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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

- Ume, gazte eta gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak ezagutarazi eta eskura jartzea. Euskarazko
Produktuen Katalogoa.

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

- Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz jabe daitezen eta orain arte
burututako ekimenen azterketa egitea

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

- Berbalagun eta Gurasolagun

4. Administrazioa
4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea (Toki
erakundeak)
4.1.3. Herritarrek administrazioekin dituzten harreman ahozkoetan eta idatzizkoetan bi hizkuntza ofizialak
erabiltzeko aukera bermatzea

- Herritarrek administrazioekin dituzten harreman ahozkoetan eta idatzizkoetan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko
aukera bermatzea

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)
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5.1.5. Hizkuntza paisaia ?ez bakarrik eskumen publikokoa, baizik eta baita ere merkataritza eta enpresa
arlokoa?oro har euskaraz izateko neurriak hartzea

- Merkataritzan eta enpresa txikietan hizkuntza paisajea euskaraz izateko baliabideak eskaintzea

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

- 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

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

- 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)

- Etorkin helduak euskarara hurbiltzeko, euskalduntzerako egitasmo eraginkorrak sustatzea

- Ume etorkinen euskalduntze prozesua azkartzeko baliabideak eskaintzea.

5.2. Euskara herritarren lehen hizkuntza gisa eta hizkuntza natural gisa
sendotzeko lagungarri izango diren ekimenak garatzea (Toki erakundeak)
5.2.1. Euskararen familia bidezko transmisioa bermatzeko eta sendotzeko ekintza lagungarriak garatzea

- Jaioberrien egitasmoa

5.2.2. Ahozkotasuna eta euskaraz adierazteko gaitasuna lantzea, bereziki haur eta gazteei zuzendutako
egitasmoen bidez

- Ipuin lapikoa

- Gu bertsotan

5.2.3. Irakurzaletasuna sustatu eta indartzera bideratutako ekimenak abiaraztea (irakurketa tailerrak, etab.)
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- Irakurzaletasuna sustatu helduen artean: irakurleen txokoa

- Irakurzaletasuna sustatu eta indartzera bideratutako ekimenak ume eta gaztetxoentzat: Irrien lagunak eta Irakurriz
gozatu

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

- Euskarazko jarduerak bultzatzea haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan: gaztelekua

- Euskarazko jarduerak bultzatzea haurrei zuzendutako ekintzetan: ludoteka

- Euskarazko jarduerak bultzatzea: antzerki tailerra

9. Kulturgintza
9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea (Toki erakundeak)
9.1.1. Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko pizgarrien sistema bat eratzea

- Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko pizgarrien sistema bat eratzea

12. Hedabideak
12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea
12.5.3. Hedabideen arteko elkarlan-egitasmoak bultzatzea, haien bideragarritasuna indartzeko eta
gizarte-eragina handitzeari begira

- Euskarazko hedabideen arteko elkarlan-egitasmoak bultzatzea

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

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

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

- Euskara ikasteko sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea: gurasoentzako euskara eskolak

14.4.4. Euskara ikasten dabilenentzako aitorpen sistema bat eratzea

- Euskara ikasten dabilenentzako aitorpen sistema bat eratzea

14.4.5. Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragitea (autoeskolak, jubilatu elkarte, kultur
elkarte, merkatari elkarteak), ikastaroak euskaraz ere antolatzeko

- Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragitea (autoeskolak, jubilatu elkarte, kultur elkarte, merkatari
elkarteak), ikastaroak euskaraz ere antolatzeko

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)
14.6.3. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren hizkuntza hautuari egoki
erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko

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

14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza
elkarteen bitartez

- Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez

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

14.7.4. Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabileraren normalizazioan
ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko

- Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabilera areagotzeko

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

- Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

15. Barruko proiekzioa
15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)
15.1.1. Harreman sareak sendotu eta elikatzea

- Harreman sareak sendotu eta elikatzea: hizkuntza-kooperazioa indartu

15.1.2. Euskararen ezagutza eta erabilerari lotutako balio erantsiak hedatzea

- Euskararen ezagutza eta erabilerari lotutako balio erantsiak hedatzea: Euskaraldia

16. Kanpoko proiekzioa
16.1. Euskararen irudi positiboa eta marka zabaltzea
16.1.2. Harreman sareak sendotu eta elikatzea

- Harreman sareak sendotu eta elikatzea

17. BESTELAKOAK
17.1. ESEPen kokatzen ez diren bestelako gastu orokorrak, diru-laguntzak eta
egitasmoak (Toki erakundeak)
17.1.2. Toki-erakundeei edota mankomunitateei diru-laguntzak ematea ESEP nahiz Euskararen Erabilera
Plana garatzeko
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- Toki-erakundeei edota mankomunitateei diru-laguntzak ematea ESEP nahiz Euskararen Erabilera Plana garatzeko
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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

Ume, gazte eta gurasoei euskara eta euskal kulturari lotutako produktuak
ezagutarazi eta eskura jartzea. Euskarazko Produktuen Katalogoa.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/11/12

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/03

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Alkarbide; Euskarazko Produktuen Katalogoaren lantaldea
Deskribapena: Gurasoei eta 16 urtera bitarteko ume eta gazteei zuzentzen zaie euskarazko produktuen
katalogoa. Gurasoei baliabideak eskaintzeko eta euskarazko produktuen erabilera sustatzeko tresna
egokia da katalogoa. Hainbat euskarritan banatzen da: paperezko katalogoa, liburu-markatzailea QR
kodeduna, web gunea eta aldizkako buletina. Azken biek aukera gehiago ematen dute produktuen
informazio osatua zabaltzeko, urte osoan erabil daiteke eta buletinaren harpidetzak egin daitezke. Ekintza
honen helburuak: -Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan -Familiei baliabideak eskaini -Euskarako
produktuen erabilera sustatu. Paperezko euskarriak ikastetxeen bitartez banatzen dira, baita udalerriko
hainbat zerbitzutan ere (euskaltegiak, hizkuntza eskola, liburutegia, gazteria zerbitzua, kultura etxea,
enplegu zerbitzua, musika eskola, euskara saila...). Lau dendak parte hartzen dute. Aldizkako buletina sare
sozialen bitartez elkarbanatzen da. Katalogoa ezagutzera emateko komunikazio ekintzak egiten dira:
prentsaurrekoan aurkeztu, Udalaren web gunean bannerra. Ekintza arrakastatsua eta ezaguna da, jendea
zain egoten da katalogoa noiz banatuko eta dendetara katalogoa eskuetan hurreratzen da. Eragile guztiek
aldeko balorazioa egiten dute. Lan hauek bideratzen dira: Alkarbideren bidez eskaera, ekainean. Banaketa
eta publizitatea antolatu, azaroan. Banaketa eta komunikazioa, azaroa-abenduan. Ebaluatu, 2018ko
urtarrila-otsailean. Urte osoan, buletinak zabaldu sare sozialetan. Ebaluazioa egiteko, balorazio galdetegia
betetzen dute dendariek, ikastetxeek eta Euskara Sailak eta hobekuntzak proposatzen dizkiote lantaldeari
hurrengo urterako.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ume eta 16 urtera bitarteko gazteei eta gurasoei.
Zein da hartzaile kopurua? 3.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Gastuak:
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Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Euskarazko produktuen katalogoa

2

1.500,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.500,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da? 2014/01/01

Amaiera noiz izan da? 2014/12/31

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena: Ekintza multzo bi jaso dira hemen. Batetik, jaioberrien gurasoak sentiberatzeko programa
eta bestetik, gurasoei eta 16 urtera bitarteko ume eta gazteei euskarazko produktuen katalogoa.
Jaioberriaren etxera zorion agurra bidali elementu hauekin batera: bertso paper pertsonalizatua koadroan,
autorako eranskailua eta ume kantak dauzkan CDa. Bertsoak. Bertsolari talde batekin kontratua sinatuta
dugu jaioberri bakoitzari bertso pertsonalizatua egiteko. Familiek asko preziatzen dute bertsoa jasotzea.
Liburua argitaratzea. Urtean jaiotako umen guztien bertsoakaz eta argazkiakaz liburua osatzen da eta
familia guztiei banatzen zaie. Liburua aurkezteko jaia. Euskara Egunaren aurreko domekan, 2014ko
azaroaren 30ean, ekitaldia antolatuko da 2013an jaiotako umeen familiei zuzenduta, liburua jai giroko
ekitaldi batean aurkezteko eta ekitaldi hunkigarria familiei eskaintzeko. Familiei ateratako argazkiarekin
libururako markatzailea egingo da, eta ekitaldiaren bideoa eskainiko da. Arrakasta handia dauka jaiak,
urtetik urtera handituz doa parte hartzen duen familia-kopurua eta balorazio ona egiten dute. Ekitaldia
honela osotzen da: - Aurkezpena, herriko pertsona ezagun batek eginda - Bertso paperak irakurtzea lau
gurasok - Pailazoen emanaldia - Urteko jaioberrien eta gurasoen argazkia ateratzea. Gurasoei baliabideak
eskaintzeko eta euskarazko produktuen erabilera sustatzeko tresna egokia da katalogoa. Paperezko
euskarriaz gain, web guneak aukera gehiago ematen ditu produktuen informazio osatua zabaltzeko, urte
osoan erabil daiteke eta buletinaren harpidetzak egin daitezke. Ekintza honen helburuak: -Euskararen
erabilera handitu etxeko esparruan -Familiei baliabideak eskaintzea -Euskarako produktuen erabilera
sustatzea. Ikastetxeen bitartez egiten den banaketa zabalaz gain, udalerriko hainbat zerbitzutan ere
banatzen da (euskaltegiak, hizkuntza eskola, liburutegia, gazteria zerbitzua, kultura etxea, enplegu
zerbitzua, musika eskola, euskara saila...). Lau dendak parte hartzen dute. Katalogoa ezagutzera emateko
komunikazio ekintzak ere egiten dira: prentsaurrekoan aurkeztu, Udalaren web gunean bannerra ipintzen
da. Ekintza arrakastatsua eta ezaguna da, jendea zain egoten da katalogoa noiz banatuko eta dendetara
katalogoa eskuetan hurreratzen da. Eragile guztiek aldeko balorazioa egiten dute. Lan hauek bideratzen
dira: Alkarbideren bidez eskaera, ekainean Banaketa eta publizitatea antolatu, azaroan Banaketa eta
komunikazioa, azaroa-abenduan Ebaluatu, 2015eko urtarrila-otsailean Ebaluazioa egiteko, balorazio
galdetegia betetzen dute dendariek, ikastetxeek eta Euskara Sailak eta hobekuntzak proposatzen dizkiote
lantaldeari hurrengo urterako.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ume jaioberrien gurasoei, eta oro har familiei (aitite-amamak, neba-arrebak...).
Guraso eta gazteei

Zein da hartzaile kopurua? 3.400
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak
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Gastuak

Kontzeptua

Kapitulua

Gastuak

Bestelakoak:
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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

Gurasoengan eragitea euren hizkuntza ohiturak seme-alabengan duen eraginaz
jabe daitezen eta orain arte burututako ekimenen azterketa egitea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/10/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Ikastetxeak, ikastetxeetako guraso-elkarteak, Hizkuntza aholkularitza, UEMA, Osakidetza
Deskribapena: Guraso eta seme-alaben arteko euskararen transmisioa indartzea dugu helburu, hainbat
ekintzaren bitartez. Batetik, gurasoen sentsibilizazioa eta kontzientziazioa landu, gurasoen hizkuntza
erabileraz eta hizkuntza ohiturez hausnartzeko eta euskara erabiltzeko baliabideez informazioa emateko
saioak eskaintzen dira hiru urteko umeen gurasoentzat, ikastetxeekin elkarlanean: Herri Ikastetxean,
Ikastolan eta Sagrado Corazón-en. Beste alde batetik, ikastetxeetan gurasoekin lantzen ari diren
ekintzetarako baliabideak eskaintzen zaizkie. Hau guztia, Geurien be bai egitasmoaren barruan lantzen da.
Aurten, UEMAk dinamizatutako tailerra eskaini gura diegu guraso eta 6 eta 11 urte bitarteko seme-alabei,
familiak hizkuntzaren garapenean duen eraginaz gogoeta egiteko eta euskararen hizkuntza ohitura
sendotzen laguntzeko. Berbalagun egitasmoaren barruan, Gurasolagun tailerrak antolatu dira ikasturte
honetan, gurasoek eta seme-alabek aisialdian elkarrekin jolastuz edo eskulanak eginez, euskaraz hitz
egiteko ohitura landu dezaten. Beste alde batetik, Alkarbideren transmisio lantaldearen ekimenez, Bizkaian
euskararen transmisioa familia bidez zer nolakoa den ezagutu, egiten dugun lana ebaluatu eta hobetzeko
oinarriak zehazteko, familia bidezko transmisioari buruzko ikerketan parte hartuko dugu. Azkenik, eta
familia bidezko transmisioaz guraso berriengan hausnarketa eragiteko helburuari helduta, urtebete baino
gutxiago duten umeen gurasoentzako saioak antolatuko dira Osakidetzagaz elkarlanean.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 3 urteko umeen gurasoei, 6 eta 11 urteko umeei eta euren gurasoei
Zein da hartzaile kopurua? 400
Gizonezkoak % 20,00

Emakumezkoak % 80,00

Hartzailearen adina: < 13 , 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Gastuak:
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Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Gurasoak

2

0,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

0,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Berbalagun eta Gurasolagun

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: AEK euskaltegia; Gotzon Garitaonaindia euskaltegia; Hizkuntza Eskola Ofiziala
Deskribapena: Euskara ikasleez gain, oinarrizko ahozko gaitasuna duten eta euskaraz berba egin gura
duten pertsonengan eta euskara ondo dakiten hiztunengan euskaraz berba egiteko aukerak sortzeko eta
hizkuntza ohituretan eragiteko asmoz, Berbalagun egitasmoa egokia da. Astean behin batzen diren
berbalagun taldeez gain, eta taldeen arteko harremanari bidea emateko eta euskaraz egiteko guneak eta
aukerak zabaltzeko helburua hartuta, ekintza osagarriak antolatzen dira: tailerrak, diaporamak, irteerak,
lehiaketa... Horrez gain, gurasolagun tailerrak antolatzen dira, guraso eta seme-alaben arteko euskarazko
harremana sendotzeko helburuz. Egitasmoa AEK-k kudeatzen du eta elkarlanean egiten zaio jarraipena
Udalak udalerriko euskaltegi biekin eta Hizkuntza Eskolarekin sinatzen duen hitzarmenaren bidez. Ekintza
osagarriak antolatzeko hainbat eragilerekin batera lan egiten da, hala nola, Gazteria Zerbitzua, Kultura
Saila, dantza taldea, mendi taldea edota dena delako ekintza antolatzen laguntzen duen herriko beste
elkarteren batekin. Komunikazio bideak: urtean 3 aldizkari, hileroko agenda, kartelak, izena emateko fitxak,
hitzarmena sinatzea eta urteko ebaluazioa prentsaurrean, matrikulazio kanpainarako publizitatea,
berbalagunen iritziak zabaltzeko elkarrizketak, bloga, web guneak, sare sozialak, Facebook-a eta
whatsapp-a. Ebaluazioa: etengabea, jarraipen batzordearen bitartez, hitzarmeneko partaide guztiekin
osotua, dinamizatzaileak egindako ebaluazio txostena eta berbalagunen iritziak jasotzeko ikasturte
amaierako galdetegia.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Berba taldeetan parte hartu nahi duten herritarrei
Zein da hartzaile kopurua? 300
Gizonezkoak % 38,00

Emakumezkoak % 62,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Gastuak:

17 / 118

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Berbalagun egitasmoa

2

16.500,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

16.500,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

4. Administrazioa

Neurria

4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea (Toki
erakundeak)

Ekintza

4.1.3. Herritarrek administrazioekin dituzten harreman ahozkoetan eta
idatzizkoetan bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera bermatzea

Jarduera

Herritarrek administrazioekin dituzten harreman ahozkoetan eta idatzizkoetan bi
hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera bermatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/04/02

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/06/30

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: UEMA; Finantza-erakundeak eta aholkularitzak
Deskribapena: Errenta Aitorpena herritarrek euskaraz egin dezaten eta aitorpena egiten duten erakundeek
horretarako erraztasunak eman ditzaten kanpaina abiatuko da UEMArekin elkarlanean. Eragina lortu nahi
da norabide bitan, batetik, finantza-erakundeetan eta aholkularitzetan aitorpena egiten duten herritarrek
euskaraz egiteko aukera izan dezaten zuzendariekin landuz erakunde horietako protokoloan gaia sar
dezaten. Eta bestetik, herritarrengan eragin nahi da, aitorpena euskaraz egin dezaten komunikazio
kanpaina bideratuz. Helburua da 2017an euskaraz egindako aitorpenen kopurua aurten handiagoa izatea.
Kanpaina finantza-erakundeetako zuzendariekin eta aholkularitzetako ordezkariekin batera aurkeztuko da
prentsaurrean eta amaieran, emandako fitxetan jaso diren datuak eskatuko zaizkie eta balorazioa egingo
da. Udalerrian egiten den kanpaina honi esker, berton egindako aitorpen kopuruaren % 25 ingurukoa da,
baina datu orokorrak begiratuta, %7aren ingurukoa. Hori kontuan izanda, aurten bideratu nahi diren
hobekuntzak, hauek dira: - Erregistro fitxako datu guztiak betetzeko eskatzea, harrera-hizkuntza,
elkarrizketa-hizkuntza eta dokumentuaren hizkuntzaren bilakaera hobeto antzemateko - Parte hartzen
duten entitateek agente elebidunak eskatzea - Harrera-hizkuntzan euskara gehiago erabiltzeko ahalegina
egitea - Banketxeetan agenteei hizkuntza jokabidearen berri ematea - Bezeroari ematen zaion dokumentua
euskaraz denean, Ogasunera ere, euskaraz bidaltzea - Ahalegina egin aitorpen gehiago euskaraz egiteko Elkarlana indartu: hitzarmena sinatu parte hartzaile guztien artean urteko konpromisoak hartzeko eta
publikoki jakinaraztea prentsaurrekoan - Bizkaiko Euskara Zerbitzuen bilgunearen bitartez Aldundiari
eskatzea agente guztiak elebidunak izan daitezela - Bizkaiko Euskara Zerbitzuen bilgunearen bitartez
Aldundiari eskatzea modu proaktiboan jokatzeko euskaraz egiten diren errenta aitorpenaren datuak
hobetzeko

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Errenta aitorpena egiten duten herritarrei eta zerbitzu hori eskaintzen duten
erakundeei

Zein da hartzaile kopurua? 7.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:
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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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

5.1.5. Hizkuntza paisaia ?ez bakarrik eskumen publikokoa, baizik eta baita ere
merkataritza eta enpresa arlokoa?oro har euskaraz izateko neurriak hartzea

Jarduera

Merkataritzan eta enpresa txikietan hizkuntza paisajea euskaraz izateko
baliabideak eskaintzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Berton merkatarien elkartea, Bostale ostalarien elkartea, Berazel azokako merkatarien
elkartea, Behargintza, UEMA

Deskribapena: Merkataritza alorrean hainbat lan ildo jorratzen dira. Batetik, erabiltzeko prest dauden
materialak banatzen ditugu, hala nola, itxita/zabalik kartelak, ordutegiak, fakturak, albaranak eta erreziboak.
alorkako hiztegiak, merkealdirako txartelak, era guztietako oharrak eta txartelak, menuak... Baita
aholkularitza hizkuntza kontuetan ere, eta itzulpenak eta testu maketatuak. Berton merkatarien elkartea
eragile garrantzitsua da baliabideen berri zabaltzeko. Merkatarien aldetik harrera ona da. Jarraipena eta
ebaluazioa egiteko aplikazio informatikoa daukagu eta horretan bildutako datuen emaitza bidez egiten da
urteko balorazioa eta hurrengo urterako hobekuntzen proposamena. Zerbitzuak bide desberdinetatik
eskuratzeko modua dago, tartean, web gunearen bitartez. Establezimendu berria zabaltzera doazenei
informazioa eta hizkuntza-aholkularitza eskaintzen zaie Behargintza eta Euskara Sailaren aldetik. Arloko
elkarteekiko harremana Behargintzarekin elkarlanean bideratzen da. Berton merkatarien elkartearekin,
urteko planean jasotzen diren ekintzetan hizkuntzen erabilera adostu egiten da eta baliabideak eskaintzen
zaizkie euskara gehiago erabiltzeko. Bostale ostalarien elkarteari baliabideak eskaintzen zaizkie eta euren
eskaeraren arabera lan egiten dugu eurekin. Toki publikoetan eta jendaurrean lan egiten duten era
guztietako establezimendu, enpresa eta negozioetan lehen hitza euskaraz izan dadin sustatzeko eta
euskaraz berba egin daitekeela adierazteko euskarriak argitaratu eta banatzen dira eta euskarri horiek
baliatzen dira udalak eskaintzen dituen hizkuntza zerbitzuak ezagutarazteko. Ostalaritzan euskarazko
musika entzun dadin sustatzeko neurri gisa, zerrenda publiko bat sortu da eta ostalariak gonbidatu dira
erabili dezaten. Horrez gain, jateko arina ematen duten tabernetan eta terrazetan hizkuntza paisajea
euskaraz egon dadin laguntza teknikoa eskaintzen da. Zuzeneko harremanaren bitartez, aurten,
lehentasunezko establezimendu aukeratuko dira eta bisitak egingo dira, UEMAren bidez, sustapena eta
sentsibilizazioa lantzeko eta establezimendu horietako titularrek hizkuntza-lidergoa jorra dezaten.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Merkataritza, ostalaritza, enpresa txikiak
Zein da hartzaile kopurua? 2.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua
merkataritza eta ostalaritza

0,00
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

0,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

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

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Gazteria Saila; Behargintza
Kolaboratzaileak: Alkarbide; Euskara Saila
Deskribapena: Ume eta gaztetxoekin eta hizkuntzaren transmisioarekin zerikusia daukaten lanbideetan
langile euskaldunen zerrenda Beharsarea web gunearen bitartez eskaintzen da. Era bietako erabiltzaileak
daude, lan bila ari direnak eta lana eskaintzen dutenak. Lanbide hauek kontuan hartu dira: ume
zaintzaileak, eskola partikularretako irakasleak, aisialdiko begiraleak... Hiru udal zerbitzuren arteko
lankidetzari esker bideratzen dira zerrendak: Gazteria, Behargintza eta Euskara Saila. Beharsarea
Alkarbidek sustatutakoa eta Bizkaiko hainbat herritan martxan jarritako web gunea da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Lan bila ari diren gazteei. Kontratatu nahi dituenei
Zein da hartzaile kopurua? 3.000
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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

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

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/03/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/04/30

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: UEMA
Deskribapena: Abizenak euskal grafiaz idazteko kanpaina 2010ean egiten hasi ginen eta informazioa
zabaltzeak ondorioak izaten ditu epaitegian tramitatzen diren espediente kopuruak gora egiten baitu.
Epaitegian egiten diren jaiotza, ezkontza eta heriotza-inskripzioak euskaraz egin daitezen ere lantzen da
aurtengo kanpainan. Informazio kanpaina martxoan egingo da eta horrez gain, urte osoan emango da
udaleko hainbat zerbitzutan. Udalerriko elkarteetara bidaliko da informazioa eta web guneak eta sare
sozialak erabiliko dira ere.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritarrei oro har
Zein da hartzaile kopurua? 16.709
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

Url-a

Erantsitako
agiria
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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Etorkin helduak euskarara hurbiltzeko, euskalduntzerako egitasmo eraginkorrak
sustatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/10/09

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/06/22

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Gotzon Garitaonaindia euskaltegia; Gizarte Zerbitzuak; Herri Ikastetxea; Ikastola;
Sagrado Corazón Ikastetxea

Deskribapena: Udalerrian bizi diren etorkin helduei ikasturte hastearekin batera, euskara ikastaroa egiteko
aukera eskaintzen zaie, etxeetara bidaltzen den eskuko orriaren bitartez ematen zaie ikastaroen berri.
Ikasturte honetan bi ikastaro antolatu dira, Aisa 1 eta Aisa 2, bakoitzak 60 orduko iraupena daukala. HABEk
ezarritako baldintzak bete dituzten bi taldetan ari dira lanean. Euskaltegiak egindako ebaluazio txostena eta
ikasleen iritziak ditugu ebaluatzeko moduak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasi nahi duten etorkinei eta ume eta gaztetxo etorri berriei
Zein da hartzaile kopurua? 46
Gizonezkoak % 51,00

Emakumezkoak % 49,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Matrikulak

Diru kopurua
230,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

230,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Etorkinentzako euskara eskolak

2

1.500,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.500,00

Bestelakoak:
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Ekintzaren jarraipena

Oharrik baduzu jarraipenari buruz?

Dokumentazio osagarria
Erantsitako agiri/url-ak

Deskribapena

Url-a

Erantsitako
agiria

36 / 118

Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Ume etorkinen euskalduntze prozesua azkartzeko baliabideak eskaintzea.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/08

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/06/15

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Gizarte Zerbitzuak; Gotzon Garitaonaindia euskaltegia; Institutua; Herri Ikastetxea;
Ikastola; Sagrado Corazón ikastetxea

Deskribapena: Ume eta gaztetxo etorri berrientzako euskara eskola lagungarriak antolatzen dira, 7 eta 16
urte bitarteko ikasleentzat, neguan, urtarriletik eta maiatzera bitarte, euskaltegian, eskolaz kanpoko
ordutegian. Helburua da hizkuntzaz lehenbailehen jabetzea, ikasketak euskaraz egin ahal izateko eta
herrian integratzen laguntzeko. Hilean behin batzen den Jarraipen Batzordean, Euskara Sailarekin batera,
euskaltegiaz gain, udalerriko ikastetxe guztiek eta Gizarte laguntzaileek eta hezitzaileek parte hartzen dute,
ikasleen jarraipen osotua egitearren. Ikasleen ikasketa prozesuaren jarraipena egiten da batzordean eta
behar den guztietan, ikastetxeetako arduradunen eta euskaltegiko irakasleen artean, baita ikasturte
amaieran ere. Ekaineko batzordean, ebaluazioa egin ostean zehazten dira hurrengo ikasturterako
helburuak eta hobekuntzak. 2018koa urtarrilaren 10ean hasi da eta maiatzaren 31n amaitu eta 44 ikasle
parte hartzen ari dira. Lanen kronograma: urrian beharrizana duten ikasleen zerrendak osotzen dira
ikastetxeetan eta Gizarte Zerbitzuetako erabiltzaile diren ikasleak motibatu egiten dituzte; azaroan, ikasleen
behin betiko zerrenda osotzen da gurasoekin eta ikasleekin berba egin ostean. Azaro eta abendu bitarte,
jarraipen batzordeak euskaltegiak proposatutako taldekatzea ontzat hartzen du, dena prest uzteko
urtarrilean ikastaroa hasteko. Ebaluazioa osotzen da asistentzia eta aprobetxamendu-datuekin, ikasleen
iritziarekin, euskaltegiaren txostenean jasotako balorazioekin eta ikastetxe eta Euskara Sailaren
balorazioarekin.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Ume eta gaztetxo etorri berriei
Zein da hartzaile kopurua? 44
Gizonezkoak % 46,00

Emakumezkoak % 54,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua
Matrikulak

Erakundea

Diru kopurua
440,00
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Kontzeptua

Erakundea
Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

Diru kopurua
440,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Ume eta gazte etorkinentzako eskola
lagungarriak

2

8.310,15

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

8.310,15

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.2. Euskara herritarren lehen hizkuntza gisa eta hizkuntza natural gisa
sendotzeko lagungarri izango diren ekimenak garatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

5.2.1. Euskararen familia bidezko transmisioa bermatzeko eta sendotzeko ekintza
lagungarriak garatzea

Jarduera

Jaioberrien egitasmoa

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: UEMA, Lilibertso bertsolari taldea
Deskribapena: Jaioberrien gurasoak sentiberatzeko programa. Jaioberriaren etxera zorion agurra bidali
elementu hauekin batera: bertso paper pertsonalizatua koadroan, autorako eranskailua eta ume kantak
dauzkan CDa. Bertsoak. Bertsolari talde batekin kontratua sinatuta dugu jaioberri bakoitzari bertso
pertsonalizatua egiteko. Familiek asko preziatzen dute bertsoa jasotzea. Liburua argitaratzea: urtean
jaiotako umen guztien bertsoakaz eta argazkiakaz liburua osatzen da eta familia guztiei banatzen zaie.
Liburua aurkezteko jaia: Euskara Egunaren aurreko domekan, 2018ko abenduaren 2an, ekitaldia antolatuko
da 2017an jaiotako umeen familiei zuzenduta, liburua jai giroko ekitaldi batean aurkezteko eta ekitaldi
hunkigarria familiei eskaintzeko. Familiei ateratako argazkiarekin libururako markatzailea egingo da, eta
ekitaldiaren bideoa eskainiko da. Arrakasta handia dauka jaiak, urtetik urtera handituz doa parte hartzen
duen familia-kopurua eta balorazio ona egiten dute. Ekitaldia honela osotzen da: - Aurkezpena, herriko
pertsona ezagun batek eginda - Bertso paperak irakurtzea lau gurasok - Pailazoen emanaldia - liburua
banatzea alkate eta zinegotziaren eskutik - Urteko jaioberrien eta gurasoen argazkia ateratzea. Egitasmo
honek beste eragin batzuk ere baditu, alde batetik, haur hezkuntzako geletan erabiltzen dute umeekin
batera bertsoak kantatzeko eta ikasteko eta beste alde batetik, luzera begira, belaunaldi oso bateko ume
eta gaztetxoengan eragina dauka. Kontuan izanda 2002an hasi ginela urteko liburua argitaratzen, orduko
jaioberriek gaztetxo dira gaur egun eta bertsoa duen elementuak, koadroa eta liburua, euren esku daudela.
Preziatzen dutela adierazi digute eta etorkizunean izan ditzakeen erabilerak aztertzeko ditugu.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Jaioberrien gurasoei eta familiei, umeei
Zein da hartzaile kopurua? 600
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 30-65 , > 65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Gastuak:
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Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Jaioberrien programa

2

16.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

16.000,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.2. Euskara herritarren lehen hizkuntza gisa eta hizkuntza natural gisa
sendotzeko lagungarri izango diren ekimenak garatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

5.2.2. Ahozkotasuna eta euskaraz adierazteko gaitasuna lantzea, bereziki haur eta
gazteei zuzendutako egitasmoen bidez

Jarduera

Ipuin lapikoa

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/11

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/03/15

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Itziar Rekalde; Herri Ikastetxea; ipuin lapikoko partaideak
Deskribapena: Ahozko transmisioa lantzeko eta indartzeko egitasmo honi hasiera eman zitzaion 2011n eta
ordundik egin duen ibilbidearen ostean, emaitza gizarteratu gura da. Izan ere, nagusien talde bat aritu da
istorioak, kantak, ohiturak... batzen eta lantzen eta bakoitzak bere istorioekin osatutako ordubeteko
agerpenak egiteko moduko materiala dauka eta horrez gain, taldearen emaitza ere badago, beste
horrenbesteko materiala osotzeko lain. Beste alde batetik, Herri ikastetxean aurten ere jarraituko dugu 10
eta 11 urteko umeekin eta irakasleen eta familien inplikazioarekin lan egiten, belaunaldien arteko
transmisioa eta ahozkotasuna indartzeko. Horrek guztiak zentzua badauka, izan ere, transmisioa
hizkuntzaren bidez eta herriko hizkeran egiten da, herriaren izaera, gu egiten gaituena erabiltzen da eta
horrela, hizkuntzarekiko eta gizartearekiko lotura emozionala lortzen da: esparru guztietan euskararen
hiztunak bihurtuko gaitu. Beraz, arlo komunikatiboaren azalera eta funtsa jartzen dira martxan zuzenean
ahozko ipuinekin eta are gehiago, gertukoei entzuten badiegu, hitzak ahoz emanak, iragan eta orainaren
arteko zubia egiten duelako. Transmisio hau eraginkorra izateko, hartu-eman bizia, emozionala behar dugu.
Zuzena eta gure solaskide naturalak direnak eginikoa. Zorionez badaude Bermeon horren lekukoak
direnak. Modu orokorrean esanda, egitasmo honen helburu nagusia hauxe da: "daukaguna emon edo
dakiguna esan", orain arte horretarako erabili izan diren esparru naturalak berreskuratuz: etxeko giroan,
kalekoan...

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 10-11 urteko gaztetxoei
Zein da hartzaile kopurua? 58
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Gastuak:

46 / 118

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

ipuin lapikoa

2

3.300,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

3.300,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.2. Euskara herritarren lehen hizkuntza gisa eta hizkuntza natural gisa
sendotzeko lagungarri izango diren ekimenak garatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

5.2.2. Ahozkotasuna eta euskaraz adierazteko gaitasuna lantzea, bereziki haur eta
gazteei zuzendutako egitasmoen bidez

Jarduera

Gu bertsotan

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/08

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/06/15

Arduraduna: Gazteria Saila
Kolaboratzaileak: Euskara Saila, Institutua, Herri Ikastetxea, Ikastola, Sagrado Corazón Ikastetxea
Deskribapena: 2013/2014 ikasturtean, Bermeoko Udala, Bermeoko ikastetxeak eta Bizkaiko Bertsozale
Elkartearen arteko elkarlanaren bidez, epe luzeko erronka bati hasiera eman genion. Guztion artean,
etorkizunean Bermeon bertsozaleak, bertsolariak, epailea, gai jartzaileak, e.a. egon daitezen lanean hasi
ginen. Hezkuntza Arautuan hasi ginen ereiten. Bermeoko proiektua hasieratik egon da herrira begira.
Hezkuntza arautuan oinarriak ipintzea izan zen lehen pausoa, eta behin oinarri horiek jarrita, ikastetxe
barruan egindako lana kalera ateratzea izen zen hurrengo pausua 2016ko maiatzean egin zen I. Bertso
Topaketaren bidez. Horrek jarraipena izan du, iragan maiatzaren 25ean burututako II. Bertso Topaketaren
bidez. Bizkaiko Bertsozale Elkarteak aurrera daroan egitasmo honetan, bertsolaritzari buruzko oinarrizko
ezagutza bermatzeaz gainera, ikastetxeetan zein herrian bertsozaletasuna sustatzea dira helburu nagusiak.
Ikasgelan egiten den lanari ikasgelatik kanpo jarraipena ematen zaio, gaztetxoen bat-bateko kanturako
taldeak sortuz eta bertso eskolara hurbildu daitezen zubi lana eginez. Ahozkotasunaren bidez, lau arlo
lantzen dira: hizkuntza, kultura, musika eta trebetasun pertsonalak. Astero edo hamabostero, ordu batez,
bertso-jolas eta ikus-entzunezko baliabideek lagunduta, ikasturtean egiten diren jaialdietarako bertsoak
prestatzen dituzte eta jendaurrean nola egon eta nola jokatu ikasten dute.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? LH6 eta DBH1eko ikasleei
Zein da hartzaile kopurua? 343
Gizonezkoak % 49,00

Emakumezkoak % 51,00

Hartzailearen adina: < 13
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Gastuak:
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Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Gu ere bertsotan

2

12.379,85

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

12.379,85

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.2. Euskara herritarren lehen hizkuntza gisa eta hizkuntza natural gisa
sendotzeko lagungarri izango diren ekimenak garatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

5.2.3. Irakurzaletasuna sustatu eta indartzera bideratutako ekimenak abiaraztea
(irakurketa tailerrak, etab.)

Jarduera

Irakurzaletasuna sustatu helduen artean: irakurleen txokoa

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/15

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/20

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Udal liburutegia, Arrate Egaña
Deskribapena: Irakurleen txokoa, elkarlanean antolatua Udal Liburutegiaren eta Euskara Sailaren artean,
helduei zuzenduta, euskaraz irakurtzeko zaletasuna eta ohitura sustatzearren. Hilean behin egiten da saioa,
urtarriletik maiatzera eta urritik abendura. Saio batean edo bitan, idazleak ere parte hartzen du.
Dinamizatzaile batek gidatutako saioetan, irakurritako liburuaz jarduten dira partaideek, liburu horiek
jatorriz idatzitakoak izan daitezke edo beste hizkuntza batzuetatik itzulitakoak. 20-partaide inguru batu ohi
dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Irakurzale diren helduei
Zein da hartzaile kopurua? 20
Gizonezkoak % 20,00

Emakumezkoak % 80,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Irakurleen txokoa

2

621,18

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

621,18

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

5. Gune geografiko euskaldunenak

Neurria

5.2. Euskara herritarren lehen hizkuntza gisa eta hizkuntza natural gisa
sendotzeko lagungarri izango diren ekimenak garatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

5.2.3. Irakurzaletasuna sustatu eta indartzera bideratutako ekimenak abiaraztea
(irakurketa tailerrak, etab.)

Jarduera

Irakurzaletasuna sustatu eta indartzera bideratutako ekimenak ume eta
gaztetxoentzat: Irrien lagunak eta Irakurriz gozatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/08

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Gaztezulo, Irrien lagunak, Herri Ikastetxea, Institutua, Ikastola, Sagrado Corazón
ikastetxea

Deskribapena: Irria aldizkaria 3 eta 7 urte bitarteko umeei helarazten zaie, eta lan horretan, ikastetxeak
ditugu laguntzaile. Umeen artean arrakasta handia duten pertsonaien bitartez, eduki hezitzaileak euskaraz
jasotzen dituzte eta irakurketari era atsegin eta jostagarrian hurreratzeko aukera zabaltzen zaie. "Irakurriz
gozatu" ekimenaren bidez, 15-16 urte bitarteko gazteei euskaraz irakurtzeko baliabideak eskaini nahi
zaizkie, euskaraz irakurtzen zaletzeko eta merkatuan dagoen egungo aldizkari gazte baten berri izan
dezaten. Horretarako, sei hilabeterako harpidetza egiten zaie adin tarte horretako gazteei. Lehen hilabeteko
banaketa ikastetxeen laguntzaz egiten bada ere, horren osteko aldizkariak gura duenak jasotzen ditu
etxean. Epe hori igarotakoan, ebaluazioa osotzen da gazteen iritzia kontuan izanda eta aukera izaten dute
harpidetzari jarraipena emateko, paperean zein euskarri digitalean. Aldizkari digitala uste osoan zabaltzen
zaie hainbat gazteri.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 3 eta 7 urte bitarteko umeei eta 15-16 urteko gazteei
Zein da hartzaile kopurua? 918
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13 , 14-16
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Irakurriz gozatu eta Irrien lagunak

2

2.600,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

2.600,00

Gastuak:
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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
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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Euskarazko jarduerak bultzatzea haur eta gazteei zuzendutako ekintzetan:
gaztelekua

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Gazteria Saila
Kolaboratzaileak: Batun Batun Aisialdi eta Kultur Elkartea, Euskara Saila
Deskribapena: Gaztelekua: herriko Batun Batun Aisialdi eta Kultur Elkarteak aurrera daroan gaztetxo eta
nerabeentzako udal aisialdi eskaintza da, 12 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzendutakoa. Gaztelekuaren
xedea gazteak euren artean harremanduz ondo pasatzea da. Hori dela eta, ekintza bereziak prestatzen dira:
berbaldiak, gaztetxo eta nerabeei interesatzen zaizkien gaiei buruzko eztabaidak, karaoke saioak,
eskulanak eta irteerak, futbolin txapelketeak, e.a. Ekintza guztiak euskaraz burutzen dira, gazteen artean
euskara ohiturak lantzeko helburuagaz.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 12 eta 18 urte bitarteko gazteei
Zein da hartzaile kopurua? 1.025
Gizonezkoak % 68,00

Emakumezkoak % 32,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Gaztelekua

2

10.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

10.000,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Euskarazko jarduerak bultzatzea haurrei zuzendutako ekintzetan: ludoteka

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Gazteria Saila
Kolaboratzaileak: MB2000 Zerbitzu Sozio-Kulturalak, Euskara Saila
Deskribapena: Ludoteka, 6 eta 11 urte bitarteko ume bermeotarrek aisialdiaz gozatzen ikasteko aukera
duten lekua da, bertan hainbat ekintzaren bitartez ezagupenak, trebetasunak, gaitasunak, baloreak,
jarrerak, arauak eskuratzen dituzte. Bermeoko MB2000 Zerbitzu Sozial-Kulturalen elkarteak kudeatzen du
ludotekaren programa. Ekintzak: jolasak, mahai-jokoak, txapelketak, irteerak, eskulanak, e.a. Herriak
eskaintzen dituen ekintza bereziak adinaren barruan daudenetan parte hartuz, adibidez: antzerkia,
igerilekua, museoak, ikuskizunak, e.a. Ekintza guztiak euskaraz izaten dira.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 6 eta 11 urte bitarteko gaztetxoei
Zein da hartzaile kopurua? 3.425
Gizonezkoak % 23,00

Emakumezkoak % 77,00

Hartzailearen adina: < 13
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Ludoteka

2

8.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

8.000,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Euskarazko jarduerak bultzatzea: antzerki tailerra

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/02/07

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/19

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Eneritz Artetxe
Deskribapena: Kultur sorkuntza antzerkiaren bidez lantzeko tailerra izango da, helduei zuzenduta.
Beronen helburu nagusia, ikasleek antzezteko beharrezko dituzten gaitasun funtzezkoenak garatzea izango
da; hala nola: -Gorputz adierazpena -Gorputza espazioan -Ahots adierazpena -Inprobisaketa -Pertsonaiak
-Talde zein bakarkako sormena -Ezena ezberdinak Bakarka, zein taldean burutuko diren ariketa eta jolasen
bidez saiatuko gara arlo horietan guztietan murgiltzen, ikertzen eta esperimentatzen. Eszena txikiak,
egoera ezberdinak, maite ditugun testuekiko hurbilpena jorratuko ditugu teknika ezberdinen bidez eta
plazera, jolasa, konplizitatea eta elkarlana izango dira gure bidelagunik preziatuenak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Antzerki zaleei
Zein da hartzaile kopurua? 10
Gizonezkoak % 40,00

Emakumezkoak % 60,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Antzerki tailerra

Diru kopurua
420,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

420,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Antzerki tailerra

2

2.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

2.000,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:

69 / 118

Esparrua

9. Kulturgintza

Neurria

9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

9.1.1. Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko pizgarrien sistema bat
eratzea

Jarduera

Euskarazko kultura ekoizpenak kontsumitzeko pizgarrien sistema bat eratzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Kultura Saila; zinema; ikastetxeak; ludoteka; gaztelekua; Busturialdeko Hitza; Itsuki
irratia

Deskribapena: Euskara kultur eremu hainbatetara zabaltzea ezinbestekoa da euskarazko kultur
produktuak euskaraz kontsumitzeko ohitura egin dadin. Bermeok euskaldun kopuru handi samarra dauka
baina zinea euskaraz ikusteko ohitura ez dator bat kopuru horrekin. Horregatik, bada, euskara arlo honetan
normaltasunez erabili dadin, sustatu beharra dago ikusle euskaldunengan zinea euskaraz ikusteko ohitura.
Eta horretarako, alde batetik, Kultura Sailaren eta zinemaren enpresa kudeatzailearen arteko hitzarmenean,
euskaraz merkaturatzen diren pelikulak areto komertzialean emateko klausula jasotzen da eta beste alde
batetik, pizgarri modura, Euskara Sailak gonbidapenak banatzen ditu, adinaren arabera leku desberdinetan.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 12 urtera bitarteko ume eta gaztetxoak
Zein da hartzaile kopurua? 500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: < 13
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Zinerako gonbidapenak

2

500,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

500,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

12. Hedabideak

Neurria

12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea

Ekintza

12.5.3. Hedabideen arteko elkarlan-egitasmoak bultzatzea, haien bideragarritasuna
indartzeko eta gizarte-eragina handitzeari begira

Jarduera

Euskarazko hedabideen arteko elkarlan-egitasmoak bultzatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Alkatetza
Kolaboratzaileak: Euskara Saila; prentsa zerbitzua
Deskribapena: Eskualdean edota udalerrian dauden hedabideak diruz laguntzen dira, euskaraz jarduten
direnez gero. Hiru hedabiderekin bideratzen da lankidetza: Busturialdeko Hitza, Itsuki Irratia, Oizmendi
Telebista. Udalak, oro har, eta.zehazki, Euskara Sailaren egitasmoen bozgorailu ezin hobeak dira hiru
komunikabideak, bai prentsa oharrak eta prentsaurrekoen berri ematen dutelako, baita ere, kanpaina jakin
batzuetan elkarrizketak eta erreportajeak zabaltzen dituztelako ere.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritarrei oro har
Zein da hartzaile kopurua? 16.709
Gizonezkoak % 49,00

Emakumezkoak % 51,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Hitzarmenak

2

73.140,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

73.140,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

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

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/08

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Ikastetxeak; Guraso Elkarteak; Gazteria Saila; Hizkuntza-aholkularitza
Deskribapena: Geurien be bai egitasmoak 2017an sei helburu estrategiko ditu: 1- Elkarteak: udalerriko
elkarteetan interbentzioak egitea, euskararen erabilera sustatzeko. Aurtengo lehentasunak hiru izango dira,
ume eta gaztetxoen aisialdiko eskaintza antolatuan euskararen erabileraren datuak aztertu ostean,
esku-hartzeak. Bigarrena, lehentasunezko elkarteak identifikatu eta horietan eragin eta hirugarrena,
Txikitzerik elkartearekin elkarlanean aritu euskararen erabilera areagotu dezaten. 2- Arlo ekonomikoa:
herriko enpresetan eragitea, eguneroko jardunean euskara gehiago erabil dezaten. Aurtengo helburuak
dira Salican hasitako berba-sarea proiektuan lortutako emaitzak sendotzea eta zabaltzea, lehentasunezko
beste kontserba-lantegi bitan eragitea eta 15 langiletik gorako enpresen artean, lehentasunezkoak
identifikatu euskara plana egin dezaten lortzeko. 3- Kirola: kirol arloan euskararen presentzia eta erabilera
handitzea eta, horretarko, eragile guztiei (kiroldegia, monitoreak, elkarteak...) baliabideak eskaintzea eta
sentsibilizazio lana egitea. Lehentasunezko hiru kirol talderekin lan egingo dugu: arrauna, eskubaloia eta
futbola, eta horietako eragile guztiekin, entrenatzaile, zuzendaritza, gurasoak eta jokalariak. 4- Transmisioa:
guraso eta seme-alaben arteko euskararen transmisioa indartzea, horretarako, gurasoekin sentsibilizazioa
eta kontzientziazioa landu, gurasoen hizkuntza erabileraz eta hizkuntza ohiturez hausnartzeko eta euskara
erabiltzeko baliabideez informazioa emateko saioak eskaintzen dira hiru urteko umeen gurasoentzat,
ikastetxeekin elkarlanean: Herri Ikastetxean, Ikastolan eta Sagrado Corazón-en. Beste alde batetik,
ikastetxeetan gurasoekin lantzen ari diren ekintzetarako baliabideak eskaintzen zaizkie. 5- Gazteak:
gazteen artean euskararen erabilera indartzea eta gazteak euskarara erakartzea helburu hartuta, Gazteria
Sailarekin elkarlanean, Bizentaren lumak solas-jolasaren bidez zeharka landuko da gaia. 6- Komunikazioa:
euskararen erabilera areagotzeko kanpainak martxan jartzea eta Geurien be bai egitasmoaren baitan egiten
diren ekimenak komunikatzea. Horrez gain, Kalinpan maskotaren parte hartzea egitasmoaren ekintzetan
eta beste hainbatetan ere.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gurasoak, gazteak, kirol monitore eta entrenatzaileak, elkarteak, turismo eragileak,
merkatari eta ostalariak, enpresak

Zein da hartzaile kopurua? 5.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Geurien be bai egitasmoa

2

Gastuak:

Kalinpan

20.000,00
1.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

21.000,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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 sentsibilizazio estrategiak diseinatu eta garatzea: gurasoentzako
euskara eskolak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/10/09

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/06/22

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: AEK euskaltegia
Deskribapena: Gurasoek hizkuntzaren transmisioan duten zeregin garrantzitsua dela eta, duten hizkuntza
gaitasuna hobetzeko edo euskara ikasteko aukera izan dezaten, euren neurrira eta ordutegiei moldatutako
ikastaroak eskaintzen zaizkie euskaltegiaren bidez. 2017-2018 ikasturtean talde bi osotu da. Ikastaroa 125
ordukoa da. Komunikazio bideak: kartela, prentsaurrekoa, elkarrizketak herriko irratian, udalaren web
guneak, sare sozialak. Ikastetxeetako guraso elkarteei informazioa eman zaie ere. Udalak finantzatzen du
ikastaroa AEKrekin sinatzen duen kontratu bidez, ikasleei ez zaie diru laguntzarik ematen.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasi nahi duten gurasoei
Zein da hartzaile kopurua? 16
Gizonezkoak % 6,00

Emakumezkoak % 94,00

Hartzailearen adina: 30-65
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Matrikulak

Diru kopurua
320,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA:

320,00

Gastuak:

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Gurasoentzako eskolak

2

2.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

2.000,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

14.4.4. Euskara ikasten dabilenentzako aitorpen sistema bat eratzea

Jarduera

Euskara ikasten dabilenentzako aitorpen sistema bat eratzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Euskaltegiak
Deskribapena: Herritarrek euskara ikas dezaten edo duten hizkuntza gaitasuna hobe dezaten sustatzeko
diru laguntza sistema antolatuta dago. Laguntzak eskuratzeko baldintzak: 16 urtetik gorakoa izatea,
Bermeon erroldatuta egotea eta asistentzia maila jakin bat egiaztatzea. HABEk diru laguntzak eman eta
gero, ebazpena aintzat hartuta erabakitzen dira laguntzak. Komunikazio bideak: euskaltegiak,
prentsaurrekoa, herriko irratian, eskualdeko tebebistan, udalaren web guneak eta sare sozialak.
Ebaluaziorako adierazleak: jasotako eskari kopurua eta lagundutako ikasle kopurua.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasleei
Zein da hartzaile kopurua? 60
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Euskara ikasteko laguntzak

4

8.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

8.000,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.4. Euskalduntze-alfabetatzea (Toki erakundeak)

Ekintza

14.4.5. Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragitea (autoeskolak,
jubilatu elkarte, kultur elkarte, merkatari elkarteak), ikastaroak euskaraz ere
antolatzeko

Jarduera

Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragitea (autoeskolak, jubilatu
elkarte, kultur elkarte, merkatari elkarteak), ikastaroak euskaraz ere antolatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/10/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/11/30

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Udalerriko autoeskolak
Deskribapena: Gidabaimena udalerriko gazteek euskaraz prestatu eta atera dezaten udalerriko
autoeskoletan euskarazko materiala izan zezaten laguntza ekonomikoa eman zuen Bermeoko Udalak
2009an. 2010etik aurrera ikasleentzako diru laguntza deialdia zabaltzen da urtero. Irailean komunikazio
kanpaina egingo da eta urrian diru-laguntza deialdia gidabaimena euskaraz prestatu eta atera dutenentzat,
horrela, bada, egitasmoan parte hartzea sustatuko da eta urtean zenbat gaztek parte hartu duten jakingo da
ere.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Gidabaimena prestatu nahi dutenei
Zein da hartzaile kopurua? 10
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Diru laguntza

4

900,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

900,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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 eta merkatari edo ostalariengan eragitea, herritarraren hizkuntza
hautuari egoki erantzuteko, hizkuntza paisaia zaintzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/11/26

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/21

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Berton merkatarien elkartea
Deskribapena: Toki publikoetan eta jendaurrean lan egiten duten era guztietako establezimendu, enpresa
eta negozioetan lehen hitza euskaraz izan dadin bultzatzeko eta euskaraz berba egin daitekeela adierazteko
mahai gaineko egutegiak argitaratzen eta banatzen ditu Euskara Sailak. Bide batez, Udalak eskaintzen
dituen hizkuntza zerbitzuak ezagutarazteko erabiltzen da. Arrakasta handia daukan ekintza xume bezain
eraginkorra da hau eta hainbat eta hainbat lekutan hori baino ez dute erabiltzen egutegi modura eta
leloarekin bat egiten dute. Erabiltzaileen iritzia eta zabaltzen den establezimendu kopurua dira neurgailuak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Merkataritza, ostalaritza, enpresa txikiak, zerbitzu publikoak
Zein da hartzaile kopurua? 1.500
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 17-29
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Mahai gaineko egutegiak

2

1.300,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.300,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.6. Arlo sozioekonomikoa (Toki erakundeak)

Ekintza

14.6.4. Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak
martxan jarri, merkataritza elkarteen bitartez

Jarduera

Errotulazio finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan
jarri, merkataritza elkarteen bitartez

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/02/28

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Behargintza, Berton merkatarien elkartea; Bostale ostarlarien elkartea; Berazel azokako
merkatarien elkartea

Deskribapena: Errotulazio finkoan euskararen presentzia areagotzeko helburuz, merkataritza eta
ostalaritza arloan errotuluak euskaraz jartzeko diru-laguntza deialdia egiten du udalak urtero:
establezimenduetako errotuluak, toldoak, ibilgailuak..., euskarri desberdinetako errotuluak diruz laguntzen
dira. Horrez gain, arloko elkarteekin batera, azoketan eta merkatuetan jartzen diren errotuluetarako
baliabideak eskaintzen dira, hala nola, laguntza teknikoa eta maketatutako itzulpenak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Merkatari eta ostalariei
Zein da hartzaile kopurua? 20
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kapitulua

Aurrekontua

Gastuak:

Kontzeptua

merkatari eta ostalarientzako laguntzak 4
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

1.800,00
1.800,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Aisialdi taldeekiko lankidetza bultzatzea, umeen arteko euskararen erabileran gora
egiteko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/03/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/21

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Udalerriko aisialdiko elkarteak eta aisialdiko monitoreak
Deskribapena: Udalerriko elkarteetan interbentzioak egitea, euskararen erabilera sustatzeko: Aurtengo
lehentasunak bi izango dira, ume eta gaztetxoen aisialdiko eskaintza antolatuan euskararen erabileraren
datuak aztertu ostean, esku-hartzeak. Bigarrena, udalerriko hiru gune aste barruko arratsaldeetan
umeentzako jolaserako eta kultura sorkuntzarako gune bilakatzea. Horrez gain, era guztietako elkarteek
antolatzen dituzten hainbat ekintza publikotan, Kalinpan, euskararen maskota arituko da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? 6 eta 11 urte bitarteko umeei
Zein da hartzaile kopurua? 1.000
Gizonezkoak % 30,00

Emakumezkoak % 70,00

Hartzailearen adina: < 13
Oharrak:

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Aisialdia

2

20.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

20.000,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

14. Sentsibilizazioa eta motibazioa

Neurria

14.7. Aisia eta kirola (Toki erakundeak)

Ekintza

14.7.4. Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen
erabileraren normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin
garatzeko

Jarduera

Herriko klub eta kirol taldeekiko lankidetza bultzatzea, euskararen erabilera
areagotzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Hizkuntza-aholkularitza, Kirolaren Udal Patronatua, Kirol elkarteak
Deskribapena: Kirol arloan euskararen presentzia eta erabilera handitzea helburu hartuta, eragile guztiei
(kiroldegia, monitoreak, elkarteak) baliabideak eskaintzea eta sentsibilizazio lana egitea. Horretarako, alde
batetik, Kiroletako udal arduradunekin elkarlanean, udal kiroldegiko ikastaroetako euskarazko eskaintza
zabaltzen jarraitzeko, monitore berriekin hizkuntza-irizpideak landuko dira eurekin eta behar duten laguntza
emango zaie. Beste alde batetik, Kalinpan maskotaren egutegia antolatuko da, kirol ekintza nagusietan
parte har dezan. Eta hiru kirol-elkartetan esku-hartzeak garatuko dira, futbol alorrean, zuzendaritzarekin
adostutako ekintzak entrenatzaile jokalari eta gurasoentzat. Arraun taldearekin batera aurreko urteetako
lanari jarraipena emango zaio, ildo hauetan: agerpen publikoetan euskararen erabilera bermatzeko; haur
eta kadeteen artean euskararen erabilera areagotzeko eta entrenatzaile eta patroiek liderrak izateko
hizkuntza-ohituretako prozesua egitea. Eskubaloi taldearekin, berriz, taldearen balioen artean euskara
dutenez, hori bistaratzeko hainbat ekintza eta entrenatzaile eta jokalariekin esku hartzea garatuko da.
Bermeo futbol taldeko zuzendaritza taldearekin adostutako esku-hartzea garatuko da oinarrizko futbolean
eta futbol eskolan monitore eta entrenatzaile direnen kirol prestakuntza euskaraz bideratzeko eta
euskararen erabilera areagotzeko. Batetik, futbol elkarteko talderik gazteenen entrenatzaileek euskaraz
entrenatzeko gaitasuna landuko da eta bestetik, jokalariengan eta gurasoengan eragin nahi da, aurreko
urteetako lanari segida emanez. Hiru kirol talde nagusiekin egiten ari den lanaren bitartez, ume eta
gaztetxoentzat kirol arloan euskara erabiltzeko aukerak areagotu nahi dira, zeharka eta zuzenean,
entrenatzaileei baliabideak eskainiz eta entrenamenduetako hizkuntza ohituretan eraginez, gaztetxoei
euskara esparru ez formalean gozamenarekin elkartzeko aukera emanez eta gurasoen erabileran eraginez.
Hori guztia, Geurien be bai egitasmoaren barruan landuko da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? kiroldegia, kirol elkarte, entrenatzaile eta monitoreei
Zein da hartzaile kopurua? 1.025
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:
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Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

kirol elkarteetako esku hartzeak

2

0,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

0,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Euskarazko irakurzaletasuna bultzatzeko ekimenak sustatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Udal zerbitzuak; leku publikoak; liburutegia
Deskribapena: Euskaraz irakurtzeko ohitura herritarren artean zabaltzeko, leku publikoetan zein udal
zerbitzuetan euskarazko hedabideak irakurgai egoten dira, hainbat euskarazko aldizkari eta egunkariren
harpidetzak egin eta zabaltzen baititu Euskara Sailak.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritarrei oro har. Irakurtzeko zaletasuna dutenei.
Zein da hartzaile kopurua? 17.156
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Hitza eta Berriaren harpidetzak

2

10.500,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

10.500,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

15. Barruko proiekzioa

Neurria

15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea (Toki erakundeak)

Ekintza

15.1.1. Harreman sareak sendotu eta elikatzea

Jarduera

Harreman sareak sendotu eta elikatzea: hizkuntza-kooperazioa indartu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/09/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Alkatetza
Kolaboratzaileak: Euskara Saila; Garabide
Deskribapena: Euskal Herriak euskararekin bizi duen normalizazio-esperientzia beste komunitate
batzuekin partekatzeko eta haien egitasmoetan laguntzeko, Garabide elkartearen bitartez, hizkuntzak
biziberritzeko gidaritzan ikaskuntza prozesu intentsiboa lagunduko du Udalak, munduan asko direlako
euskararen indarberritzeko egiten ari garena erreferentzia gisa hartzen duten herriak. Aurtengo helburua
da erakunde indigenetan arduradun edo gidari direnengana bideratzea kultur biziberritzeko begirada
estrategikoari buruzko ezagutza eta hausnarketa. Izan ere, lider horiengan egoten baitira maiz
komunitatearen hizkuntza eta identitatea berrindartzea. Asmoa da Ikastaldiko ezagutza-fluxua eta
jakintza-kooperazioa komunitateetako plangintza estrategikoetan mamitu dadila, biziberritze kulturaleko
proiektuetan gauzatu dadila. Hori izango da desiratutako emaitza. Hizkuntza komunitate bati lagunduko
zaio euren eragile linguistiko eta kulturalen formazioan eta baita hizkuntza biziberritzeko proiektuak abian
jartzen eta sendotzen. Alde bitako eragina izango du egitasmoak, batetik, Euskal Herrian egingo duten
egonaldian, besteak beste, Bermeon hizkuntza indarberritzeko egiten ari den lana bertatik bertara
ezagutzeko aukera izango dute eta bestetik, euren errealitatea ezagutaraziko da, Bermeon hizkuntza
dibertsitatearen inguruko gaia bistaratu eta herritarrekin partekatzeko aukera izango da, kultur
aniztasunaren eta hizkuntza dibertsitatearen garrantzia erakutsiz.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskara indarberritzeko esperientzia dutenei eta ikasle indigenei
Zein da hartzaile kopurua? 200
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Hizkuntza lankidetza

2

Gastuak:

5.000,00
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Kontzeptua

Kapitulua
Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

Aurrekontua
5.000,00

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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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

Euskararen ezagutza eta erabilerari lotutako balio erantsiak hedatzea: Euskaraldia

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2017/12/14

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Euskaraldia batzordea, Euskararen Aholku Batzordea
Deskribapena: Euskaraldiaren bitartez, hizkuntza ohiturak eta gizarte aktibazioa landu nahi dira.
Egitasmoa 2018an bete-betean lantzen hasi gara, 2017ko azken hilabeteetan prestaketa-lanak bideratu
ostean. Urteko lehen hilabeteetan dinamizatzailearen laguntzaz, herriko batzordea hasiko da lanean 2018ko
azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitarte "Baietz 11 egun euskaraz elkarrekin" ekimenera heltzeko,
prestaketa lan handia aurreikusten baita. Nagusiki, arlo bitan aurreikusten da egin beharrekoa,
komunikazio alorrean eta sentsibilizazio eta prestakuntza alorrean. Bestalde, hori guztia bideratzeak
ekarriko duen dinamizazio-lana kontuan hartuko da. Ekimen horretan bidelagun izango dira Udala,
Euskararen Aholku Batzordea eta euskalgintzako erakunde, talde eta norbanakoak. Euskararen erabileran
aktibatzeko jauzia bilatu nahi da eta horretarako, profil desberdinetako herritarrengana joko da,
hizkuntza-erabilera eta sentsiberatasun desberdinen bitartez, aktibazioaren beharrizana gizarteratzeko.
Babes soziala eta zilegitasuna bilatu nahi da euskaraz bizi nahi duten euskaldunentzat, euskaraz jakin
arren ahal bezain beste erabiltzen ez dutenen aktibazioa piztu nahi da, baita ulertzen dutenengan eragin eta
euskaraz ez dakitenengan, ulermena izan dezaten sustatu, ahobizi eta belarriprest figuren bidez.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Euskaraz dakiten edo ulertzen duten 16 urtetik gorako herritarrei
Zein da hartzaile kopurua? 13.175
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

Euskaraldia

2

40.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

40.000,00

Gastuak:
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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
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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

16. Kanpoko proiekzioa

Neurria

16.1. Euskararen irudi positiboa eta marka zabaltzea

Ekintza

16.1.2. Harreman sareak sendotu eta elikatzea

Jarduera

Harreman sareak sendotu eta elikatzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Hizkuntza-aholkularitza, arlo ugaritako eragileak
Deskribapena: Euskararen Aholku Batzordean hainbat gizarte eragilek parte hartzen dute modu
iraunkorrean. Urtean hiru edo lau bilera aurreikusta daude, sailetik bideratzen diren egitasmoak
kontrastatzeko, osatzeko eta ekarpenak jasotzeko. Horrez gain, era guztietako ekimenetan parte hartzen
duten eragile eta herritarrekin sare zabala osatua da eta zuzeneko harremana izaten da urtean hainbat
unetan, informazioa bidaltzeko, trukatzeko, ekimenen berri emateko. Horrez gain, facebookaren bidez
egunero elikatzen den sarea gero eta zabalagoa da eta 2018an gehiago hasiko dela aurreikusten da.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Udalerriko eragileei
Zein da hartzaile kopurua? 1.000
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: 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

Url-a

Erantsitako
agiria
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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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Esparrua

17. BESTELAKOAK

Neurria

17.1. ESEPen kokatzen ez diren bestelako gastu orokorrak, diru-laguntzak eta
egitasmoak (Toki erakundeak)

Ekintza

17.1.2. Toki-erakundeei edota mankomunitateei diru-laguntzak ematea ESEP nahiz
Euskararen Erabilera Plana garatzeko

Jarduera

Toki-erakundeei edota mankomunitateei diru-laguntzak ematea ESEP nahiz
Euskararen Erabilera Plana garatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2018/01/01

Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2018/12/31

Arduraduna: Euskara Saila
Kolaboratzaileak: Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea
Deskribapena: Bermeoko Udala Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide da eta bere lankidetzari
esker, hainbat programa garatzen dira. Alde batetik, Udalaren Erabilera Plana osotzeko laguntza teknikoa
eskaintzen du mankomunitateak, bai planaren diseinuari dagokionez, baita garapenari eta ebaluazioari
dagokienez ere. Beste alde batetik, hainbat egitasmo elkarlanean gauzatzen dira edota laguntza teknikoa
ematen dio mankomunitateak udalari, hala nola: familia bidezko transmisioa, merkataritza, etorri berriak,
hezkuntza proiektua, tailerrak, ELE (Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa), ikerketetan... Elkarlan tekniko
horrez gain, mankomunitatearen helburuak lortze aldera, dituen egituretan, izan batzar nagusia, izan
teknikariak koordinatzeko Deiadarkada foroan, udalak parte hartzen du, hurrenez hurren, izendatuta dituen
ordezkari politikoen eta teknikarien bitartez.

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio? Herritarrak oro har
Zein da hartzaile kopurua? 16.709
Gizonezkoak % 50,00

Emakumezkoak % 50,00

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

Aurrekontua
Sarrerak:

Kontzeptua

Erakundea

Diru kopurua

Kontzeptua

Kapitulua

Aurrekontua

UEMA

4

18.650,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA:

18.650,00

Gastuak:

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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Balorazioa

Hasiera noiz izan da?

Amaiera noiz izan da?

Ekintzaren egoera: Aurreikusitakoa
Deskribapena:

Eraginpeko giza taldea

Nori zuzentzen zaio?
Zein da hartzaile kopurua?
Gizonezkoak %

Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:
Oharrak:

Aurrekontu errealak
Diru sarrerak

Kontzeptua

Erakundea

Sarrerak

Kapitulua

Gastuak

Gastuak

Kontzeptua
Bestelakoak:
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