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KULTURA ETA HIZKUNTZA  POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KUDEAKETA-PLANA
1. ENTITATEAREN DATUAK
Langile-Kopurua
Emakumezkoak
Gizonezkoak
Guztira
Langile-kopurua
Elebidun kopurua
Sektorea eta jarduera
Bezeroak
Bezero pertsona fisikorik?
Entitatea 123/2008 Dekretuaren eraginpekoa da?
Egoitzak
Talde bateko partaidea?
2. EUSKARA-PLANA
Plan estrategiko baten barruan?
Hizkuntza-politika definitua?
(hala bada, dokumentua erantsi eskabideari)
Lanpostuen hizkuntza-eskakizunak definituta? Lanpostu bakoitza betetzeko behar den hizkuntza-gaitasuna definituta?
Lanpostuen hizkuntza-eskakizunen betetze-maila zehaztuta dago?
Langileek duten euskara-ezagutza jasotzen duen erroldarik badago?
Langileek duten ulermen-maila jasotzen duen erroldarik badago?
Komunikatu/-tzen al zaizkie langile guztiei euskara-planaren ingurukoak?
Erakundeak euskara-planarekin lortutakoan atzera-urratsik ez dagoela bermatzeko neurriak hartu ditu eta irizpideak finkatu?
Erakundeak finkatu ditu adierazleak eta horien neurketaren arduradunak?
 
Urteko planean zuzenean inplikatutakoak:
Zertan
Zenbat emakume
Zenbat gizon
Zenbat inplikatu guztira
Langileek duten euskara-ezagutza jasotzen duen erroldarik badago?  
Langileek duten ulermen-maila jasotzen duen erroldarik badago?
Komunikatu/-tzen al zaizkie langile guztiei euskara-planaren ingurukoak?
Erakundeak euskara-planarekin lortutakoan atzera-urratsik ez dagoela bermatzeko neurriak hartu ditu eta irizpideak finkatu?
Erakundeak finkatu ditu adierazleak eta horien neurketaren arduradunak?
Urteko planean zuzenean inplikatutakoak:
Zertan
Zenbat emakume
Zenbat gizon
Zenbat inplikatu guztira
3. EUSKARA-KOORDINATZAILEA
 Koordinatzailerik?
Sexua
4. EUSKARA-BATZORDEA ETA LANTALDEAK
 Euskara batzorderik badu? Azpibatzorderik? Lantalderik?
  *Oharra: bete bat batzorde/lantalde bakoitzeko
 Ordezkatuta daude batzorde/lantalde honetan Zuzendaritza, Gerentzia edo Jabegoa?
5. TREBAKUNTZA ETA PRESTAKUNTZA
  Entitateak egin al du prestakuntza-planik dagokien langileek zerbitzua euskaraz eman ahal izateko behar duten maila lor dezaten?
  Entitateak definitu/ezarri al du irizpiderik euskara ikasten duten langileek lanean euskara erabiltzen hasteko? (hala bada, dokumentua erantsi eskabideari)
  Entitateak definitu/ezarri al du irizpiderik euskara dakiten langileek berariazko trebakuntza euskaraz jaso dezaten? (hala bada, dokumentua erantsi eskabideari)
 Eskatzen al die entitateak hornitzaileei eman beharreko berariazko prestakuntza euskaraz ematea edo ikastaroko materiala gutxienez euskaraz eskaintzea?
  Horren inguruko irizpiderik ba al du entitateak?
  a) Hizkuntza-trebakuntza orokorrean
 Trebakuntza-orokorra jasoko duten langileen kopurua
Emakumeak
Gizonak
Guztira
 Guztirako hizkuntza-prestakuntza orduak (guztirakoaren kalkulua egiteko, lehendabizi, ikastaro bakoitzaren iraupena bider ikasle-kopurua eta, ondoren, horien guztien batura):
  Ikastea eta erabilera uztartzeko ekimenik aurreikusi zaie ikasle hauei?
 
*Oharra: bete bat ikastaro bakoitzeko
 Ikastaro-mota: hizkuntza-trebakuntza orokorra:
Ikasle kopurua
Emakumeak
Gizonak
Guztira
  Ikastaroak nork emango du?
 b)Berariazko prestakuntza euskaraz
   - Berariazko prestakuntza jasoko duten langileen kopurua:
Emakumeak
Gizonak
Guztira
Guztirako klase-orduak (guztirakoaren kalkulua egiteko, lehendabizi,ikastaro bakoitzaren iraupena bider ikasle-kopurua eta, ondoren, horien guztien batura):
*Oharra: bete bat ikastaro bakoitzeko
 Ikastaro mota: Berariazko prestakuntza euskaraz
Ikasle-kopurua:
Emakumeak
Gizonak
Guztira
 Ikastaroa nork emango du?
6.SOFTWAREA
Entitateak finkatu al du irizpiderik erabiltzaile elebidunek euskaraz instalatutako aplikazioak euskaraz erabil ditzaten?
 Aurten euskaratzea aurreikusitako aplikazioak edo euskaraz instalatu beharrekoak:
*Oharra: bete bat aplikazio bakoitzeko
 Aurreikusitako gastuak kontzeptuka:
7. ITZULPENAK
  Entitateak ezarri du dokumentuen sortze-hizkuntzari buruzko irizpiderik?
 Entitateak ezarri du irizpiderik zein hizkuntzatan egon behar duen errotulazioak zehazteko?
  Entitateak erregistratu ditu erabiltzen dituen dokumentu guztiak eta zein hizkuntzatan dagoen bakoitza?
 Hala bada, zehaztu al du egutegirik dokumentu horiek euskaratzen joateko?
Entitateak finkatu/ezarri du irizpiderik dokumentuak sortzen dituzten langileek elebietan sor ditzaten?
8. ALDIBEREKO ITZULPEN-ZERBITZUA
 Aurreikusita dago aurten aldibereko itzulpen-zerbitzurik erabiltzea?
 Entitatearen irizpideetan zehaztuta dago noiz erabiliko den zerbitzu hori?  
 Bertako baliabideak erabilita ematen da zerbitzu hori ala kanpoko hornitzaile baten bidez? 
Zertan erabiliko da auten?
9. KANPO AHOLKULARITZA
  *Oharra: bete bat teknikari bakoitzeko
 Sexua:
Entitateak "Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea" aitorpena indarrean du?
10. EUSKARA PLANAREN ONARPENA (ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA)
erakundean euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko honako konpromisoa hartu du
Euskara-planean, besteak beste, honako hauek jaso dira: entitatearen ohiko jardun-eremuak, euskara non eta zertarako erabiltzen den eta zein erabilera sustatu nahi den. Horretarako, euskara-planak landu ditzakeen ardatzak,jardun-eremuak eta helburuak hautatu eta lehenetsi dira.  Euskara-plana aztertu eta ontzat eman ondoren, hori garatzeko erabakiarekin ados azaldu da aipatutako aginte goreneko organoa eta, egindako planaren diseinua abiapuntu hartuta, baiezkoa eman die datozen urteetarako urtekako kudeaketa-plana definitzeari (hizkuntza-irizpideak, ekintzak, parte-hartzaileak, adierazleak, arduradunak, kostuak, epeak eta abar), garatzeko erabakiari eta plana garatzeko beharrezkoak diren baliabideak esleitzeari.  Azkenik, konpromisoa hartu du, urtero planaren ebaluazioa egiteko eta, ebaluazioarean ondoren, aurreko plana hobetzeko zein kudeaketa-plana(k) eta hizkuntza-lorpenak erakundean errotzen joateko hartutako neurriak ontzat emateko.
					1. ERAKUNDEAREN IRUDIA
Abiapuntua (%)
Helburua (%)
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak
1.3. Ingurune digitala
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2. BEZEROEKIKO (PERTSONA FISIKOAK) EDO HERRITARREKO HARREMANAK
Abiapuntua (%)
Helburua (%)
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
2.1.1. Idatzizko harremanak
2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak ) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
2.2.1. Harrera
2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
1. ARDATZA:ZERBITZU-HIZKUNTZA
2. ARDATZA: LAN-HIZKUNTZA
3. BARNE-KOMUNIKAZIOA ETA LAN-TRESNAK
Abiapuntua (%)
Helburua (%)
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
3.2.1. Informaziorako edota komunikaziorako tresnak
3.2.2. Lan-bileretako idatziak
3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak
3.3. Ahozko komunikazio bertikala eta horizontala
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozkoak
3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak
3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak
3.4. Baliabide informatikoak
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua
3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera
4.PERTSONEN KUDEAKETA
Abiapuntua (%)
Helburua (%)
4.1. Pertsonen kudeaketa
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
4.1.1. Pertsonen kudeaketa
4.2. Laneko prestakuntza
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
4.2.1. Laneko prestakuntza
4.2.2. Ikastaroen kudeaketa
5.KANPO-HARREMANAK
Abiapuntua (%)
Helburua (%)
5.1. Administrazioa
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona juridikoak), finantza entitateak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak, etab.
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
5.2.1. Erakunde pribatuekiko idatzizko harremanak
5.2.2. Erakunde pribatuekiko ahozko harremanak
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.
Euskaraz
Elebitan
Euskaraz
Elebitan
5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
6.KUDEAKETA-SISTEMA
6.1. ESTRATEGIA: Hizkuntza kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integrazea
6.1.1. Hizkuntzaren kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin eta horren ebaluazioa
6.1.2. Hizkuntzaren kudeketaren planteamendua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideak 
6.2. BEZEROAK EDO HERRITARRAK ETA PRODUKTUA EDO ZERBITZUA: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko eta herritarrekiko harremanen kudeaketan eta produktuen edo zerbitzuen garapenaren kudeaketan integratzea
6.2.1. Bezeroak edo herritarrak zerbitzuak edo produktuak eta hornitzaileen kudeaketa
6.3. PERTSONAK: Hizkuntzen kudeaketa langileen kudeaketan integratzea
6.3.1. Langileen kontratazioa eta barne-sustapena
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