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Aurtengoan nahikoa buruhauste izan da diru laguntzen deialdian egin 
diren aldaketak direla eta. Oraingoan diru laguntza horien 
justifikazioaren berri eman nahi dugu, labur baldin bada ere. 
 

- 2009ko urtarrilaren 30erako aurkeztu behar da justifikaziorako 
beharrezkoa den dena. Dagoeneko aurkeztu daiteke. 
 

- Aplikazio informatikoan ebaluazioaren atala bete behar da. 
 

- Justifikatu beharreko kontzeptuak hauek dira, eskaeraren arabera: 
itzulpenak, batzarretako aldi bereko itzulpen zerbitzua, lanari lotutako 
hizkuntza trebakuntza orokorra, laneko berariazko prestakuntza 
ikastaroa euskaraz, softwarea, plangintzaren jarraipena, ebaluazioa, 
inplementazioa eta egokitzapena, eta bestelakoak. 
 

- Kontzeptu bakoitzerako aurkeztu beharrekoa: deialdian eskatzen 
diren agiriak (aitorpenak, itzulpenak, ebaluazio txostenak...), gastuen 
fakturak, fakturarik ez duten gastuen justifikagiriak. 
 

Edozein zalantza izanez gero, lasai jo Oarsoaldeko Euskara Zerbitzura  

(uxune@emun.com) eta argituko dugu. 

Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzak 

 

 
 

Konturatzerako urtea joan da eta OLA planari ere berehala pasa zaio denbora. 
Aurtengo azken OLAkari honetan 2008ak eman duena jasotzen saiatu gara. 
 

Topaketak otsailean 

ABB Niessen enpresak bultzatuta, Oarsoaldeko Euskara Zerbitzuak OLA planeko 
enpresen topaketak antolatu zituen otsailean. Enpresetako ordezkariek euskara 
planen berri eman zuten eta taldeka jarrita kezka nagusien inguruan solasean 
aritzeko aukera izan zen. Enpresa denek orokorrean balorazio ona egin zuten 
eta elkarren berri gehiago izateko balio izan zuela azpimarratu. Horrelako 
gehiago egiteko beharra aipatu zen. 
 

Koordinatzaileen gunea 

Esan bezala, elkarren berri zuzenagoa izateko premia nabarmendu zen 
topaketetan, eta eskaera horri erantzunez Koordinatzaileen gunea deiturikoa 
sortu zen. Gune horren helburua koordinatzaileek kontaktu zuzenerako 
elkarren datuak izatea da eta deialdi eta kezka ezberdinak konpartitzea. 
 

Euskara eskolen kanpainarako kartelak 

Irailean kartelak diseinatu eta enpresei helarazi zitzaizkien, eskoletako 
kanpainan enpresek irudi berdina erabili asmoz eta kurtso hasierako lanak 
errazteko. 
 

Euskararen berri hilero: OLAtu gainean 

Urritik hasita, hilero Euskararen berri OLAtu gainean informazio-orria bidaltzen 
zaie koordinatzaileei, hilabete horren bukaeran, euskaren inguruko azken 
albiste esanguratsuenak bilduz. 
 

Euskararen eguna: abenduak 3 

Euskararen Nazioarteko egunean OLAkoak berriro elkartu eta datorren urtean 
egin daitezkeen ekintzen inguruan jardun ziren. Ondoren Andoni Egañaren 

ahozkotasunari buruzko hitzaldiaz gozatzeko aukera izan zen. 

OLA planak eman duena, 2008 

Urte berriari ekin euskaraz! 

 

Euskara erabiltzen dut... 
 

Lanean barre egiteko, haserretzeko, adiskidetzeko, akordiotara iristeko... 
Lagunekin eta familiarekin komunikatzeko. 

Ikertzeko eta ikasteko. Esna eta lo, amets egiteko. 
Nire seme alabekin jolasteko, pozteko, maitatzeko, zigortzeko, eztabaidatzeko... 

Ligatzeko, maitasuna egiteko, ongi pasatzeko... 
Eta beste edozein hizkuntzatan egin daitekeen guztia egiteko. 

 

EGUBERRI ON GUZTIOI! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA B.A. 
 

Urtea hizkuntza politika zehazten, kalitateko prozesuak aztertzen, horietan hizkuntza irizpideak txertatzen eta egindako urratsak erakundetzen 
pasa dute. Langileei emandako formazio saioak izan dira urteko azken hilabeteetako lanak eta langileen aldetik parte hartzea oso ona izan da. 
Inplikatu guztiek izan dute haien zalantzak argitzeko aukera eta ekarpen dezente ere jaso dituzte euskara batzordeko kideek. Hemendik 
aurrerako lana, beraz, hizkuntza politika bera gauzatzen joateko pausuak ematea izango da. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 

 
 

hamabi-T 
 

Oraindik 2008rako jarritako helburuak betetzeko ahaleginetan ari dira, eta jadanik urteko ekintzak ebaluatzeko garaia iritsi da. Oraindik ordea, balorazio hori 
egin gabe dago eta beharrezkoa izango da hortik abiatzea 2009a ongi planifikatzeko. Hain justu, euskara planak 2009tik aurrera jarraitu beharreko norabidea 
aztertuko dute. 
 

EMUNeko teknikaria: Imanol Miner 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 

 
 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Urtean zehar dendako eta bulego barruko errotulazioaz gain, bezeroari begirako kutxazainen zerbitzuari ere jarri diote arreta. Urte 
erdialdean kutxetako eta informazioko langile euskaldunak identifikatzeko karteltxoak erabiltzen hasi ziren, eta urte amaierako 

hilabeteetan, Kutxa Laguna deritzon kutxazainaren sistema osoa euskaraz ere izateko lanetan aritu dira. Megafoniako eta kutxetako euskarazko zerbitzua 
hobetzen jarraitu behar dela uste du euskara batzordeak, errotulazioarekin batera bezeroari zuzen-zuzenean eragiten dion arloa delako. 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LRK emergentziak 
 

Martxoan hasitako inplementazioak orain arte bide laburra egin duen arren, jadanik bete-betean ari dira aurreikusi dituzten 
ekintzak bideratzen. Euskalduntze taldeen lanak etena izan du hainbat arrazoi medio, lan txanda aldaketak, ikastaro 
espezializatuak egin beharra… Aipagarria da elebitasuna bermatzeko egiten ari den lana, izan ere zuzendaritzak bideratzen dituen 

ohar eta jakinarazpen guztiak ele bietan agertzen dira. 2009ari begira LARRIALDIAK eta LRK enpresen arteko elkarlanean burutuko da euskara plana, 
dedikazioa batu egingo da eta ekintza ugari elkarrekin egingo dituzte. Premiazko helburuen artean bai LRKn eta bai Larrialdiak-en euskararen ezagutza 
handitzea izango da, besteak beste. 

 

EMUNeko teknikaria: Jon Odriozola 
Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 

 
 

 

LARRIALDIAK 
 

Larrialdiak eta LRKren Euskara Planen bateratzea oso ongi baloratu da. Pasa den urte hau trantsizio garaia izan da eta 
datorren urtean zein ildo nagusi jarraitu behar den definitu dute. Bestalde planarentzat aurrera pausoa izan da 

Koordinatzaile berria euskal hiztuna izatea. Azkenik, Larrialdiak eta LRKren arteko Euskara Batzorde bateratua sortzea ongi ikusi dute. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 
 
 
 

ASEA BROWN BOVERI S.A 
 

2008ko balorazio ona egin du bai Zuzendaritzak, baita euskararen koordinatzaileak ere. Euskararen Eskuliburuak aurrera egin du, eta 
hizkuntza eskakizunen txostena onartuko da laster batean. OLA planeko enpresen topaketak Niessen elkarteak bultzatu zituen, urte 

hasierakoa eta euskararen egunekoa, eta biak ala biak, positibo baloratu dira; aurrera begira bide bat zabaltzen dutela esan daiteke. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 
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 TAJO 
 

Gestio Planaren betetze maila %70 ingurukoa izan da, eta aurten ere gauzak egin diren sentsazioa dago: Mondragon taldeko 
Euskara Normalizatzeko Oinarriak (ENO) Taldean onartu zirenetik baikortasuna nabari da, batez ere Euskara Planak erakundetze 

mailan urrats garrantzitsua eman duelako. ENOren oinarriak kontutan hartuta egin dute aurtengo plangintza. Azkenik esan aurtengo urtean Lehendakaria eta 
Zuzendari Nagusia euskal hiztunak direla. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Urte honetan hizkuntza irizpideak onartu dira Zuzendaritzan, eta Euskara Batzordean positibo baloratu da gauzatze hori. 
Informatika arloan ere aurrera pausoak izan dira, beraz datorren urtera begira Euskara Planaren inguruko hausnarketa egin nahi 
da, bulegoetatik hasita Euskara Batzordea indartu eta hausnarketa saio batzuk egiteko. Hizkuntza irizpideen zabalkundea eta 

betetze maila nola bermatu aztertuko da. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Idoia Ibarzabal 
 
 
 

AZTI tecnalia 
 

Urte hasieran adostutako helburuen betetze-maila neurtzeko eta balorazioa egiteko Euskara Batzordearen balorazioaren zain daude. 
Arrazoi ezberdinak medio, urtarrilean egingo da eta oraingoz ezingo da ezer konkreturik esan balorazioaren inguruan. 
 

ELHUYAReko teknikaria: Ainara Ibañez 
Planaren koordinatzailea: Nerea Ganboa 

 
 

OLAkariaren partetik 
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON! 


