapera HITZARGUNE 1

X

Hitzarmen eredua elkarteentzako

X

Ziurtagiridunak 2013 (argazkia)

X

Balantzea 2014 (Hitzargune)

X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Jarduera

14.8.1.1. Zentro publikoetan (osasun zerbitzuk, udalaren bulegoak...) irakurgai utzi
euskarazko aldizkari eta liburuak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara dinamizatzailea Prentsa bulegoa
Deskribapena: Administrazioko Erabilera Planean aintzat hartutakoa ekintzetako bat: hizkuntza paisaia
landu. Hainbat dira udal seil desberdinetatik kaleratzen diren euskarriak (publizitatea) eta argitalpenak
(euskara sailarenak: kanpaina desberdinetakoak -gurasoei begirakoak, familiari begirakoak...-,
HITZARGUNE -hitzarmengintzako berripapera-, Kultur Etxeko hileroko agenda, antzokiko hiruhilabetekaria,
gazte bulegoko argitalpenak...)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Helduei eta gazteei
Zein da hartzaile kopurua? 10.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Jarduera

14.8.1.2. Modan dauden idazleen hitzaldiak antolatu: idazteko teknikak, ohiturak,
liburuen komentarioak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: AEKko teknikaria (berbalagun)
Kolaboratzaileak: Berbalagun Eskolak eta institutuak HNT1
Deskribapena: Berbalagun egitasmoaren barruko jarduna dugu. Horrez gain, ikastetxeetan lantzen da
"idazleak eskolara" programa, ikasturte bakoitzen zentro bakoitzeko hiru bat hitzaldi eskainiz. Hurrengo
azpiekintzetako aurrekontuen kargura: 2.1.8.2. ezpiekintza (eskolaz-kanpokoetarako diru laguntzak) eta
3.8.2.1. azpikeintza (Berbalagun)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Haurrei eta helduei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Jarduera

14.8.1.3. Euskarazko komunikabideen harpidetzak oparitu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HITZA egunkaria
Deskribapena: HITZA egunkariarekin sinaturiko hitzarmena bitarteko, zenbait leku publikoetan jasotzen da
egunkaria. GAZTEZULO aldizkaria dohain ematen zaie ikasturte bakoitzean DBHko 4. mailako ikasleei.
Irakaskuntza zentroeta Normalkuntza Planetarako diru laguntzak bitarteko, diru laguntzak eskaintzen dira
liburutegia hornitzeko eta aldizkarien harpidetzak egiteko ere.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Jarduera

14.8.1.4. Irakurzaletasuna bultzatu asmoz, Udal liburutegiarekin elkarlanean
programa berezia eratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/06/30

Arduraduna: Liburutegiko arduraduna
Kolaboratzaileak: Kultu Etxeko zuzendaria Liburutegiko laguntzaileak
Deskribapena: Irakurzaletasuna bultzatzeko egitasmoa eratzen da urtero. Honen baitan, honako
azpiekintzako bi kanpaina txertatzen dira: 1- Topagunearen "irakurri, gozatu eta oparitu" kanpaina eta
ekintza osagarriak. 2.- Udal liburutegiko azken barikuetako ekitaldi bereziak,...)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Haurrei eta helduei
Zein da hartzaile kopurua? 7.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Bizkaiko Foru Aldundiaren diru
laguntza

Diru kopurua
128,90

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

128,90

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Irakurri, gozatu...kanpaina eta ekintza
osagarriak

3.500,00

Irakurzaletasuna (liburutegiko-gastuak)

2.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

5.500,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

Irakurri, gozatu eta oparitu kanpaina

X

Irakurzaletasuna bultzatzeko
egitasmoa 2015

X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.8. Liburugintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.8.1. Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Jarduera

14.8.1.5. Liburuaren eguna ospatu (udal liburutegia)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Liburutegiko arduraduna
Kolaboratzaileak: Kultur Etxeko Zuzendaria HNTa
Deskribapena: Liburuaren eguna aitzakia, ospakizun bereziak izaten dira udal liburutegiaren inguruan.
Egitarau berezia, irakurzaletasuna bultzatzeko jarduerak, liburuak oparitzea,... Euskara Zerbitzuarekin
elkarlanean.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Heldu gazte eta haurrei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.9.1. Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan euskararen erabilera
sustatzeko

Jarduera

14.9.1.1. Herriko kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu, haietan euskara erabilera
sustatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Estiñe Astorkia (euskara dinamizatzailea/ARTEZ)
Kolaboratzaileak: Arte enpresa HNT1
Deskribapena: HITZARGUNE kanpaina dugu honetarako ardatz eta dituen hiru ataletatik bat dugu
elkarteena, modu orokorrean aintzat hartuta (aisa, kirola, kultura, ongizatea,...) eta atal horretan jarduteko
ekitnza/jarduera aisiaren esparruan daukagu txertatuta: 14.7.1.3. jarduera. Honen kargura garatzen honako
jarduerarena. Elkarteei laguntza teknikoa (kudeaketarako, itzulpenetarako, karteleria,...) eta aholkularitza
eskaintzen zaie uneoro. Guztira hitzarmenkide dira 59 elkarte eta, horietatik, 25 dira kultur elkarteak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Kultur elkarteetako helduak eta gazteak
Zein da hartzaile kopurua? 50
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.9.1. Kultura elkarteekiko elkarlana sustatzea, haietan euskararen erabilera
sustatzeko

Jarduera

14.9.1.2. Euskaraz antolatu nahi diren kultur ekintzetarako beharrezkoak izan
daitezkeen baliabideak eskaini

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Kultur Etxeko Zuzendaria
Kolaboratzaileak: Kultura zinegotzia Euskara zinegotzia HNT1 Euskara dinamizatzailea
Deskribapena: Euskara eta Kultura arloak elkarlanean, irizpide horri eusten zaio urte osoan eta baliabide
eskaintza egokia egiten da: zine aretoak, antzokia, Jai-Alai frontoia, megafonia, hitzaldi aretoak,
zabalkundea,eszenatokiak,...

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ikastetxeak, elkarteak, Berbalagun,
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.9. Kulturgintza (Toki erakundeak)

Ekintza

14.9.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera
bultzatzea

Jarduera

14.9.2.1. Etorri berriei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak, euskarazko kultur
jarduerak kontsumitzera animatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Ideasur Eskola kontseilua Lanbide Kultur Etxea
Deskribapena: Euskara arloak berak garatzen dituen kanpainen bitartez edo gainerako eragileekin
elkarlanean, etorri berrie helduen gizarteratzea lantzen du, bertoko produktuak eta zerbitzuak erabiltzeko
etorri berriekin harremanak landuz. Beste azpiekintza batzuekin lotuta: - 14.2.1.1. gurasoei begirako
euskalduntze ikastaro bereziak (etorri berriak dira proportzio handi batean) - 7.1.3.3. urte osoko
gazte-programa planifikatu ("Gaztelekuko zapatuak" egitasmoan etorri berri gazteek hartzen dute parte,
%30 inguru) - 7.7.1.1. etorri berri gazteen integraziora bideratutako aisialdi programak garatu (Gu-Gazte
programa, DBHko ikasle etorri berriei errefortzua, Eusliderrak egitasmoa Mertzede ikastetxean DBHko
ikasleekin)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Etorri berri gazte eta helduei
Zein da hartzaile kopurua? 1.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)

Ekintza

14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile
eta partaide bihurtzea

Jarduera

14.10.1.1. Komunikabideak euskarazko kultura. aisialdi eta kirol ekitaldien
berriemaile eta partaide bihurtu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Prentsa bulegoa HITZA/Oizmendi Bagabiz
Deskribapena: Komunikabideekin dauden akordio eta hitzarmenak bitarteko, jarduera honi buruzkoa
garatzen da: toki hedabideak toki albisteen jarraipenerako tresna ditugu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)

Ekintza

14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile
eta partaide bihurtzea

Jarduera

14.10.1.2. Udalerri mailako irrati-telebista zerbitzuaren esleipena mantendu,
euskarazko hedapena egitea helburu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/06

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/05/04

Arduraduna: Alkatetza
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Oiz-mendi telebista HNT1
Deskribapena: Duela urte asko egin zen esleipena eta horretan mantentzen da zerbitzu hori. Oiz-mendi
telebista 11amaika telebista taldean dago.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua? 16.400
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Toki telebista eta irratiaren zerbitzua
(gastuak)

56.280,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

56.280,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Telebista zerbitzuaren esleipenaren
luzapena

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.10. Hedabideak eta publizitatea (Toki erakundeak)

Ekintza

14.10.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile
eta partaide bihurtzea

Jarduera

14.10.1.3. Busturialdea eta Lea-Artibaiko HITZA egunkariari diru baliabideak
bideratu, urteanitzeko hitzarmenaren bidez

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/31

Arduraduna: Euskara zinegotzia
Kolaboratzaileak: HITZA HNT1
Deskribapena: Hitzarmena sinatu zen 2012an, 2015era arte indarrean egongo dena.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Hitzarmena (udala/HITZA)

26.250,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

26.250,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Hitzarmena (Udala-HITZA) 2012-2015

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.11. Teknologia berriak (Toki erakundeak)

Ekintza

14.11.1. Herritarrengan eragitea, batez ere gazteenengan, sarera informazio bila
euskaraz ere jo dezaten

Jarduera

14.11.1.1. Herritarrengan eragin, batez ere gazteengan, euskaraz jo dezaten sarera
informazio bila

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/11/30

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Gazte informazio bulegoa Eskolak Astra koordinadora
Deskribapena: Gizarte eragile desberdinekin elkarlanean jorratzeko jarduera dugu, eragile bakoitzak
sarean dituen tresnak baliatuz gazteengan eragiteko.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gazteei
Zein da hartzaile kopurua? 2.700
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 14-16 , 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

15. Barruko proiekzioa

Neurria

15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)

Ekintza

15.1.2. Euskararen ezagutza eta erabilerari lotutako balio erantsiak hedatzea

Jarduera

15.1.2.2. Euskal kultura eta tradizioari lotutako ekintzak bultzatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Jaietako zinegotzia
Kolaboratzaileak: Euskara zinegotzia Jai Batzordea HNT1
Deskribapena: Urtean zehar jorratzen dira jai egitarau desberdinak, euskal kultura eta tradiozioei eutsiz:
Kandelerio, Inauteriak, Santa Ageda, San Juan, Olentzero, Marijesiak, Euskal jaia, Azoka bereziak eta azoka
nagusiak). Urte osoa hartzen dute aipatu ospakizunek eta gehienak familia giroan ospatzekoak ditugu.
Beraz, herritar guztiengan eragiteko modua da jarduera hau garatzea.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei
Zein da hartzaile kopurua? 16.400
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Euskal ohiturak eta tradizioak (gastuak)

30.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

30.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

15. Barruko proiekzioa

Neurria

15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)

Ekintza

15.1.2. Euskararen ezagutza eta erabilerari lotutako balio erantsiak hedatzea

Jarduera

15.1.2.1. 2015ean erabileararen kale neurketa berezia egin Soziolinguistika
Klusterraren eskutik

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/10/31

Arduraduna: HNT1
Kolaboratzaileak: Euskara dinamizatzailea Soziolinguistika Klusterra
Deskribapena: 2015ean dagokigu kale erabileraren neurketa berezia egitea, Soziolinguistika Klusterrak lau
urterik behin egiten duen neurketari eutsiz.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Adin guztietako herritarrei
Zein da hartzaile kopurua? 1.200
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Hitzarmena Soziol. Klusterrarekin

6.000,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

6.000,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria
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Esparrua

15. Barruko proiekzioa

Neurria

15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta
baita gune jendetsuetan ere (Toki erakundeak)

Ekintza

15.2.1. Kultura edo kirol jarduera jendetsuetan euskarazko komunikazioa
(idatzizko zein ahozkoa) bermatzea

Jarduera

15.2.1.1. Herriko jaietan antolatzen diren aktialdietan euskararen erabilera bermatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2015/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2015/12/31

Arduraduna: Jai arloko zinegotzia
Kolaboratzaileak: HNT1 Jai Batzordea
Deskribapena: Honako azpiekintzako helburuak hurrengo bideetatik lantzen dira: - Hitzargune kanpainako
elkarteen ataletik (14.7.1.3. azpiekintza), elkarteen ekimenez antolatzen diren jendaurreko ekitaldietarako
irizpideak landuz eta baliabideak eskainita. - Diru laguntzetarako Udal ordenantza (deialdietan hizkuntza
irizpideak txertatuta daude) - Jai Batzordea (euskara hutsez funtzionatzen du, ahoz eta idatziz)

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritar guztiei (adin guztietakoei)
Zein da hartzaile kopurua? 16.400
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16 , 17-29 , 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena
Diru laguntza Ordenantza
(euskara/txostena)

Url-a

Erantsitako
agiria
X
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