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Ohiturak nola aldatu. Zer egin? 

 
 

OLA planeko enpresen jarduera bateratuak 
 

 
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren LanHItz deialdira 

aurkeztutako  enpresek, urtarrilaren 31rako justifikatu behar dituzte 
urtean zehar egindako lanak, diruz laguntzea nahi izanez gero. 

Lehenengo euskara planaren diseinua eta 2010eko kudeaketa-
planean egindakoak aurkeztu beharko dituzte entitateek. Onuradun 
guztiek zuritu behar dituzte diru laguntzak nahiz eta kobratuta izan. 
Zuriketa egiteko epea: urtarrilak 31 
Justifikaziorako bidali beharrekoak: 

- Balantze ekonomikoa 
- Justifikazio kontu erraztua 

Horretaz gain, hainbat kontzeptutan egindako gastua zuritzeko bestelako 
dokumentazioa ere aurkeztu beharko da. 

Bete beharrekoa: 

- Planhitz aplikazioa behar bezala beteta (internet bidezko 
aplikazioa):  2010eko helburuen betetze maila, ekintzak eta 
balorazioa. 

-  
Gipuzkoako Foru Aldundiak ere 2011rako diru laguntza deialdia atera 
du eta eskaera egiteko epea urtarrilaren 7ra arte luzatu dute. Bertara SA 
diren enpresak eta elkarte edo elkargoek ere aurkezteko aukera izango 
dute. 
 

Zalantzarik edo galderarik baduzu, bidali mezu bat Oarsoaldeko 
Euskara Zerbitzura helbide elektroniko honetara: amaiar@emun.com 
eta erantzuna jasoko duzu. 
 
 

HPSren eta GFAren  diru laguntzak zuritzea 
 

Orain dela gutxi aurkeztu zen Zer egin ..? liburuxka. Plataforma per la 
Llenguak egindakoa eta Emunek euskarara ekarria eta euskararen egoerara 
moldatua. 

Solaskideak ulertzen ez duenean edo gazteleraz egiteko eskatzen 
duenean zer egin?  Edukazio txarrekoa al da nik euskaraz jarraitzea? 
Honelako galderei erantzuten die goian aipaturiko liburuxkak. Guk hemen 
azalduko ditugunak bertan biltzen diren hainbat gomendioen aipamenak 
dira, ez guztiak, baina egunerokotasunean, bai lanean eta bai lanetik 
kanpoko bizitzan, lagunduko digutenak. 

Egoera oso desberdinen aurrean aurkituko dugu geure burua 
seguruenik, hona hemen horietako batzuk eta aukerak: 

Menpeko egoeran baldin bagaude: adibidez, kasu hauetan: geu 
saltzailea bagara, lanpostua jokoan badugu edo antzeko egoeretan. Gure 
erantzuna hainbat faktoreren araberakoa izango da: ditugun helburuak, 
solaskidearen euskara maila eta solaskideak hartzen duen jarrera. 
Horregatik, batzuetan jarrera otzana hartzea erabakiko dugu geure 
interesak eta helburuak lortzeagatik, eta erdaraz egingo dugu, agian. 
Berdintasunezko egoeran bagaude, edo geuk badugu abantaila:Kasu 
honetan geure kulturarekiko “sedukziozko” jarrera positiboari eustea 
gomendatzen dugu biziki. Lehen hitza beti euskaraz egiteak sorpresa on 
asko emango dizkigu; izan ere, uste ez genuen tokietan ere euskaraz 
egingo digute maiz. Beste aukera bat da solaskideari ea euskaraz dakien 
edo ea euskaraz ulertzen duen galdetzea. Egoera askotan, nahiz eta 
besteak euskaraz hitz egiten ez jakin, ulertzen badu, guk euskaraz egin 
ahal izango diogu besteak erdaraz erantzun arren, beti ere polikixeago eta 
hitz errazak erabilita, hobeto ulertu ahal izan dezan. 
Solaskidearen erreakzioek lagunduko digute erabakitzen nola jokatu behar 
dugun kasu bakoitzean, baina argi dago irribarrea eta adeitasuna oso 
lagungarri izango zaizkigula elkarren arteko komunikazioa hobetzeko. 
Beraz, animo eta eutsi goiari! 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

2010ean lantegian halako sare bat osatu da, eta plana zabaltzeko eta denengana iristeko aukerak daudela ikusi da. 2011n  
horri heldu nahi diote eta ahal dela etekina atera departamentu guztietara iritsiz. Horrez gainera laster batean Administrazio  

Kontseiluan Planaren deskargua egingo da. 2011ko helburu nagusia beraz hori izango da, hain zuzen ere Hizkuntza Irizpideak gauzatu  
eta Departamentu guztietara euskara plana eramatea. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  
Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 

 
 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

2011rako erronkak eta helburu nagusiak zehaztu dira eta honako hauek dira ildo nagusiak eta lan arloak: inpaktu 
bisuala, publizitatea, megafonia, bezeroari arreta, kutxak eta erakundetzea. Halaber, azpimarratzekoa izan da 2010ean 

Alcampoko zuzendaritzarekin egin genuen bilera. Bertan, zuzendaritzako kideek hainbat konpromiso hartu zituzten euskara planaren inguruan, 
eta urtean zehar bakoitzarekin banaka landu dute. 2011ra begira ere banakako lanketa horrekin jarraitzeko asmoa dute. 
 
   

 

EMUNeko teknikaria: Aritz Enparan 
Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

 Pasa den urtean planaren instituzionalizazioak urratsa egin du Pertsonal Saila sartu baita 
Euskara Batzordean. Erabilera arloan mintza saioak eman dira eta telefono hartzaileentzat euskarazko ikastaro 
bat eman da. Horrez gainera lantalde batek hiztegi terminologikoa osatu du, dagoeneko inprentan da eta laster 

batean banatuko zaie langile guztiei. 2011n anbulantzietan zerbitzua euskaraz ematea lortu nahi dute, eta hizkuntza irizpideak lantegiko 
egituretan txertatzea Pertsonal Sailaren laguntzarekin batera. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 

 

ASEA BROWN BOVERI S.A. 
 

 2010eko abenduan bukatu zuten udazkenean hasitako hausnarketa eta bertan definitu zituzten hurrengo urteetarako lan 
ildoak. Enpresako sail desberdinetako jendeak parte hartu zuen hausnarketan, denen ikuspuntua jasotzeko ahalegin berezia 

egin zen. Lan ildoen artean garrantzitsuena eguneroko lanean euskararen erabilera, batez ere ahozkoa, areagotzea da, horretan egingo dute 
saiakera berezia aurten, bestelako ekintzak alde batera utzi gabe. 

 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 
Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 

 
 

 TAJO 
 

Web orria dagoeneko euskaraz dago lehen aldiz. Horrez gainera formazioa euskaraz eman da, Batzar Nagusia euskaraz 
egin da eta tutoretzak egiten dira euskara “on line” ikasten duen talde batekin. Erakundetzeari dagokionez, 

hausnarketa egin da, eta departamentuetako bitartekariak izendatu dira plana zabaltzeko. 2011n arlo hau landu nahi dute, eta dagoeneko 
Mondragon Taldetik datozen Euskara Normalizatzeko Oinarriak Tajon nola gauzatu ikusten ari dira eta horrekin jarraitzeko asmoa dute. 

 
EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 


