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1. Familia transmisioa

1.1. Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa ziurtatu familia kideen arteko

hizkuntza izan dadin.

1.1.1. SENTSIBILIZAZIOA

(*)
1.1.1.56. Erditze ikastaroak eskaintzen dituzten eskolen arduradunekin estrategiak hitzartu

gurasogaiak euskararen transmisioaz sentiberatzeko.

(*)
1.1.1.57. Haurrentzat zerbitzuak eskaintzen dituztenekin (haur parkeak...) estrategiak

hitzartu gurasoak euskararen transmisioaz sentiberatzeko

(*)

1.54. "Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu eskaintza

sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren sorburu-hizkuntza euskara

izan dadin.

1.54.1. SENTSIBILIZAZIOA

(*)
1.54.1.1. Eskolako ikasturte hasierako guraso bileretan transmisioa programaren aurkezpen

ludikoa egin.

(*) 1.54.1.2. Haur jaio berrien gurasoentzako sentiberatze kanpaina landu (Zuhaitz landaketa)

(*)
1.54.1.3. Ikastetxeetako hizkuntza normalizatzeko planetan euskararen familia bidezko

transmisioa indartzeko egitarauak txerta ditzaten laguntzea, guraso elkarteekin elkarlanean

(*)

1.54.1.4. Udal Haurtzaindegiarekin, Partzuergoko haurtzaindegiekin eta udalarenak ez

diren haur-eskolekin lankidetzan aritzea, gurasoak euskararen transmisioaz sentiberatzeko,

eta euskarazko gaitasuna eta erabilera hobetzeko programak laguntzea.

1.54.2. KOMUNIKAZIOA

(*) 1.54.2.1. Oparitu euskaraz, euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman

1.54.3. EKITALDIAK ANTOLATU
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(*)
1.54.3.1. Euskara ikasten ari diren gurasoen familiei begira euskararen transmisio kulturala

indartuko duen asteburu pasak edo egun pasak antolatu (tailerrak)

1.54.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

(*)
1.54.4.1. Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan eta haur eta lehen hezkuntzako

ikastetxeetan matrikulaturik dauden umeen gurasoentzat euskara eskolak

(*)
1.55. Irungo gurasoek eta bereziki haurrek erabiltzen duten euskarak izaera komunikatiboa

lortzea eta sentipenak, ideiak eta emozioak transmititzeko balio izatea.

1.55.1. IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

(*) 1.55.1.1. Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin ikastaroak antolatu

2. Euskalduntzea-prestakuntza

2.1. Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean.

2.1.1. SENTSIBILIZAZIOA

2.1.1.2. Etorri berriei bereziki zuzendutako sentsibilizazio kanpainak antolatu, euskara ikasteak

ekar litzaiekeen onurak azpimarratuaz. Etorri berrientzako harrera programekin uztartu.

2.1.1.5. Euskara ikasten dabilena saritu: sarrerak zozketatu, eskualdeko egunkari edo

aldizkariren batera urtebeteko harpidetza...

2.1.3. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

2.1.3.2. Diru-laguntzak eman: udako euskarazko ikastaroetara joateko, bestelako euskarazko

jardunaldi edo topaguneetan parte hartzeko..

2.1.4. IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

2.1.4.4. Talde zehatz bakoitzari egokitutako hiztegitxoak sortu euskaltegiekin elkarlanean: etorri

berrientzat, merkatarientzat...

2.2. Helduen prestakuntza eskaintzan euskararen erabilera handitu.
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2.2.1. SENTSIBILIZAZIOA

2.2.1.1. Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragin (autoeskolak, jubilatu elkarte,

kultur elkarte, merkatari elkarte), ikastaroak euskaraz ere antolatzeko.

2.2.3. ESKAINTZA SUSTATU

2.2.3.1. Udalak antolatzen dituen ikastaroetan euskarazkoak bultzatu (Jabekuntza eskolakoak...).

(*)
2.2.3.6. Helduen formazio ikastaroetan euskara erabiltzeko eskaintza handitu Bidasoa

Bizirik garapen agentziako euskara planaren bitartez

(*)
2.21. Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei jarraipena

eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean lortzeko.

2.21.1. SENTSIBILIZAZIOA

(*)
2.21.1.1. Irungo euskaltegietan eta Hizkuntza Eskola Ofizialean euskara ikasten ari direnak

euskara erabiltzera motibatzea, Euskara Ikaslearen Txartelaren bitartez.

2.21.2. KOMUNIKAZIOA

(*) 2.21.2.1. Euskaltegietako matrikulazio garai nagusietan komunikazio plan bateratua egin

(*)
2.21.2.2. Euskalduntze-Alfabetatze arloan etorkizunerako plangintzak gauzatzerako

garaian, eragile guztien partaidetza izatea, lan mahaiaren bitartez

2.21.3. EKITALDIAK ANTOLATU

(*)

2.21.3.1. Euskaltegi bakoitzak bere ekintza osagarriak egiteaz gain, elkarlanean egiteko

moduko ekintza osagarri orokorrak egitea. Hileroko ekintzen programazioa elkartrukatuko

da: ipuin kontalaria, zure abenturaren bila, tailerrak...

2.21.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

(*)
2.21.4.1. Euskararen erabilera sustatzen duten eragileei bekak ematea, euskara ikas edo

hobe dezaten

2.21.5. IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI
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(*)
2.21.5.1. EGA edota HABEren 2. edo 3.mailako agiriak lortzeko ikastaroak antolatu

DBHOko institutuekin elkarlanean

(*) 2.21.5.2. Herriko kiroldegietako monitoreentzako euskara lantzeko ikastaroak antolatu

(*)

2.21.5.3. Euskara eskolak eskaini, Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan eta Haur eta

Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan matrikulaturik dauden ikasleen gurasoek euskara ikas

dezaten eta dakiten euskara erabili dezaten .

(*) 2.21.5.4. Euskara eskolak eskaini, Irungo merkatari eta ostalariei

(*) 2.21.5.5. Auzo elkarteekin hitzarmena bat sinatu auzoetan euskara eskolak eskaintzeko

(*) 2.21.5.6. Eskola kiroleko hezitzaileei euskara eskola espezializatuak eskaini

(*)
2.22. Mintzalaguna programaren jarraipen estuago bat egin eta programaren hedapenerako

aukerak eta baldintzak aztertu.

2.22.1. KOMUNIKAZIOA

(*) 2.22.1.1. Mintzalaguna egitasmora Hendaiako AEK biltzea

(*) 2.22.1.3. Mintzalagun eta ikasleei euskara ikasle txartela banatu eta ezagutzera eman

3. Irakaskuntza

3.2. Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan euskararen erabilera areagotu.

3.2.1. KOMUNIKAZIOA

(*)
3.2.1.3. Irakaskuntza esparruan euskara sustatzeari begirako udal eta gainerako agenteen

ekimenak koordinatu, esparruko planaren bitartez.

3.2.2. ESKAINTZA SUSTATU

3.2.2.2. Hitzarmena sinatu eskolaz kanpoko prestakuntzan dihardutenekin (musika eskolak,

hizkuntza eskolak, margo eskolak...), euskarazko eskaintza handitzeko.
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(*) 3.2.2.29. Irungo akademiekin euskara sustatzeari begira koordinazio gune bat sortu

(*)
3.31. Irungo haur eta gazteen artean euskararen norbereganatzea egokia izan dadin lortzea,

adierazmen, mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko orekari eutsiz.

3.31.1. EKITALDIAK ANTOLATU

(*) 3.31.1.1. "Gu ere bertsotan" programa garatu

(*) 3.31.1.2. Euskararen Hilabetea antolatu

3.31.2. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

(*)
3.31.2.1. Irungo ikastetxe, institutu eta elkarteetan euskararen erabilera indartzeko

egitasmoetarako diru-laguntzak eman (Euskaraz Baietz!)

3.31.3. IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

(*) 3.31.3.1. "Udagiro" programa antolatu

3.31.4. ESKAINTZA SUSTATU

(*)
3.31.4.3. Irungo ikastetxe eta institutuetako Hizkuntza Normalkuntza Planak garatzen

lagundu, plana dutenetan horiek sustatuz eta ez dutenetan ezartzen lagunduz

(*)
3.32. Jolasaren bitartez hizkuntzaren ikuspegi ludikoago bat lantzeko aukera ematen duten

programen jarraipena egin eta errefortzurako aukerak aztertu2.

3.32.1. SENTSIBILIZAZIOA

(*) 3.32.1.1. Proba

(*)
3.33. Nerabe eta gazteen euskarazko ahozkotasuna eta sorkuntza sustatzeko planteamendu

integralen lanketa bideratu.

3.33.1. SENTSIBILIZAZIOA

(*) 3.33.1.4. Irungo nerabe eta gazteak hirira etorri berri direnen bidelagun euskaldunak
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egiteko programa

(*) 3.33.1.5. Bagabiltza jardunaldiak antolatu

(*)

3.34. Lanbide Heziketatik bideratutako praktikaldien eskualde mailako egoera ezagutu eta

eskualde arteko ahaleginak koordinatzeko foro edota harremana guneari bultzada bat eman

praktikaldiak euskalduntzeko.

3.34.1. KOMUNIKAZIOA

(*) 3.34.1.1. Koordinazio gunea sortu

5. Lan mundua

5.2. Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

5.2.1. SENTSIBILIZAZIOA

5.2.1.1. Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragin, Hizkuntza Konpromisoaren

Zigilua bereganatzearen onurez, herritarraren hizkuntza hautua errespetatzeko lehen hitza

euskaraz izan dadin, hizkuntza paisaia zaintzeko...

5.2.1.2. Errotulazioa finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan jarri,

merkataritza elkarteen bitartez...

5.2.1.3. Banan-banako elkarrizketak egin merkatari eta ostalariekin paisaia linguistikoak

euskararen erabileran duen eraginaz.

5.2.2. KOMUNIKAZIOA

5.2.2.1. Merkataritzan eta ostalaritzan dihardutenei ezagutzera eman beste eskualde batzuetan

alor honetan izan duten esperientzia, negozioari euskara erabiltzeak / euskararen erabilera plan

batek dakarzkion onurak...

5.2.2.2. Ezagutzera eman euskararen erabilera normalizatzeko udalean bertan eta beste

erakundeetan eskaintzen diren aukera eta programak: diru-laguntzak errotuluak euskaraz

jartzeko, laguntza teknikoa itzulpenetarako...
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5.2.2.3. Negozioetako jabeei jakitera eman zer eta non aurki dezaketen euskarazko materiala:

dokumentu ereduak, fakturak, menuak...

5.2.3. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

5.2.3.1. Arloko merkataritza eta ostalaritza elkarteekin koordinatuz proposamen orokor bat luzatu

euskararen erabilera gehitzera bideratuta: ezagutza lantzeko, errotulazioa eta papeleria

euskalduntzeko, material idatzien katalogoa (merkealdiak, itxita/zabalik)...

5.2.3.2. Laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini errotuluak aldatzeko (toldoetan,

ibilgailuetan...), itzulpenak bideratzeko...

5.2.3.3. Ereduak, inprimakiak, hiztegiak, eta abar proposatu, eskaini eta sustatu.

5.2.3.10. Arlokako euskararen plan estrategikoa egitea bideratu.

(*)

5.22. Irungo lan munduan euskararen presentzia eta erabilera handitzea, Irungo enpresen

kulturan edo sistematikan integratuz eta euskararen erabileraren inguruan sustapen positiboa

eginez

5.22.3. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

(*)
5.22.3.1. Saritu euskararen erabilera areagotzeko planak abian jartzen dituzten enpresak:

diru-laguntzak eman jarraipenerako, aipamen berezia herriko web orrian#

(*)
5.23. Merkataritzako harremanetan euskarak irudi erakargarri eta funtzionala izan dezan lortzea,

bai bezeria edo eskariarentzat eta baita eskaintza edo sektoreko profesionalentzat ere

5.23.1. SENTSIBILIZAZIOA

(*)
5.23.1.1. Irun=2+1 egitasmoa. Hizkuntza normalkuntzarako interbentzio estrategia

sektorialak garatu ostalaritzan eta gozoki-dendetan

(*)
5.24. Hizkuntzek komunikazio komertzialean duten garrantziaz sentiberatzea eta sektoreko

profesionalen hizkuntza gaitasuna ere hobetzeko prestakuntza eskaini.

5.24.1. ESKAINTZA SUSTATU
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(*) 5.24.1.1. Gidabaimena euskaraz ateratzeko bideak jorratu herriko autoeskolekin

(*)
5.25. Euskara biziberritu eta Irungo merkataritzan erabiltzen diren hizkuntza desberdinen arteko

elkarbizitza hobe eta handiagoa lortzeko proiektuak diseinatu eta garatzea.

5.25.1. ESKAINTZA SUSTATU

(*)
5.25.1.1. Kanpaina isolatuak baino lan jarraitua bideratu Irungo merkataritza eta ostalaritzan

euskararen erabilera handitzeko

(*) 5.25.1.2. MUGANeko stewardsekin elkarlanean aritu euskara sustatzeko

(*)
5.26. Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko 123/2008 Dekretuan jasota dauden euskararen

erabilera dinamizatzeko gai diren sektore eta erakundetan eragin

5.26.1. ESKAINTZA SUSTATU

(*)
5.26.1.1. AUIF garraio enpresaren eta Mendibil eta Txingudi parke komertzialen euskara

planak bideratu

6. Aisia

6.1. Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.

6.1.1. SENTSIBILIZAZIOA

6.1.1.1. Hitzarmena sinatu aisialdi taldeekin, euskararen erabileraren normalizazioan ikusten

diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko.

6.1.3. EKITALDIAK ANTOLATU

6.1.3.1. Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza (udaleku irekiak, udako ludoteka...);

opor garaietakoa (tailerrak, informatika...); jolasak (herri-kirolak, jokoak...).

6.1.3.2. Urte osoko gazte-programa planifikatu, diseinatu eta garatu. Ekintza berritzaileak

bultzatu.

6.1.3.3. Helduentzako aisialdi programa garatu.
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6.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

6.1.4.2. Diru-laguntza eskaini begirale-agiri ofiziala lortzeko ikastaroa edo aisialdiko formazioa

hobetzeko ikastaroak euskaraz egiten dituzten herritarrei.

(*)

6.30. Irungo aisialdiaren eremurako proiektu berritzaile bat diseinatu eta martxan jarri: hiriaren

dinamika sozialean, kulturalean eta hizkuntza normalkuntzaren bidean inflexio puntu bat izango

den proiektua

6.30.1. SENTSIBILIZAZIOA

(*) 6.30.1.1. Irunen Aisia Euskalduntzeko Plangintza egin

(*)
6.31. Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko jarduerak

euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera areagotuz

6.31.1. KOMUNIKAZIOA

(*)
6.31.1.1. Euskararen alde lanean aritu diren Kalean Baiko elkarteak "txalotzeko" kanpaina

bideratu

(*) 6.31.1.2. Kalean Bai Planaren hitzarmen sinadura ekitaldia antolatu

(*) 6.31.1.3. Kalean Bai hitzarmena sinatu duten elkarteen gizarte sarea sendotu

6.31.2. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

(*)
6.31.2.1. Kalean Bai sinatuta duten elkarteen hitzarmenen jarraipena eta beharrezkoak

diren moldaketak eta egokitzapenak egin.

(*)
6.31.2.2. Kalean Bai planean dauden elkarteen artean zerbitzu eskaintza eta sustapena

egin

(*)
6.32. Irungo nerabe eta gazteei begira euskara sustatzeko ibilbide formatibo-solidarioak antolatu

eta garatu

6.32.1. ESKAINTZA SUSTATU
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(*) 6.32.1.1. Aisialdiko begirale titulua eskuratzeko ikastaroa antolatu euskaraz

(*)
6.32.1.2. "Aisia" ikasgaia lantzen duten institutuetako gazteei euskararen erabilera

handitzeko proiektuen inguruan elkarlana proposatu

(*)
6.32.1.4. Aisia euskalduntzeko inguruko herrietako egitasmoak ezagutu (Donostiako

haurtxoko eta gaztetxokoak, Hondarribiko gaztelekua#)

(*)
6.32.1.5. Zinemetako saio komertzialetan programatzen diren euskaraz ekoiztutako filmak

sustatzeko bideak jorratu

7. Kirola

7.1. Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

7.1.1. SENTSIBILIZAZIOA

7.1.1.1. Hitzarmena sinatu herriko Klub eta kirol taldeekin, euskararen erabileraren

normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko.

(*)
7.1.1.20. Herriko kiroldegietako haur, gazte eta helduei begira antolatzen diren kirol

ikastaroetan hitz erabilienekin euskarazko gidak banatu

7.1.2. KOMUNIKAZIOA

7.1.2.1. Informazioa eman herritarrei euskarazko kirol eskaintzaz: triptikoak osatu, udaleko

aldizkarian agertu, web orrian zintzilikatu...

(*)
7.1.2.3. Hiritarrek hizkuntz aukera egin dezaten informazio panelak jarri Kiroldegietako

guneetan aurre-matrikula garaian

7.1.3. EKITALDIAK ANTOLATU

7.1.3.1. Jendaurreko kirol jardueretan euskararen presentzia bultzatu (futbol zelaian, saskibaloi

kantxan, pilotalekuan...) kartelak, megafonia, esatariak...

7.1.3.3. Herriko kiroldegietako Kirol monitoreentzako ikastaro bereziak antolatu.
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7.1.3.4. Herriko kiroldegietako haur eta gazteentzako kirol ikastaroetan euskarazkoen eskaintza

handitu.

7.1.3.5. Herriko kiroldegietako helduentzako kirol ikastaroetan euskarazkoen eskaintza handitu.

(*) 7.1.3.13. Bidasoa eskubaloi elkartearen Euskara Planaren jarraipena egin

(*)
7.1.3.14. Gimnasia erritmikoko lehiaketetan eragin euskaraz ere antolatu daitezen beste

agenteekin elkarlanean

7.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

7.1.4.1. Laguntzak bideratu kirol jardueretan euskaraz dakiten begiraleen presentzia bermatzeko:

begiraleen zerrenda, pizgarri ekonomikoak, bitartekaritza...

7.1.4.3. Baliabide teknikoak eskaini kirol taldeetan sortu eta herritarrei helarazten zaien papeleria

euskaraz egon dadin edota kalitatezkoa izan dadin: diru-laguntzak, hizkuntza aholkularitza...

(*) 7.19. Kirol teknikari eta hezitzaileentzat prestakuntza antolatu

7.19.1. EKITALDIAK ANTOLATU

(*)
7.19.1.1. "Eskola kirola, Hezitzen duen kirola" programa Irungo Kirolaren Udal

Patronatuarekin elkarlanean antolatu eta garatu.

(*)
7.19.1.2. Eskola-kirola euskalduntzeko dinamika DBHra zabaltzeko aukerak aztertu

(Esku-hartzea, zabaltzea, formatzea)

7.19.2. ESKAINTZA SUSTATU

(*)
7.19.2.1. DBHko eskola-kiroleko taldeetako kirol hezitzaileei fitxa didaktikoak banatu eta

horren gaineko formazioa eskaini.

(*)
7.20. Kirol eragile nahiz bitartekarien arteko informazioa, komunikazioa eta sentsibilizazioa

sustatu.

7.20.1. SENTSIBILIZAZIOA
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(*)
7.20.1.1. Kirol patronatuak antolatzen dituen ikastaroetan euskarazko eskaintza sustatu,

sentiberatze programa abian jarriz

(*)
7.20.1.2. Kirol elkarteek eskola-kirolerako izendatzen dituzten epaileak euskaldunak izateko

urratsak eman

(*) 7.20.1.3. Kirol eskola propioa duten elkarteen eskaintza euskalduntzeko lanean jarraitu.

8. Kulturgintza

8.1. Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

8.1.1. SENTSIBILIZAZIOA

8.1.1.1. Herriko kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu, haietan euskararen erabilera sustatzeko.

8.1.1.2. Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatu:

"Euskara zine aretoetara"...

(*)
8.1.1.21. Herriko kultur elkarteek jaietan antolatzen dituzten ekitaldietan esatari

euskaldunak izateko bideak jorratu

(*) 8.1.1.22. Kultura eta euskara lan mahaia sortu

(*)
8.1.1.23. Mugaz gaindiko Partzuergoaren Bertso eskola ezagutzera emateko hedapen lana

egin.

8.1.2. KOMUNIKAZIOA

8.1.2.1. Herritarren artean euskarazko kultur eskaintza ezagutarazi: gidak, katalogoak, web

orriak, sakelekoa erabilita...

8.1.3. EKITALDIAK ANTOLATU

8.1.3.1. Herriko jaietan antolatzen diren ekitaldietan euskararen erabilera bermatu (kartelak, esku

orriak, megafonia, esatariak...).

8.1.3.7. Euskarazko kultur zirkuitoetan parte hartu.
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(*)
8.1.3.21. Bertso eskola girotzeko eta bertsolaritzaren inguruan giroa sortu dadin ekitaldiak

antolatu

8.1.5. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

8.1.5.1. Baliabide teknikoak eskaini kultur elkarteek sortu eta plazaratu nahi duten papeleria

euskaraz egon dadin edota egokia izan dadin: diru-laguntzak, hizkuntza aholkularitza...

8.2. Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu.

8.2.2. KOMUNIKAZIOA

8.2.2.1. Herritarren artean euskarazko kultur produkzioa ezagutarazi: gida, katalogo, web orri,

euskaltegi eta udaleko gune ezberdinetan...

8.2.2.2. Kultur estreinaldiak ezagutzera eman eta sarrerak zozketatu: dantza, erakusketa,

zinema, antzerkigintza...

8.2.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

(*) 8.2.4.17. J.A. Loidi beka deialdia egin

8.3. Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu.

8.3.1. KOMUNIKAZIOA

8.3.1.2. Euskal literaturako titulu nagusiak (irakurrienak, sarituak...) ezagutzera eman: udalerriko

web orrian...

(*)
8.3.1.3. Udaleko euskararen atarian J.A. Loidi ikerketa bekaren irabazleen lanak

ezagutzera eman

8.3.2. EKITALDIAK ANTOLATU

8.3.2.1. Zentro publikoetan (osasun zerbitzua, udalaren bulegoak... ) irakurgai utzi euskarazko

aldizkari eta liburuak.

(*) 8.3.2.29. Idazleak ikastetxeetara programa Hezkuntzarekin koordinatu
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8.4. Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, ohiturak jaso eta hedatzea sustatu.

8.4.1. SENTSIBILIZAZIOA

8.4.1.1. Herritarrengan eragin euskal kultura, kondairak eta toponimia ezagutzera emanda: gida

bat, argitalpen txiki bat...

8.4.2. EKITALDIAK ANTOLATU

8.4.2.4. Abizenak euskal grafiaz jartzeko kanpainak abian jarri.

8.5. Erlijio saioetan euskararen erabilera handitu.

8.5.1. SENTSIBILIZAZIOA

8.5.1.1. Sinesmen-motak aintzak hartu eta barrutietan eragin, euskarari lekua egiteko eta erlijio

saioak euskaraz ere antolatzeko.

8.5.1.2. Gurasoengan eta komunitate bakoitzeko partaideengan eragin, oroigarrietan euskararen

erabilera bultzatzeko (bataioa, Jaunartzea, ezkontza, heriotza...).

8.5.2. LAGUNTZA TEKNIKOA ESKAINI

8.5.2.1. Laguntza teknikoa eskaini, erlijio saioetako materialaren itzulpenerako eta testuak

kalitatezkoak direla bermatzeko.

(*)
8.30. Euskararen Kultura Plana prestatu eta agenteekin adostu, euskara sustatzeko irizpideak eta

kuotak ezarriz

8.30.2. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

(*)
8.30.2.1. Irun Iruten euskara elkartearekin herrian euskara sustatzeari begira hitzarmena

sinatu.

(*)
8.31. Irun hiriaren berezko euskara ondarea berreskuratu eta mantentzeko lan sakon eta jarraitua

burutu

8.31.2. ESKAINTZA SUSTATU
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(*) 8.31.2.1. Interneteko sare sozialak baliatuz Irungo euskararen berezitasunak gizarteratu

9. Komunikabideak

9.1. Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota euskararen

erabilera bultzatu egungo komunikabideetan.

9.1.1. SENTSIBILIZAZIOA

9.1.1.1. Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide

bihurtu.

(*)
9.1.1.7. Euskarazko komunikazio produktuak merkatu potentzial guztira hedatzeko aukerak

aztertu.

9.1.2. ESKAINTZA SUSTATU

9.1.2.2. Eskualdean ari diren euskarazko komunikabideen hedapena lagundu (astekariak,

hilabetekariak, gazteentzakoak, musika arlokoak...), harpidetzak zozketatuz, herriko web orrian

linka eginez...

9.1.3. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

9.1.3.1. Eskualdeko euskarazko komunikabideen hedapena diruz lagundu.

9.1.3.2. Herriko komunikabideetako euskararen egokitasuna bermatu: gomendioak egin, akatsak

zuzendu, euskaraz argi eta egoki idazteko laguntza eskaini...

9.2. Publizitatean euskararen presentzia bultzatu.

9.2.1. SENTSIBILIZAZIOA

9.2.1.1. Enpresa, merkatari eta elkarteei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak martxan jarri

publizitatean euskararen erabilera bultzatzeko.

9.2.1.2. Publizitate enpresetan eragin, bere jardueran euskara barneratzeak izan dezakeen

eragina ezagutzera emateko.
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9.2.2. ESKAINTZA SUSTATU

9.2.2.2. Udalak egiten dituen publizitate ekimenetan euskara lehenetsi.

9.2.3. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

9.2.3.1. Enpresa, merkatari eta elkarteei laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini publizitatea

euskaraz egin dezaten: itzulpen gastuak, publizitatearen ehuneko bat...)

10. Teknologia berriak

10.1. Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

10.1.1. SENTSIBILIZAZIOA

10.1.1.2. Herritarrengan eragin, sarean barneratzen dutena euskaraz egon dadin.

10.1.1.3. Herritarrengan eragin, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, ipodetan eta gainerako

tresnetan euskarazko menuak, mezuak... euskaraz izan daitezen.

10.1.2. KOMUNIKAZIOA

10.1.2.1. Herritarrei teknologia berrien arloan euskaraz sortzen dena aditzera eman (programak

deskargatzeko aukerak, Xuxen, telefonia mobila, elebila, weg gune berrien zerrenda...): sms

bidez, gida edo katalogoa erabilita, web orrian zintzilikatuta, www.euskara.euskadi.netera

linkak...

(*) 10.1.2.8. Udal web orriko eduki guztiak euskaraz izan daitezen lanean jarraitu

(*)
10.1.2.9. Espedienteak kudeatzeko aplikazioa euskaraz ere egon dadin urratsak eman,

tramitazio elektronikoan egiteko jartzen direnetan lehentasuna jarriz.

(*) 10.1.2.10. Itzulpen Zerbitzuaren lanaren jarraipena egiteko aplikazioa sortu

10.1.3. ESKAINTZA SUSTATU

10.1.3.2. Euskarazko eskaintza bermatu KZ guneetako ikastaroetan.
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10.1.3.6. Sarea euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide bihurtu.

10.1.4. LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

10.1.4.1. Euskarazko blogg-ak sortzea bultzatu.

10.1.4.2. Herritarrek sarean ezartzen duten informazioa euskaraz ere egon dadin laguntzak

bideratu: testuak euskaraz emateko, zuzentzeko...

(*) 10.11. Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

10.11.1. ESKAINTZA SUSTATU

(*) 10.11.1.1. Itzulpenak on-line eskatzeko azpiegitura landu Informatika sailarekin

(*)
10.11.1.2. Udal euskaltegiko mikrositean ikasleen auto-mailaketa egiteko tresna landu

Informatika Sailarekin batera

(*) 10.11.1.3. Euskara Ikasle txartela on-line eskatzeko aukera aztertu Informatika sailarekin

(*) 10.11.1.4. E-plaza proiektua berrart

(*) 10.11.1.5. Sare sozialetan Irungo Udalaren euskara sustatzeko egitasmoen berri eman

(*) 10.11.1.6. Dokumentu kudeatzailea elikatu

(*)
10.11.1.7. Eskualdeko euskarazko ekintzekin agenda bat argitaratu bai euskarri

informatikoan eta paperezkoan

(*)
10.11.1.8. Ikasleen gaitasunak arakatu eta ibilbide profesionalak aukeratzeko aplikazio

informatikoak euskalduntzeko diru-laguntza eman.

(*) 10.11.1.9. Euskararen Newsletterra antolatu eta zabaldu euskaltegi eta institutuen bitartez
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa ziurtatu familia
kideen arteko hizkuntza izan dadin.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Erditze ikastaroak eskaintzen dituzten eskolen arduradunekin estrategiak hitzartu
gurasogaiak euskararen transmisioaz sentiberatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/31

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Erditze ikastaroak eskaintzen dituzten eskolak, OSAKIDETZA

Deskribapena: Ama eskolekin hitzarmenak sinatuko dira haien bitartez euskara familia bidez
transmititzeak duen garrantziaz gurasogaiak sentiberatzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hurra edukitzear dauden gurasogaiei

Zein da hartzaile kopurua? 1.200

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak: Merezi duelako! proiektuaren barruan

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA Euskararen erabilera handitu etxeko esparruan, eta transmisioa ziurtatu familia
kideen arteko hizkuntza izan dadin.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Haurrentzat zerbitzuak eskaintzen dituztenekin (haur parkeak...) estrategiak
hitzartu gurasoak euskararen transmisioaz sentiberatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Waku-Park, Camelot, Ricky-Rock, TRIPLE CONEXION GIPUZKOA S.L.

Deskribapena: Haurrentzako zerbitzuak (urtebetetze-festetarako pailazoak, gabonetako parkeak,
txiki-parkeak, etxe komertzialetako jarduerak#) kudeatzen dituztenekin hitzarmenak sinatu,
hizkuntza-paisaia egokitzeko, begirale edo/eta zaindari euskaldunak kontratatzeko edo erdaldunak
euskalduntzeko, hau da, euskararen erabilera egokia bermatzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Haurrentzako zerbitzuak kudeatzen dituzten enpresei

Zein da hartzaile kopurua? 4

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak

Oharrak: Merezi duelako! proiektuaren bidez, mikroplan bereziak gauzatuko dira haurrentzako zerbitzu
enpresekin.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:

20 / 172



ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
"Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu
eskaintza sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren
sorburu-hizkuntza euskara izan dadin.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Eskolako ikasturte hasierako guraso bileretan transmisioa programaren
aurkezpen ludikoa egin.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ikastaroen garapen eta dinamizazioaz arduratuko den elkartea, Irungo euskaltegiak,
Gurasoen arteko elkarrizketa eta topaketen dinamizatzailea, Irungo zentro eta ikastetxeak, Kanpoko
aholkularitza enpresa

Deskribapena: Ikastetxeetan haur hasiberrien gurasoei begira ikastetxeek antolatzen duten lehen "gelako"
bileran euskararen familia bidezko transmisioaren inguruan sentiberatze ekimena.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Gurasoei

Zein da hartzaile kopurua? 1.000

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 4.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 4.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Aholkularitza enpresa bat kontratatzea 2 4.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 4.000,00

Bestelakoak: "Merezi duelako" programaren baitako ekimena.

21 / 172



ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
"Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu
eskaintza sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren
sorburu-hizkuntza euskara izan dadin.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Haur jaio berrien gurasoentzako sentiberatze kanpaina landu (Zuhaitz landaketa)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/02/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/04/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ingurumen Arloa, Hiritarra Atenditzeko Zerbitzua, Alkatetzako kabinetea

Deskribapena: Ingurumen Arloak antolatzen duen "Haur bat, zuhaitz bat" egitasmoa baliatuz, Euskara
Arloak 2009an Irunen jaiotako haurren gurasoei Merezi duelako! proiektuaren inguruko informazioa
helarazi nahi die, euskararen familia bidezko transmisioaren garrantzias sentiberatzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Haur jaioberrien gurasoei

Zein da hartzaile kopurua? 1.200

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
"Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu
eskaintza sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren
sorburu-hizkuntza euskara izan dadin.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA
Ikastetxeetako hizkuntza normalizatzeko planetan euskararen familia bidezko
transmisioa indartzeko egitarauak txerta ditzaten laguntzea, guraso elkarteekin
elkarlanean

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo gurasoen elkarteak, Irungo ikastetxeak, Irungo Berritzegunea

Deskribapena: Irunen Hizkuntza Normalkuntzako Plan berria prestatzen ari diren ikastetxeetan, Merezi
duelako! proiektuaren berri eman eta euskararen familia bidezko transmisioa indartzeko egitarauak
martxan jartzeko laguntza teknikoa eta baliabideak eskaini nahi dira gurso elkarteen bitartekaritza baliatuz.
Hortaz, ikastetxeetan Hizkuntza Normalkuntza Proiektuetan euskararen familia bidezko transmisioa
txertatzea da helburua.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Guraso elkarteei

Zein da hartzaile kopurua? 22

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
"Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu
eskaintza sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren
sorburu-hizkuntza euskara izan dadin.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA

Udal Haurtzaindegiarekin, Partzuergoko haurtzaindegiekin eta udalarenak ez diren
haur-eskolekin lankidetzan aritzea, gurasoak euskararen transmisioaz
sentiberatzeko, eta euskarazko gaitasuna eta erabilera hobetzeko programak
laguntzea.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Haurtzaindegia, Haurreskolak Partzuergoko Irungo haur eskolak, haurtzaindegi
pribatuak, ordukako haurtzaindegiak

Deskribapena: Udal Haurtzaindegiarekin, Partzuergoko haurtzaindegiekin eta udalarenak ez diren
haur-eskolekin lankidetzan aritu nahi da euskararen familia bidezko transmisioa indartzeko. Horretarako,
lan mahaia bat sortu eta dinamizatuko da ekimenak koordinatu eta aurrera eramateko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Haurtzaindegi eta haur eskoletan ari diren profesionalei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
"Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu
eskaintza sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren
sorburu-hizkuntza euskara izan dadin.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Oparitu euskaraz, euskarazko produktuen katalogoa ezagutzera eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxeak, Euskal Produktuen Katalogoko egileak

Deskribapena: Euskal Produktuen Katalogoa igorri dela postaz dela posta elektronikoz "Merezi duelako"
programaren barruan eskatu zuten gurasoei.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Gurasoak

Zein da hartzaile kopurua? 328

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 118,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 118,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Euskal Produktuen katalogoa erostea 2 118,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 118,00

Bestelakoak: "Merezi duelako" programaren baitako ekimena
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
"Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu
eskaintza sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren
sorburu-hizkuntza euskara izan dadin.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Euskara ikasten ari diren gurasoen familiei begira euskararen transmisio kulturala
indartuko duen asteburu pasak edo egun pasak antolatu (tailerrak)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/24

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Tailerren garapen eta dinamizazioaz arduratuko den elkartea, Irungo euskaltegiak,
Gurasoen arteko elkarrizketa eta topaketen dinamizatzailea, Irungo zentro eta ikastetxeak, Kanpoko
aholkularitza enpresa,

Deskribapena: Neska-mutikoen hizkuntzaren ezagutza, erabilera eta berekiko motibazioaren bermea
eremu ezberdinetan landu beharra dago; horietako bat eta funtsezkoa dena gainera, gurasoena da. Irunen
hizkuntza transmisioaren errealitatea ezagutzeko diagnostiko xehe batetik abiatuta zehaztu da
gurasoentzako zerbitzu eskaintza. Aurrerapauso garrantzitsua izan da hori eta ahalegin horri jarraipena
ematea funtsezkoa ikusten da. Horregatik, besteak beste, euskaraz antolatutako tailer ludikoak antolatu
nahi dira harremanetan jartzeko familia euskaldunak eta euskarari sarbidea eman dioten familiak.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Gurasoak eta familiak orokorrean izango dira proposamenaren azken hartzaileak.
Zeharkako hartzaile nagusienak berriz, Irungo formazio zentroak (ikastetxeak eta euskaltegiak).

Zein da hartzaile kopurua? 42

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo udala 4.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 4.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Tailerrak antolatuko dituen 2 4.000,00
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

aholkularitza enpresa bat kontratatzea

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 4.000,00

Bestelakoak: "Merezi duelako" programaren baitako ekimena
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
"Merezi duelako!" proiektuari jarraipena eman eta bertan egiten den zerbitzu
eskaintza sendotu, Irungo familietako haur eta gero eta seme-alaba gehiagoren
sorburu-hizkuntza euskara izan dadin.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan eta haur eta lehen hezkuntzako
ikastetxeetan matrikulaturik dauden umeen gurasoentzat euskara eskolak

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/24

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ikastaroen garapen eta dinamizazioaz arduratuko den elkartea, Irungo euskaltegiak,
Gurasoen arteko elkarrizketa eta topaketen dinamizatzailea, Irungo zentro eta ikastetxeak, Kanpoko
aholkularitza enpresa,

Deskribapena: 1.- Euskara ikasi edo euskara-maila hobetu nahi duten Irungo gurasoentzako euskara
eskolak antolatzea proposatzen da. 2.- Seme-alabaren euskararen ikasketa-prozesua hurbiletik jarraitu ahal
izateko aukera gurasoei eskaini eta gurasoen euskararekiko ahalegin eta inplikazioa seme-alabentzat
motibagarria izan dadin lortzea da helburua. 3.- Bi ikastaro mota nagusi bereizi daitezke: # Euskara gutxi
dakitenei edo erabiltzeko konfiantzarik ez dutenei zuzendutakoa. # Euskara hobeto eta erraztasun
handiagoarekin erabiltzeko euskara ikastaroa.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Oro har guraso guztiei eta bereziki 12 urte arteko haurrak dituztenei

Zein da hartzaile kopurua? 42

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.455.13.01.2010 Irungo Udala 6.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 6.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Diru-laguntzak ikastaroak antolatzen
dituzten ikastetxe edo guraso elkarteei

4 6.000,00
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 6.000,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Familia transmisioa

HELBURUA
Irungo gurasoek eta bereziki haurrek erabiltzen duten euskarak izaera
komunikatiboa lortzea eta sentipenak, ideiak eta emozioak transmititzeko balio
izatea.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA Gurasoentzat jolas, kantu eta ipuin ikastaroak antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/24

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ikastaroen garapen eta dinamizazioaz arduratuko den elkartea, Irungo euskaltegiak,
Gurasoen arteko elkarrizketa eta topaketen dinamizatzailea, Irungo zentro eta ikastetxeak, Kanpoko
aholkularitza enpresa

Deskribapena: 1.- Familiako harremanetan euskara erabiltzeko ohiturarik ez duten guraso berriei,
haurrarekin euskaraz egin eta euskaraz gozatzeko oinarrizko erregistro eta baliabideak eskaintzea da
ekimen honen helburua 2.- Ikastetxe, haur eskola eta haurtzaindegien bitartez haurrak euskaraz jasotzen
ari diren hizkuntza erregistroetara, gurasoak ere hurbiltzea lortu nahi da.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Nagusiki 3 urte arteko haurren gurasoei zuzendua eta bigarrenik, 3-6 urte artekoen
gurasoak eta

Zein da hartzaile kopurua? 193

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 4.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 4.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ikastaroak emango dituen enpresa
kontratatzea

2 4.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 4.000,00
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Bestelakoak: "Merezi duelako" programaren baitako ekimena.
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA
Etorri berriei bereziki zuzendutako sentsibilizazio kanpainak antolatu, euskara
ikasteak ekar litzaiekeen onurak azpimarratuaz. Etorri berrientzako harrera
programekin uztartu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta institutuak, Irungo euskaltegiak, Irungo Berritzegunea

Deskribapena: Sentsibilizazio ekimen honen helurua da ikastetxeetan landu eta onartu diren beste
herrialdeetatik edo erkidegoetatik etorritako familiei harrera egiteko Planetan Irunen euskara ikasteko
edota erabiltzeko dauden baliabideak ezagutaraztea (hiriko euskaltegiak, laguntzak, Udagiro programa...).

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Beste herrialdeetatik edo erkidegoetatik etorritako familiei

Zein da hartzaile kopurua? 3.613

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Euskara ikasten dabilena saritu: sarrerak zozketatu, eskualdeko egunkari edo
aldizkariren batera urtebeteko harpidetza...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Hizkuntza Eskola Ofizialeko euskara mintegia, Irungo Euskara
Ikasle txartelaren babesleak, Irun Iruten euskara elkartea (Mintzalagunak eta mintzakideak)

Deskribapena: Urtean bitan (gabonetan eta udaberrian) Irungo Euskara Ikasle Txartela eskatu eta erabili
dutenen artean sarrerak edo eskualdeko egunkari edo aldizkariren batera urtebeteko harpidetzak
zozketatuko dira. Informazioa eta zozketa bera euskara atariaren bidez jarraitu ahal izango da. Modu
honetara, euskara ikasten ari direnen ahalegina aitortzeaz gainera, euskara erabiltzeko baliabideei sarbidea
ematen zaie zozketan parte hartzen dutenei.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasten ari direnei

Zein da hartzaile kopurua? 1.200

Gizonezkoak % 26,00 Emakumezkoak % 74,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Diru-laguntzak eman: udako euskarazko ikastaroetara joateko, bestelako
euskarazko jardunaldi edo topaguneetan parte hartzeko..

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/29 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: EHU-UPV, UEU

Deskribapena: Unibertsitateek udan euskaraz antolatzen dituzten ikastaroetara joateko bekak.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Unibertsitateko ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 5

Gizonezkoak % Emakumezkoak % 100,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.455.13.01.2010 Irungo Udala 300,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 300,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bekak ikasleentzat 4 300,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 300,00

Bestelakoak:

34 / 172



ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Euskararen aldeko motibazioa eta euskararen ezagutza handitu herritarren artean.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA Talde zehatz bakoitzari egokitutako hiztegitxoak sortu euskaltegiekin elkarlanean:
etorri berrientzat, merkatarientzat...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak

Deskribapena: Irungo eusklategien lan mahaia baliatu talde zehatz bakoitzari egokitutako hiztegitxoak
sortzeko, Kirol Patronatuak eskaintzen dituen kirol ikastaroetarako hiztegiak lehenetsiz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol ikastaroetan parte hartzen dutenei eta ikastaroak gidatzen dituzten hezitzaileei.

Zein da hartzaile kopurua? 1.418

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak: Kirol Patronatuak eskaintzen dituen Artaleku Kiroldegiko ikastaroetan 709 ikaslek izena emana
zuten Euskara Arloak ikerketa bideratu zuenean. 1418 ikaslek parte hartzen duela, beraz, estimazio bat da,
Artaleku eta Azken Portu kiroldegietan parte hartzen dutenen ikasleena.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Helduen prestakuntza eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Helduentzako prestakuntza antolatzen dutenengan eragin (autoeskolak, jubilatu
elkarte, kultur elkarte, merkatari elkarte), ikastaroak euskaraz ere antolatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/08/31

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo Autoeskolak, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritza, Irungo jubilatuen
elkarteak

Deskribapena: Auto-gidari karneta euskaraz egiteko bideak aztertu Irungo autoeskolekin, behar diren
baliabide teknikoak eskainiz helburu horretarako(liburuak, azterketak...). Bestalde, formazioa eskaintzen
duten jubilatu elkarteekin (Argoiak, Makila..) lehen hartu emanak izatea aurreikusi da euskara eskolak
eskaintzeko edota eskaintzen duten formazioa euskaraz eskaintzeko hori egin daitekeen kasuetan.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irunen gidatzeko baimena lortzeko ikastaroak egiten ari direnei eta jubilatuei oro
har.

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak: Ez dago datu estimaziorik hartzaile kopuruaren inguruan.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Helduen prestakuntza eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Udalak antolatzen dituen ikastaroetan euskarazkoak bultzatu (Jabekuntza
eskolakoak...).

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Ongizate Arloko Berdintasun Planeko arduradunak, Jabekuntza
eskolaz arduratzen den elkartea

Deskribapena: Ekimen honen bitartez Irungo euskaltegietako ikasleei Jabekuntza eskolako ikastaroetako
bat euskaraz eskainiko zaie.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskatelgietako euskara ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 520

Gizonezkoak % 26,00 Emakumezkoak % 74,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Helduen prestakuntza eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Helduen formazio ikastaroetan euskara erabiltzeko eskaintza handitu Bidasoa
Bizirik garapen agentziako euskara planaren bitartez

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/04 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa, Bidasoa Bizirik

Kolaboratzaileak: Hondarribiko Euskara Zerbitzua, Plana garatzen duen aholkularitza enpresa

Deskribapena: Bidasoa Bizirik garapen agentziako Euskara Planean 1.1. kodearekin agentziak eskaintzen
dituen zerbitzuetan euskararen erabilera handitzea aurreikusi da. Hain zuzen ere, Autoenpleguko
ikastaroetako bat euskaraz egitearen aukera aztertuko dela jaso da (euskarazko eskaintza jasoaz) 2010eko
Agentziaren Kudeaketa Planean.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Aotoenplegu ikastaroak egiteko izenematea egiten duen orori.

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak: Ezin izan da zehaztu 2010ean autoenplegu ikastaroetan parte hartu dutenak.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:

38 / 172



ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Irungo euskaltegietan eta Hizkuntza Eskola Ofizialean euskara ikasten ari direnak
euskara erabiltzera motibatzea, Euskara Ikaslearen Txartelaren bitartez.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2009/09/14 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Hizkuntza Eskola Ofizialeko euskara mintegia, Irungo Euskara
Ikasle txartelaren babesleak, Irun Iruten euskara elkartea (Mintzalagunak eta mintzakideak)

Deskribapena: Azken urteotan euskararen ezagutzak Irunen progresiboki gorantz egin du, hizkuntza
ikasteko Irungo Udalak emandako laguntzak tarteko, besteak beste. Garrantzitsua da lan-ildo honi
jarraipena ematea aurrera begira eta Udala euskara ikastera motibatzeko ekimenak sustatzen jarraitzea.
Euskara Ikasle Txartela programaren bidez hori lortu nahi da.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasten ari direnei

Zein da hartzaile kopurua? 1.018

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 2.464,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 2.464,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Komunikazio enpresa bat kontratatzea
txartela ekoizteko

2 2.464,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 2.464,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Euskaltegietako matrikulazio garai nagusietan komunikazio plan bateratua egin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/29

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Komunikazio Atala

Deskribapena: Irungo Udalak helduen euskalduntze-alfabetatze eremuan egindako lanari jarraipena eman
nahi dio. Euskaltegien lan-mahaia tresna garrantzitsua da oso langintza honetan eta egindako bideari eutsi
eta sortuko diren erronka berriei (euskararen ikaskuntza-irakaskuntzarako teknika berriak, auto-ikaskuntza,
etab.) aurre egin nahi dio. Zerbitzu ezberdinak eskaintzen dituzten eragileekiko harremanak lantzen jarraitu
beharko da eta horretarako Komunikazio bateratua egitearen beharra aurreikusi da.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Zeharkako hartzaileak izango dira Irungo euskaltegi guztiak. Azken hartzaileak,
berriz, euskara ikasten ari diren irundarrak.

Zein da hartzaile kopurua? 1.018

Gizonezkoak % 26,00 Emakumezkoak % 74,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Euskalduntze-Alfabetatze arloan etorkizunerako plangintzak gauzatzerako garaian,
eragile guztien partaidetza izatea, lan mahaiaren bitartez

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/11 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Irun Iruten euskara elkartea

Deskribapena: Irungo Udalak orain arte eremu honetan egindako lanari jarraipena eman nahi dio
euskaltegien lan-mahaiaren bitartez. Euskaltegien lan-mahaia tresna garrantzitsua izango da oso langintza
honetan, egindako bideari eutsi eta sortuko diren erronka berriei (euskararen ikaskuntza-irakaskuntzarako
teknika berriak, auto-ikaskuntza, etab.) aurre egiteko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Herriko euskaltegiei eta horietan ikasten direnei

Zein da hartzaile kopurua? 510

Gizonezkoak % 30,00 Emakumezkoak % 70,00

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak: Hartzaile zuzenak euskaltegiak dira; zeharka ikasleak

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.212.455.20.01.2010 Irungo Udala 640,00

1 1010.215.455.20.01.2010 Irungo Udala 5.440,00

1 1010.220.455.20.02.2010 Irungo Udala 864,00

1 1010.221.455.20.01.2010 Irungo Udala 6.000,00

1 1010.221.455.20.04.2010 Irungo Udala 4.750,00

1 1010.221.455.20.13.2010 Irungo Udala 96,00

1 1010.230.455.20.01.2010 Irungo Udala 1.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 18.790,00

Gastuen aurreikuspena:
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Udal euskaltegiko funtzionamendua eta
lan mahiaren funtzionamendu gastuak

2 18.790,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 18.790,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA
Euskaltegi bakoitzak bere ekintza osagarriak egiteaz gain, elkarlanean egiteko
moduko ekintza osagarri orokorrak egitea. Hileroko ekintzen programazioa
elkartrukatuko da: ipuin kontalaria, zure abenturaren bila, tailerrak...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2009/09/14 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/08/31

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Irun Iruten (Topagunea)

Deskribapena: Euskaltegiek antolatzen dituzten ekintza osagarriei etekina atera ahalik eta ikasle gehienei
zabalduz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasleei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.20.06.2010 Irungo Udala 2.240,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 2.240,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ekintza osagarriak antolatzeko partida 2 2.240,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 2.240,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Euskararen erabilera sustatzen duten eragileei bekak ematea, euskara ikas edo
hobe dezaten

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/11 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, HABE

Deskribapena: Euskara ikasten ari direnei bekak eman

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasten ari direnei

Zein da hartzaile kopurua? 327

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.489.455.12.01.2010 Irungo Udala 33.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 33.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bekak euskara ikasten ari direnentzat 4 33.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 33.000,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA EGA edota HABEren 2. edo 3.mailako agiriak lortzeko ikastaroak antolatu DBHOko
institutuekin elkarlanean

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo institutuak, Irungo euskaltegiak

Deskribapena: Ekimen honen bitartez Irungo DBHOko institutuetako gazteei institutuan bertan EGA edo
HABEko 2. edo 3. mailako agiriak eskuratzeko prestakuntza ikastaroak eman nahi zaizkie ikasturtean zehar.
Horretarako, institutuekin elkarlanean interesa eduki dezaketen gazte taldeak antolatzen dira eta hiriko
euskaltegiek eskolakantolatu eta ematen dituzte.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo DBHOko ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 1.972

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA Herriko kiroldegietako monitoreentzako euskara lantzeko ikastaroak antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Irungo Kirolaren Udal Patronatua, Kirol ikastaroak kudeatzen
dituzten enpresak

Deskribapena: Berehalako errentagarritasuna eskuratzeari begirako ikastaroak antolatzea aurreikusten
da. Ikastaro hauetan kirol hezitzaileek gidatzen dituzten kirol ikastaroetan gehien erabiltzen dituzten
esaldiak, esapideak, hitzak eta abar aztertu eta horren arabera prestakuntza saioak antolatuko dira. Azken
helburua erabiltzaileek aurrematrikulan egindako hizkuntza hautua errespetatzea da, euskara eskatu
duenari euskaraz moldatuko den hezitzailea eskainiz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kiroldegitean lanean ari diren kirol hezitzaileei

Zein da hartzaile kopurua? 46

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA
Euskara eskolak eskaini, Irungo haur eskoletan, haurtzaindegietan eta Haur eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan matrikulaturik dauden ikasleen gurasoek
euskara ikas dezaten eta dakiten euskara erabili dezaten .

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Gurasoen arteko elkarrizketa eta topaketen dinamizatzailea, Irungo
zentro (haurtaindegi, hau eskola...) eta ikastetxeak, Kanpoko aholkularitza enpresa

Deskribapena: 1.- Euskara ikasi edo euskara-maila hobetu nahi duten Irungo gurasoentzako euskara
eskolak antolatzea proposatzen da. 2.- Seme-alabaren euskararen ikasketa-prozesua hurbiletik jarraitu ahal
izateko aukera gurasoei eskaini eta gurasoen euskararekiko ahalegin eta inplikazioa seme-alabentzat
motibagarria izan dadin lortzea da helburua. 3.- Bi ikastaro mota nagusi bereizi daitezke: # Euskara gutxi
dakitenei edo erabiltzeko konfiantzarik ez dutenei zuzendutakoa. # Euskara hobeto eta erraztasun
handiagoarekin erabiltzeko euskara ikastaroa.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Oro har guraso guztiei eta bereziki 12 urte arteko haurrak dituztenei

Zein da hartzaile kopurua? 42

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA Euskara eskolak eskaini, Irungo merkatari eta ostalariei

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa eta ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko Garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara, Irungo euskaltegiak

Deskribapena: Merkataritza eta Ostalaritza Euskalduntzeko Planaren zerbitzu eskaintzarekin batera,
horien xede berezietarako ikastaroen eskaintza antolatuko da. Izan ere, eskaini beharreko ordutegiak
egokitzeaz gain, beharrezko dituzten eginkizun komunikatiboak lantzea izango da talde horien helburua.
Irun 2+1 programan egindako lanari jarraipena eman nahi zaio, beraz, sektoreko agenteen formazioan
indarra jarriz. Gainera, programa honi esker (Irun=2+1) Euskara Arloak eskuartean dituen direktorio eta
datu baseetatik abiatuta, marketineko informazio sistema bat eratzea proposatzen da, sektore horietan
lanean dabiltzan eragileekiko komunikazio harreman etengabeak izateko aukerak sistematizatuz eta modu
honetara formazio eskaintza zabaltzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Merkatari eta ostalariei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA Auzo elkarteekin hitzarmena bat sinatu auzoetan euskara eskolak eskaintzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo auzo elkarteak, Hiritarrekiko harremanak Arloko Parte Hartzerako Atala, Irungo
euskaltegiak

Deskribapena: Irunen dauden auzo elkarteetan euskara eskolak antolatu nahi dira, euskara auzoetara
hurbiltzeko asmoz. Horretarako, Oiasso auzo elkarteen federazioarekin hitzarmen bat sinatu nahi da,
besteak beste, ekimen hau abian jartzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Auzo elkarteei, baina zeharka Irundar guztiei

Zein da hartzaile kopurua? 29.026

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA
Euskararen ikasketa prozesua sustatu eta indartzeko bideratzen diren programei
jarraipena eman, hizketarako gai diren euskaldunak ahalik eta eperik laburrenean
lortzeko.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA Eskola kiroleko hezitzaileei euskara eskola espezializatuak eskaini

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo euskaltegiak, Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Eskola-kirola kudeatzen duen
enpresa, Eskola Kiroleko dinamizatzailea

Deskribapena: Eskola-kiroleko hezitzaileei begira antolatuko diren ikastaro hauek bereziak izango dira.
Izan ere, behar komunikatiboak kontuan hartuta antolatu behar baitira ikastaro horiek. Kirol
espezializazioen inguruko euskara ikastaroak izango dira eta kirolaren praktikan lagunartean erabiltzen
diren esapideak ere jorratuko dira, gero entrenamendu eta partidetan horiek erabiltzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Eskola kiroleko hezitzaileei

Zein da hartzaile kopurua? 40

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Mintzalaguna programaren jarraipen estuago bat egin eta programaren
hedapenerako aukerak eta baldintzak aztertu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Mintzalaguna egitasmora Hendaiako AEK biltzea

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/06/18

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Eskualdeko euskaltegiak, programaren kudeaketaz arduratzen den Irun Iruten Euskara
Elkartea

Deskribapena: Orain arte Mintzalaguna egitasmoa Irun eta Hondarribiko euskaltegiekin elkarlanean
antolatu da. Egindako ebaluaziotik ondorioztatzen da interesgarria izan daitekeela Hendaian euskara
ikasten ari direnak eta euskaldunak biltzera egitasmora. Horregatik, Hendaiako AEK bildu nahi da egitasmo
honen koordinazio mahaira.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Ia euskaldunei eta euskadun zaharrei.

Zein da hartzaile kopurua? 65

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Euskalduntzea-prestakuntza

HELBURUA Mintzalaguna programaren jarraipen estuago bat egin eta programaren
hedapenerako aukerak eta baldintzak aztertu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Mintzalagun eta ikasleei euskara ikasle txartela banatu eta ezagutzera eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udaleko Komunikazio Atala, Irun Iruten euskara elkartea

Deskribapena: Euskara Ikasle Txartelaren bidez euskara ikasleak egiten ari diren ahalegina aitortu nahi
bada, Mintzalagunek eta mintzakideek egiten dutena ez da gutxigorako. Batzuek jaso duten euskara
ematen dutelako eta besteek euskara berreskuratzeko ezinbestekoak direlako. Horregatik, Irungo udal
euskaltegietako eta Hizkuntza Eskola Ofizialeko euskara ikasleei eskuratzeaz gain, txartela Mintzalaguna
eta Mintzakideei banatuko zaie.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Mintzalagun eta mintzakideei

Zein da hartzaile kopurua? 65

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan euskararen erabilera areagotu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Irakaskuntza esparruan euskara sustatzeari begirako udal eta gainerako agenteen
ekimenak koordinatu, esparruko planaren bitartez.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ikastetxeetako ordezkariak, Berritzegunea

Deskribapena: Eskolen artean burututako bileretan sarritan azaldu denez, ikastetxeetan euskararen alde
dabiltzan teknikariak, euren artean isolaturik daudela sentitzen dute askotan. Udalean eta Berritzegunean
egiten diren bilerak beharrezkoak omen dira, baina ikastetxe bakoitzak sortzen eta dituen baliabideak ez
dituzte besteek ezagutzen; helburu berdinarekin lanean dabiltzan irakasle eta teknikarien arteko harreman
estuagoa faltan botatzen dutela ondorioztatu dugu EBPNren ebaluaketan. Horiek horrela, aukera ona izan
daiteke harreman estuagoak edukitzeko esparruko plana prestatzea. Hori arrazoi hauengatik: - Eskolen
arteko koordinazioa bultzatzeko. - Euskararen sustapenera bideratutako baliabideak konpartitu ahal
izateko. - Maila berdineko ikastetxeko ikasleen arteko ekimen gehiago antolatzeko, euren arteko
euskarazko harremanak landuaz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Ikastetxeei, guraso elkarteei eta, azken batean, ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 8.713

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan euskararen erabilera areagotu.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Hitzarmena sinatu eskolaz kanpoko prestakuntzan dihardutenekin (musika
eskolak, hizkuntza eskolak, margo eskolak...), euskarazko eskaintza handitzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo akademiak, Bidasoa Bizirik, Akademien elkartea

Deskribapena: Sarritan, gurasoek arazoak izaten dituzte seme-alabentzako laguntza egokiak aurkitzeko.
Horretarako, akademiekin harremanetan jarri eta zerbitzuak egokitzeko hitzarmenak eskainiko zaizkie.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Akademiei

Zein da hartzaile kopurua? 49

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA Eskolaz kanpoko prestakuntza jardueretan euskararen erabilera areagotu.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Irungo akademiekin euskara sustatzeari begira koordinazio gune bat sortu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo akademiak, Akademien federazioa, Bidazoa Bizirik

Deskribapena: Irungo akademietako arduradunekin talde estrategikoa osatuko da hizkuntza
normalkuntzarako eta euskararen sustapenerako dinamika berriak aktibatzeko. Horretarako, Irungo
akademiek bizi duen errealitatean kokatu eta eragite-prozesu bat diseinatuko da, sektore bertako
profesionalen laguntzarekin. Ordezkaritza talde estrategiko horrekin batera, Irungo Udaleko Euskara Arloa
eta akademia arloaren arteko zubiak eraiki eta elkarlanerako proposamenak zehaztera iritsi nahi da.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Akademiei

Zein da hartzaile kopurua? 49

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA
Irungo haur eta gazteen artean euskararen norbereganatzea egokia izan dadin
lortzea, adierazmen, mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko
orekari eutsiz.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA "Gu ere bertsotan" programa garatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/24

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Gipuzkoako Bertsozaleen Elkartea, Kultura
Arloa

Deskribapena: IKASTETXEETAN #GU ERE BERTSOTAN# PROIEKTUA 2010 / 2011 IKASTURTEA 1.-
Sarrera: Gero eta gehiago dira Irunen euskaraz eskolatzen diren haur eta gazteak. 2009-2010 ikasturtean
Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Bigarren Hezkuntzan eskolatuta zeuden 6.810 ikasleen artean
%5,18 A ereduan ikasi zuten, %42,3 B ereduan eta %52,4 D ereduan. Horiek horrela, esan daiteke B eta D
ereduek hedapen gehien dutela Irunen eta ia ikasleen %94,7a euskaraz aritzeko gai dela. Baina euskaraz
hitz egiteko gai izatea eta euskaraz hitz egitea kontu arront diferenteak dira eta, tamalez, Irunen haurren eta
gazteen euskararen erabilera ez da apenas %10era heltzen. Hots, 10 ume edo gazte irundarretatik batek
ibiltzen du euskara komunikatzeko. Agi danez, hiru dira jakin eta ez erabiltzearen arrazoiak: batetik
ingurune soziolinguistikoa, bestetik hiztunaren etxeko hizkuntza eta, azkenik, hizkuntza horretan aritzeko
errezetasuna/erosotasuna. Lehenengo biek alde batera utzita eta hirugarrenari helduz, hiztun gaztea
gustura sentitu beharko da gero ekoiztu nahiko badu etxetik eta kaletik arrotz zaion hizkuntza horrekin.
Horregatik, hizkuntza berri horretan hitzarekin jolastea, hitzarekin gozatzea, hitzari beldurra galtzea lortu
beharko da, ekoizle berria eroso sentitzeko.Hori da, beraz, programa honekin lortu nahi dena. -
Bertsogintza bitartez, ikasleen euskararen erabilpen maila eta kalitatea handitzea. - Bertsotarako
zaletasuna piztea eta bertsogintzari eskolako jardunean funtzionalitatea emanik, zaletuen beharrak eta
gogoak elikatzea. Horren ildotik, irakaskuntzaren esparruan, honako neurria da aurrera eraman nahi dena:
Irungo eskoletako LHko 4., 5., eta 6. mailako ikasleentzako bertsolaritzaren inguruko ikastaroa ematea.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo eskoletako LHko 4., 5., eta 6. mailako ikasleak

Zein da hartzaile kopurua? 264

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 7.059,59
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Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 7.059,59

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Gipuzkoako Bertsozale Elkartearekin
ikastaroak kontratatzea

2 7.059,59

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 7.059,59

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA
Irungo haur eta gazteen artean euskararen norbereganatzea egokia izan dadin
lortzea, adierazmen, mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko
orekari eutsiz.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Euskararen Hilabetea antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2009/09/14 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/03/26

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta instiutuak

Deskribapena: Haurren euskararekiko motibazioan eragiteko egitasmoa (amaia kultur zentroan
emanaldiak, Irunero ale bereziak eta jai giroko amaiera ekitaldia).

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ikastetxe eta institutuetako haur eta gazteei

Zein da hartzaile kopurua? 6.741

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Nerabeak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 13.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 13.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ekintza soziokulturalak 2 13.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 13.000,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA
Irungo haur eta gazteen artean euskararen norbereganatzea egokia izan dadin
lortzea, adierazmen, mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko
orekari eutsiz.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Irungo ikastetxe, institutu eta elkarteetan euskararen erabilera indartzeko
egitasmoetarako diru-laguntzak eman (Euskaraz Baietz!)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/09

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta institutuak, Irungo Berritzegunea

Deskribapena: Irungo lehen, bigarren eta bigarren hezkuntza ondorengoko ikastetxeetan, institutuetan eta
elkarteetan, euskararen erabilera sustatzeko antolatzen diren eskola orduz kanpoko jarduerak eta jarduera
osagarriak diruz laguntzeko programa. Guraso elkarteek, bestelako elkarteek, ikastetxeek eta institutuek
aurkeztutako egitasmoak finantzatzen ditu Irungo Udalak programa honekin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo lehen, bigarren eta bigarren hezkuntza ondorengoko ikastetxe, institutu eta
elkarteak

Zein da hartzaile kopurua? 8.713

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.455.10.02.2010 Irungo Udala 24.408,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 24.408,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Diru-laguntzak ikastetxe, institutu eta
elkarteei

4 24.408,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 24.408,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA
Irungo haur eta gazteen artean euskararen norbereganatzea egokia izan dadin
lortzea, adierazmen, mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko
orekari eutsiz.

ESTRATEGIA IKASTARO BEREZIAK ANTOLATU ETA EUSKARRIAK ESKAINI

EKINTZA "Udagiro" programa antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/05/03 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta DBHko institutuak, Irun Iruten euskara elkartea, Herri Jakintza
euskaltegia

Deskribapena: UDAGIRO Udako oporretan euskararekin zailtasunak dituzten beste herrialde edo erkidego
batzuetatik etorri berri diren haurrentzako antolatzen den ekimena da, euskararekiko duten lotura zeharo ez
etetzeko eta euskarara modu positiboagoan hurbiltzeko. Bi helburu lortu nahi ditugu: - Alde batetik,
euskararekin zailtasunak dituzten beste herrialdeetatik edo erkidegoetatik etorri berri diren umeei
euskarazko edukiak transmititzea. - Beste aldetik batetik, ikasle horien euskararekiko jarrera hobetzea.
NOLA LORTUKO DUGU? Udaldian euskarazko edukiekin zailtasunak dituzten ikasleei laguntza eskainiz
lortuko dugu. Proposatutako helburuak lortzeko programak eduki linguistikoen transmisioan oinarrituko
dugu, aktibitate ludiko eta dibertigarriak proposatuz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ikastetxeetan eskolatuta dauden LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ziklokoko haur
etorkinentzat (5. eta 6. maila) eta BIGARREN HEZKUNTZAKO 1. ziklokoentzat (1. eta 2 maila)

Zein da hartzaile kopurua? 51

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Nerabeak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 7.961,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 7.961,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Irun Iruten euskara elkartea 2 7.961,00
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Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

kontratatzea

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 7.961,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA
Irungo haur eta gazteen artean euskararen norbereganatzea egokia izan dadin
lortzea, adierazmen, mintzamen, irakurmen eta idazmenerako gaitasunen arteko
orekari eutsiz.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Irungo ikastetxe eta institutuetako Hizkuntza Normalkuntza Planak garatzen
lagundu, plana dutenetan horiek sustatuz eta ez dutenetan ezartzen lagunduz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxe eta institutuak, Irungo Berritzegunea

Deskribapena: Irunen Hizkuntza Normalkuntzako Planik ez duten 9 ikastetxeetan, horien berri eman eta
martxan jartzeko laguntza teknikoa eta baliabideak eskainiko ditu Euskara Arloak: Diagnostikoa eta
proiektua lantzeko aholkularitza, itzulpen zerbitzuak, azpiegiturazkoak# Abian direnetan, Planak garatzeko
laguntza eskaini. Hortaz, ikastetxeetan Hizkuntza Normalkuntza Proiektuak egin eta gauzatzea da helburua.
Proiektu horrek, lan akademiko eta didaktikoaz gain, honako hauek hartuko ditu kontuan: - Ikastetxeko eta
hezkuntza elkarteko helduen bizitzako ahozko eta idatzizko harremanak - Ikastetxearen kanpo proiekzioa,
inguru fisikoan eta jarduerazkoan (harremanak dituen erakunde, entitate, enpresa eta elkarteekin) eragile
izateko ahalmena optimizatzea. - Ikasleen arteko euskararen erabilera eta erabilera egokia bultzatzeko
programak. Ahalegin berezia egingo da ikastetxeetako eskola orduz kanpoko jolas garaian, jangelan eta
autobusean euskararen erabilera bultzatzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? irungo ikastetxe eta institutuei zuzenean eta zeharka ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 8.713

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA Jolasaren bitartez hizkuntzaren ikuspegi ludikoago bat lantzeko aukera ematen
duten programen jarraipena egin eta errefortzurako aukerak aztertu2.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Proba

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? Amaiera noizko aurreikusten duzu?

Ekintzaren arduraduna:

Kolaboratzaileak:

Deskribapena:

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA Nerabe eta gazteen euskarazko ahozkotasuna eta sorkuntza sustatzeko
planteamendu integralen lanketa bideratu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Irungo nerabe eta gazteak hirira etorri berri direnen bidelagun euskaldunak
egiteko programa

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irun eta Hondarribiko institutuak, Irungo Berritzegunea, Udaleko Hezkuntza Saila

Deskribapena: Gizarte erabilgarritasuna duen gizarte proiektu berritzaile bat garatu asmo du Euskara
Arloak. Formazioa eskainiko zaie bertako gazteei baina trukean laguntza komunitarioa eskatuko zaie: beste
herriladeetatik edo erkidegoetatik etorri berrien bidelagun euskaldunak izatea.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo DBHko ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 1.991

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Nerabeak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA Nerabe eta gazteen euskarazko ahozkotasuna eta sorkuntza sustatzeko
planteamendu integralen lanketa bideratu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Bagabiltza jardunaldiak antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/29

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo Berritzegunea, Irungo DBHOko institutuak, Hondarribiko Udala

Deskribapena: BAGABILTZA institutuetako euskara elkarteen topaketa da. Topaketa honen bidez gazteek
egunerokoan euskara biziberritzeko egindako ahaleginak elkartrukatzeko aukera dute giro lasai eta
ludikoan.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Institutuetako euskara elkarteko kideei

Zein da hartzaile kopurua? 20

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 1.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 1.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ekintza soziokulturalak 2 1.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 1.000,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Irakaskuntza

HELBURUA
Lanbide Heziketatik bideratutako praktikaldien eskualde mailako egoera ezagutu
eta eskualde arteko ahaleginak koordinatzeko foro edota harremana guneari
bultzada bat eman praktikaldiak euskalduntzeko.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Koordinazio gunea sortu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Oarsoaldeko Euskara Batzordea, Irungo Lanbide Heziketako institutuak, Udaleko
Hezkuntza Saila, Irungo Berritzegunea, Bidasoaldeko enpresak.

Deskribapena: Orain arte lan munduko plangintzaren barruan aztertu den lan-ildo hau sakontasun eta
zehaztasun handiagoz aztertzeko baliagarri izango den foro bat sortzeaz ariko ginateke, edota eskualde
mailako gaiak lantzeko dauden guneetan Lanbide Heziketako praktikaldien gai hau aztertu beharrekoen
artean txertatzeaz. Bi helburu lituzke ekimen honek: - Lanbide Heziketako plangintzaren harilkatze finago
batetara iritsi ahal izateko. - Eskualdetasun ikuspegiarekin jokatzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo Lanbide Heziketako institutuetako ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 1.385

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA
Herritarrengan eta merkatari edo ostalariengan eragin, Hizkuntza Konpromisoaren
Zigilua bereganatzearen onurez, herritarraren hizkuntza hautua errespetatzeko
lehen hitza euskaraz izan dadin, hizkuntza paisaia zaintzeko...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa eta ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara, Kanpoko Aholkularitza enpresa

Deskribapena: Jarduera sektore honetan hizkuntza normalkuntzarako komunikazio eta dinamizazio
estrategiek, motibazio afektiboaren eta efektiboaren arteko loturak bistarazi behar lituzkete; hots,
komertzio eta enpresen jardunean euskara erabiltzea errentagarritasun iturri dela ikusi behar dute negozio
horien arduradunek. Hori dela eta, zuzeneko eta aurrez aurreko sustapen lanak beharrezkoak dira. Euskara,
hizkuntza komunikaziorako kode den heinean, merkataritzako jarduerak indartzeko marketineko elementu
garrantzitsua izan daiteke, bai sektorearen ikuspegi orokorretik eta baita establezimendu edota enpresa
bakoitzaren ikuspegitik ere; eta horrek, bide batez, hiriko gizarte bizitza aktibatzea lekarke. Merkataritza
establezimenduei interesatzen zaie barne eta kanpo mailako komunikazio estrategiak garatzea,
komunikazioa modu afektiboan (emozionala) eta efektiboan (euren jarduerarako errentagarria), bietan,
burutuz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduak

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Errotulazioa finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpainak martxan
jarri, merkataritza elkarteen bitartez...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa eta ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara.

Deskribapena: Mugan merkatarien elkartearekin eta Udaleko komertzioa dinamizatzeko lan mahaiarekin
elkarlanean errotulazioa finkoa eta noizbehinkakoa euskaraz ere jartzeko kanpiana abian jarriko du Irungo
Udala. Batetik, gutun bat igorriko die "Irun=2+1" egitasmoan parte hartzeko borondatea agertu duten
establezimenduei eta, bestetik, laguntza teknikoa eta diruzkoa eskaintzeko helburuarekin
establezimenduetara bisitak programatuko ditu

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Banan-banako elkarrizketak egin merkatari eta ostalariekin paisaia linguistikoak
euskararen erabileran duen eraginaz.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa eta ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara.

Deskribapena: Establezimenduetan ematen diren komunikazio erlazioen azterketa sakona egin nahi da,
funtzionamendu eta kudeaketarako ondorengo alderdiak landuz: - Barnekoa: identitate korporatiboa,
pertsonalaren arteko komunikazioa (beheranzkoa, goranzkoa eta maila berdinekoa), formazioa, erabiltzen
den dokumentazioa, hornitzaileekiko, beste enpresekiko eta bestelako erakundeekiko erlazioak, etab. -
Kanpokoa: bezero erreal eta potentzialak, publizitatea, harreman publikoak, medioekiko harremanak,
promozioak, marketin zuzena, etab. Barne eta kanpoko komunikazio optimoa lortzeko hizkuntza zerbitzu
erakargarri bat garatu nahi da, beraz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Merkataritza eta ostalaritza establezimenduak

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA
Merkataritzan eta ostalaritzan dihardutenei ezagutzera eman beste eskualde
batzuetan alor honetan izan duten esperientzia, negozioari euskara erabiltzeak /
euskararen erabilera plan batek dakarzkion onurak...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara.

Deskribapena: UDALEKIN programa baliatuz Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduetako
arduradunei beste herrietan egindako erakutsi. Horretarako, beste esperientziak azaltzeko
establezimendutera bisitak egiteaz gainera Irungo Udaleko euskararen atarian esperientziak bilduko dituen
atal bat eratuko da.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA
Ezagutzera eman euskararen erabilera normalizatzeko udalean bertan eta beste
erakundeetan eskaintzen diren aukera eta programak: diru-laguntzak errotuluak
euskaraz jartzeko, laguntza teknikoa itzulpenetarako...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara.

Deskribapena: Irun=2+1 egitasmorako prestatu den "Zure zerbitzura / A tu Servicio" katalogoa banatuko
zaie beste behin establezimenduei. Katalogoan bilkdu diren hizkuntza zerbitzuak azalduko zaizkie
arduradunei eta horiek erabiltzera animatuz. Honetaz gainera, komunikaziorako euskarriak (postalak)
zabalduko dira establezimenduetan.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Negozioetako jabeei jakitera eman zer eta non aurki dezaketen euskarazko
materiala: dokumentu ereduak, fakturak, menuak...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara.

Deskribapena: "Irun=2+1" proiektuaren barruan establezimenduetara egingo diren bisitetan Irungo
Udaleko euskara atarian merkataritza eta ostalaritza establezimenduetarako dagoen euskarazko materiala
non aurkitu azalduko zaie negozio jabeei.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA

Arloko merkataritza eta ostalaritza elkarteekin koordinatuz proposamen orokor bat
luzatu euskararen erabilera gehitzera bideratuta: ezagutza lantzeko, errotulazioa
eta papeleria euskalduntzeko, material idatzien katalogoa (merkealdiak,
itxita/zabalik)...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara.

Deskribapena: Irungo dinamizazio komnertzialerako lan mahaia baliatuz komertzioan euskara sustatzeari
begirako planteamendu integral bat luzatu. Jarduera sektore honetan hizkuntza normalkuntzarako
komunikazio eta dinamizazio estrategiek, motibazio afektiboaren eta efektiboaren arteko loturak bistarazi
behar lituzkete; hots, komertzioen jardunean euskara erabiltzea errentagarritasun iturri dela ikusi behar
dute negozio horien arduradunek. Euskara, hizkuntza komunikaziorako kode den heinean, lan-munduko
eta merkataritzako jarduerak indartzeko marketineko elementu garrantzitsua izan daiteke, bai sektorearen
ikuspegi orokorretik eta baita establezimendu bakoitzaren ikuspegitik ere; eta horrek, bide batez, hiriko
gizarte bizitza aktibatzea lekarke. Enpresa eta merkataritza establezimenduei interesatzen zaie barne eta
kanpo mailako komunikazio estrategiak garatzea, komunikazioa modu afektiboan (emozionala) eta
efektiboan (euren jarduerarako errentagarria), bietan, burutuz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini errotuluak aldatzeko (toldoetan,
ibilgailuetan...), itzulpenak bideratzeko...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/11 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa eta ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara.

Deskribapena: Hizkuntza paisaia euskalduntzeko dirulaguntza programa. Merkataritza eta ostalaritzako
establezimendu eta herriko elkarteetako ageriko eta barruko errotuluak, toldoak, web orriak eta ibilgailu
komertzialen errotulazioa euskaraz edo elebitan jartzeko laguntzak.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Merkataritza eta ostalaritzako establezimenduak

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.455.13.01.2010 Irungo Udala 2.500,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 2.500,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Diru-laguntzak merkataritza eta
ostalaritza establezimenduei

4 2.500,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 2.500,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Ereduak, inprimakiak, hiztegiak, eta abar proposatu, eskaini eta sustatu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa eta ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen
agentzia: Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako
Merkataritza Ganbara.

Deskribapena: "Irun=2+1" egitasmoan aurreikusitako establezimenduetara egingo diren bisitetan
merkatari eta ostalariei ereduak, inprimakiak, hiztegiak, eta abar proposatu eta eskainiko zaizkio. Irungo
Udala eta Irungo merkataritza establezimendu eta ostalaritzako establezimenduen artean komunikazio
operatiborako bidea zabaldu eta bultzatu nahi dira.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo merkataritza eta ostalaritzako establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Arlokako euskararen plan estrategikoa egitea bideratu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara.

Deskribapena: Euskararen erabilera dinamizatzeko gai diren sektoreetako planak egiteaz ari gara:
ostalaritza, alde batetik, duen izaera biderkatzaile eta jendartean duen aisi #kutsuagatik# eta, janari dendak
(goxoki dendak, fruta eta barazki dendak, harategiak, okindegiak, e.a.), bestetik, azken hauetan euskararen
erabilera nabarmen gora egiten duelako, sektoreko beste komertzioekiko. Euskara Arloak zehaztutako
lehentasunaren arabera, lehenetsi beharreko sektoreak zehaztu eta sektore horietarako Plangintza
espezifikoak prestatuko ditu (Okindegietakoa, harategietakoa, e.a.), material bereziak eta jarduera bereziak
prestatuz. Enpresa esleipendunak, beraz, bi sektore hauek aintzat hartuz egin beharko ditu egoki deritzon
material eta jarduera berezien inguruko proposamenak, beti ere, komunikazio idatziari eta ahozko
komunikazioari erreparatuz. Euskarriei dagokienez, enpresa esleipendunak ostalaritzan gehien erabiltzen
diren hitzekin zamau-babesak prestatu eta banatuko ditu Irun=2+1 programan parte hartzeko borondatea
agertu zuten Irungo ostalaritza establezimenduetan (jatetxe eta taberna-jatetxetan). Bestalde, janari
dendena oso esparru zabala izanik, enpresa esleipendunak egoki deritzon establezimendu mota edo motak
lehenetsiko ditu (lehenesten den establezimendu mota kopurua baloratuko da eskaintzetan). Euskara
Arloaren ikuspegiaren arabera haurrekin erlazioa duten establezimenduak (goxoki dendak#) eta hiritarren
eguneroko bizi-moduarekin erlazioa dutenak lehenetsi behar dira. Establezimendu mota hauetan eragiteko
euskarriak goxoki dendak, barazki eta fruta dendak, okindegiak, harategiak, arraindegiak# hiztegiez gain
produktuen izena bi hizkuntzetan agertzeko txartelak landu ditzake enpresa esleipendunak.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua
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Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA
Irungo lan munduan euskararen presentzia eta erabilera handitzea, Irungo
enpresen kulturan edo sistematikan integratuz eta euskararen erabileraren
inguruan sustapen positiboa eginez

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Saritu euskararen erabilera areagotzeko planak abian jartzen dituzten enpresak:
diru-laguntzak eman jarraipenerako, aipamen berezia herriko web orrian#

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/05 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresak eta azalera handiak, Bidasoa Bizirik, aholkularitza enpresa, Eusko
Jaurlaritzako LanHitz

Deskribapena: Entitate pribatuek Irungo udalerrian dituzten lantokietan euskararen erabilera planak egin
edota horiek 2010ean garatzeko laguntza ekonomikoak emateko programa. Deialdi hau LanHitz programa
markoaren baitako Erreferentzia Marko Estandarrean (EME) definitutako helburuak, jardunak eta jarduerak
gauzatzen laguntzeko baliabideak jartzera dator.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskararen erabilera planak dituzten enpresei.

Zein da hartzaile kopurua? 6

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.455.13.01.2010 Irungo Udala 6.961,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 6.961,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Irungo entitate pribatuei diru-laguntzak 4 6.961,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 6.961,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA
Merkataritzako harremanetan euskarak irudi erakargarri eta funtzionala izan dezan
lortzea, bai bezeria edo eskariarentzat eta baita eskaintza edo sektoreko
profesionalentzat ere

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Irun=2+1 egitasmoa. Hizkuntza normalkuntzarako interbentzio estrategia
sektorialak garatu ostalaritzan eta gozoki-dendetan

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara, Kanpoko Aholkularitza enpresa

Deskribapena: Euskararen erabilera dinamizatzeko gai diren sektoreko bi adarretan eragingo du Euskara
Arloak 2010eko bigarren sehilekoan: ostalaritza establezimenduetan eta gozoki dendetan. Baterako eta
besterako euskarriak diseinatu dira eta bezero eta erabiltzaileei hizkuntzen inguruko jokoak proposatuko
zaizkie (jatetxetan euskaraz eskatzera animatu zamau-babes-hiztegi baten bidez, gozoki-dendetan euskara
"koloreztatzea"...).

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Ostalaritza establezimenduei eta gozoki dendei

Zein da hartzaile kopurua? 312

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Hizkuntzek komunikazio komertzialean duten garrantziaz sentiberatzea eta
sektoreko profesionalen hizkuntza gaitasuna ere hobetzeko prestakuntza eskaini.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Gidabaimena euskaraz ateratzeko bideak jorratu herriko autoeskolekin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo autoeskolak, Trafiko Zuzendaritza

Deskribapena: Auto-gidari karneta euskaraz egiteko bideak aztertu nahi dira Irungo autoeskolekin, behar
diren baliabide teknikoak eskainiz helburu horretarako (liburuak, azterketak...).

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo auto-eskoletan gidatzeko baimena lortzeko ikastaroetan dabiltzanei.

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA
Euskara biziberritu eta Irungo merkataritzan erabiltzen diren hizkuntza
desberdinen arteko elkarbizitza hobe eta handiagoa lortzeko proiektuak diseinatu
eta garatzea.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Kanpaina isolatuak baino lan jarraitua bideratu Irungo merkataritza eta ostalaritzan
euskararen erabilera handitzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara, Kanpoko Aholkularitza enpresa

Deskribapena: Sektoreko agente eta eragileei (dendari-ostalari, nahiz bezeroei) "Irun=2+1" planaren
inguruko informazioa etengabe helarazi behar zaie, euskararen normalizazioarentzat aldez aurretik
diseinatutako irudiarekin sustapen lana eginez, eta, bide batez, Euskara Arloaren hizkuntza
normalkuntzarako zerbitzu-eskaintza Irungo establezimenduen esku jarriz. Hori lortzeko posta-igorpen bat
prestatuko du Euskara Arloak. Posta-igorpen horretan hiriko establezimendu guztietara Zubia/Irun 2+1
planaren inguruko informazioa emango du eta horrela 2005eko uztailean abian jarritako ekintzei jarraipena
emango zaie. Indar-ideiarekin bat egiten duten postalak doan entregatuko dira establezimenduetara, eta
haiekin batera, Euskara Arloaren zerbitzu-eskaintzaren berri emango duen euskarriren bat (bi orrikoa,
txartela#).

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA
Euskara biziberritu eta Irungo merkataritzan erabiltzen diren hizkuntza
desberdinen arteko elkarbizitza hobe eta handiagoa lortzeko proiektuak diseinatu
eta garatzea.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA MUGANeko stewardsekin elkarlanean aritu euskara sustatzeko

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduak, Eskualdeko garapen agentzia:
Bidasoa Bizirik, Mugan merkataritza elkartea, Gipuzkoako merkatarien elkartea, Gipuzkoako Merkataritza
Ganbara, Kanpoko Aholkularitza enpresa

Deskribapena: Merkatarien elkarteak, MUGANek, Komertziorako delegaritzarekin elkarlanean komertzioak
bisitatzen dituzten bi dinamizatzaile kontratatu ditu. Ekimen honen helburua da, beraz, dinamizatzaile
horiek "Irun=2+1" programaren dinamizatzaile ere izatea eta komertioei eskuratzea komertzioei begira
Euskara Arloaren zerbitzu eskaintza.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo ostalaritza eta merkataritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Lan mundua

HELBURUA Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzko 123/2008 Dekretuan jasota dauden
euskararen erabilera dinamizatzeko gai diren sektore eta erakundetan eragin

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA AUIF garraio enpresaren eta Mendibil eta Txingudi parke komertzialen euskara
planak bideratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/06/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Mendibil parke Komertziala, txingudi Parke Komertziala, AUIF s.l. autobuis enpresa,
aholkulartza enpresa, Hondarribiko Udala

Deskribapena: #Irun=2+1# egitasmoa, Irungo Udaleko Euskara Arloak eta Merkataritza Ordezkaritzak
sustatutako egitasmoa da, hiriko merkataritza, ostalaritza eta enpresa pribatuetatik kudeatzen diren
hiritarrei zuzendutako zerbitzuetan euskararen erabilera bultzatzeko sortua. Hiriaren dinamika sozial eta
jarduera sozioekonomikoan berebiziko garrantzia duten merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen alorreko
establezimenduei, komunikazioaren alorrean eta euskararen normalizazioan laguntza teknikoa eskaintzen
zaie egitasmo honen bitartez. Irunen bakarrik, 21.000 lagun baino gehiagok badaki euskara eta Irungo
merkataritza eskaintzak gainera, inguruko herri euskaldunagoetako erosleak ere erakartzen ditu. Irunen,
euskara merkataritza alorreko komunikazioetan komunikazio-kode gero eta garrantzitsuagoa da eta
hiritarrekiko harremanean establezimenduek eskaintzen duten kalitatea hobetzen laguntzen du. #Irun=2+1#
proiektu honen orain arteko ibilbideak erakutsi du, Irungo enpresentzat, komertzio nahiz zerbitzu-enpresa
gisa, hobekuntzarako aukera berriak atzeman eta aprobetxatzen laguntzen duen egitasmo bat dela.
Establezimenduaren irudi eta errotulazioan, bezeroari eskainitako zerbitzuan, langileen prestakuntzan
nahiz motibazioan eta abar, establezimendu eta enpresa bakoitzak dituen estrategia komertzialekin guztiz
bateragarriak diren hizkuntzen kudeaketarako eta euskararen sustapenerako ekintzak diseinatu,
planifikatu, exekutatu eta ebaluatzera iritsi nahi da. Egitasmo hau 2005 urtean abian jarri zenetik orain
arteko lana, hirian dauden 1400 merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu establezimendu txikiri zuzendutakoa
izan da. Urrats berri bat emango da orain eta tamaina txikiko zerbitzu establezimendu horientzako
zerbitzuak ez ezik, hiriaren eta eskualdearen bizitza sozio komertzialean eragin handia duten tamaina
handiagoko zerbitzu enpresa eta merkataritza guneetara ere iritsi nahi da egitasmo honen bitartez. 2010
urtean ekingo zaion fase honetarako, lehentasuna izango dute Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen
Hizkuntza Eskubideei buruzko 123/2008 Dekretuak eragiten dieten Irungo enpresek. Dekretu horren harira,
bertan jasotako hizkuntza eskakizunak Irungo enpresek bete dezaten laguntza eskainiko du Irungo Udalak
#Irun=2+1# egitasmoaren bitartez, hori hala eginda, enpresa horien zerbitzu kalitatea hobetuko delako eta
Irungo hiritarren hizkuntza eskubideak eta bertara gerturatzen diren kanpoko kontsumitzaileenak ere
bermatuko direlako.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? 123/2008 Dekretuko eraginpeko Irungo establezimenduak

Zein da hartzaile kopurua? 3

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:
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Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo udala 13.048,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 13.048,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Aholkularitza enpresa bat kontratatzea 2 13.048,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 13.048,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Hitzarmena sinatu aisialdi taldeekin, euskararen erabileraren normalizazioan
ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kalean Bai Plana hitzarmena sinatu duten Irungo herri entitateak, Kultura Arloa,
programa kudeatzen duen Irun Iruten euskara elkartea, Alkatetzako kabinetea

Deskribapena: Sinatzeke dauden zortzi hitzarmen orokor eta beste hainbat hitzarmen espezifikoen
sinadura ekitaldia bideratuko da. Besteak beste honakoak egingo dira: - Ekitaldia bera antolatu -
Prentsaurrean ezagutzera eman, bai prentsaurreko bidez baita komunikabideetara artikulua bidaliz ere.
Horrez gain, behar diren elkarrizketak ere egingo lirateke. - Sinaduraren ondoren, elkarteen baitan
hitzarmenaren sinadura ezagutzera emateko euskarriak sortu eta elkarteei eskaini (web orrian
zintzilikatzeko artikulua eta argazkiak etabar). Elkarte sinatzaileak ondorengoak izango dira: Hitzarmen
espezifikoa: - Betti gotti elkartea - Gazte Landetxa - Eguzkitzako IGE - Irungo Atsegiña - Txingudi
saskibaloia - Bidasoa judo elkartea - Gordezan - Kurpil Kirolak - Hitz espez (zehazteke) Hitzarmen orokorra:
- Oxinbiribil IGE - B - El Pilar IGE - A - Hegazti - A - Lagun Artean - A - Nicolas Guerendiain # A - Gaurko
Andreak - A - Gordezan - B - Alaikiro IGE - B - Club Kisoku # A - Erroibide- A

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kalean Bai Planera bildu diren Irungo herri entitateak

Zein da hartzaile kopurua? 64

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA
Haurrentzako ekintzak antolatu: udako eskaintza (udaleku irekiak, udako
ludoteka...); opor garaietakoa (tailerrak, informatika...); jolasak (herri-kirolak,
jokoak...).

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/02/17 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikastetxeak, Irungo Berritzegunea, SAC-HAZ, aholkularitza enpresa

Deskribapena: SOLAS-JOLAS 2010 udaleku irekiak antolatu. SOLAS-JOLAS udaleku irekia garatzeko
lanak egin, horretarako beharrezko diren logista, hezitzaile, hezitzaile espezializatu, zentroetako
koordinatzaile, koordinatzaile orokor eta arduradun lanetan aritzeko pertsonala aukeratu, kontratatu eta
antolatuz. (Oharra: 2008ko kontrataziorako plegu teknikoak erantsi dira)

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo 4-10 urte bitarteko haurrei

Zein da hartzaile kopurua? 843

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1.1010.221.455.10.13.2010 Irungo Udala 3.072,00

1.1010.222.455.10.01.2010 Irungo Udala 38,40

1.1010.223.455.10.01.2010 Irungo Udala 15.507,00

1.1010.224.455.10.04.2010 Irungo Udala 2.810,00

1.1010.226.455.10.06.2010 Irungo Udala 7.862,19

1.1010.227.455.10.01.2010 Irungo Udala 2.620,00

1.1010.481.455.10.01.2010 Irungo Udala 800,00

Prezio publikoengatik sarrerak Parte hartzaileak 37.762,24

1.1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 142.270,17

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 212.742,00
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Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Material didaktikoa 2 3.072,00

Telefonia udalekuetan 2 38,40

Garraioa udalekuetan 2 15.507,00

Udalekuko asegurua 2 2.810,00

Udalekuko ekintza soziokulturalak 2 7.862,19

Udalekuko garbiketa 2 2.620,00

Zerbitzuan laguntzen dutenei
transferentziak

4 800,00

Aholkularitza enpresa bat kontratatzea 2 180.032,41

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 212.742,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Urte osoko gazte-programa planifikatu, diseinatu eta garatu. Ekintza berritzaileak
bultzatu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/09/01

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ikastetxeetako zuzendaritza taldeak, Ikastetxeetako guraso elkarteetako kideak,
Hezkuntza zerbitzuetako kideak, Udal zerbitzuetako profesionalak, Irungo Berritzegunea, Herri/auzoko
ehun sozialeko ordezkariak, Aisi, kirol, kultur elkarteetako ordezkariak, Haur, nerabe eta gazteen
ordezkariak, Etorri berriekin/etniekin lanean ari diren profesionalak nahiz boluntarioak, Kanpoko
aholkularitza enpresa

Deskribapena: Udaleko gazteri sailarekin antolatu asmo den lan mahaian urte osoko gazte-programa
planifikatu nahi da, euskararentzat aukera izan daitezkenak identifikatu eta emeki-emeki euskararen
erabilera areagotzeko espazioak eraikitzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo gazteei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 12.753

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Helduentzako aisialdi programa garatu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2011/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ongizate Arloa, jubilatuen elkarteak, Zaharren egoitzak eta eguneko zentroak

Deskribapena: Helduentzako aisialdi programa garatzeaz gain, ekimen honen bidez adinekoen aisia eragin
nahi da. Horretarako, Irungo zaharren egoitzen eta eguneko zentroen aisialdi eskaintzaren hizkuntz
irizpideak aztertuko dira.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo heldu eta nagusiei

Zein da hartzaile kopurua? 10.398

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak: Bakarrik adinekoak zehaztu dira.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Aisialdi eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Diru-laguntza eskaini begirale-agiri ofiziala lortzeko ikastaroa edo aisialdiko
formazioa hobetzeko ikastaroak euskaraz egiten dituzten herritarrei.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/12/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Gipuzkoako aisi eskolak, Irungo euskara elkarteak, Kalean Bia plana hitzarmena sinatu
duten elkarteak

Deskribapena: Hizkuntzaren agente inportanteenetakoak hezitzaileak dira. Bere baitan dago taldea
euskarar hurbiltzea eta euskararen inguruan dinamikak sortu eta bideratzea. Horregatik, funtsezkoa da
hezitzaile euskaldunak formatzea. Horretarako, begirale-agiri ofiziala lortzeko ikastaroa edo aisialdiko
formazioa hobetzeko ikastaroak euskaraz egiten dituztenei beka emango zaie.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Begirale-agiri ofiziala lortzeko ikastaroa egin dutenei

Zein da hartzaile kopurua? 15

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak: Parte hartzaile kopurua aurreikuspen bat da.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA
Irungo aisialdiaren eremurako proiektu berritzaile bat diseinatu eta martxan jarri:
hiriaren dinamika sozialean, kulturalean eta hizkuntza normalkuntzaren bidean
inflexio puntu bat izango den proiektua

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Irunen Aisia Euskalduntzeko Plangintza egin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Ikastetxeetako zuzendaritza taldeak, Ikastetxeetako guraso elkarteetako kideak,
Hezkuntza zerbitzuetako kideak, Udal zerbitzuetako profesionalak, Irungo Berritzegunea, Herri/auzoko
ehun sozialeko ordezkariak, Aisi, kirol, kultur elkarteetako ordezkariak, Haur, nerabe eta gazteen
ordezkariak, Etorri berriekin/etniekin lanean ari diren profesionalak nahiz boluntarioak, Kanpoko
aholkularitza enpresa.

Deskribapena: Proposamen honen lehen urratsak ematen ari da jadanik Euskara Arloa Aisia Planarekin.
Irungo aisiaren esparruan hizkuntza normalkuntza bultzatuko duen ikerketa eta planifikaziorako
komunikazio-partehartze proiektu bezala definitzen da egitasmoa; aisiaren esparruan lanean dabiltzan
eragileen arteko elkarrekintza, komunikazioa eta dinamizazio sustatzeko proiektu bezala. Etorkizunera
begira, Irungo aisialdirako eskaintza berri bat izatera iristeko helburua dauka. Proposamen honekin,
ondorengo beharrei erantzun nahi zaie: - Irunen, bizia duen aisialdi bat sustatu eta Irungo aisialdian bizia
izango duen euskara sustatu. - Erabiltzaile potentzialengan euskarazko aisialdi ekimenak zabaldu, euren
partehartzea bultzatu eta bide batez euskararen erabilera aisialdian sustatu. - Euskararen
transmisio-ikaskuntza kulturala eta naturala, ahozkoa eta idatzizkoa modu egokian bateratu. -
Irakaskuntzaren esparrutik kanpo ematen diren euskarazko ahozko eta zuzeneko giza harremanak sustatu.
- Hiriko aisialdiaren errealitate berri baten sorkuntzan eragin, hizkuntza ohitura edo dinamika aldaketa bat
ahalbidetuko duena hain xuxen ere. 2010 urtean zehar proiektuaren diseinu eta plangintza fasea burutuko
da, beti ere, inplikatutako eragileen partehartzearekin. 2011 eta 2012an, berriz, proiektuaren egikaritza eta
etengabeko ebaluazio faseak bideratuko lirateke. Lehen fase batean, Irungo aisialdian zuzenean edota
zeharka lan egiten duten eragileekin IEP (Ikerketa-Ekintza parte hartzailean) komunitate bat osatuko da;
aisialdian euskararen biziberritzea lantzeko harreman sareak sortu eta elikatzea helburu izango duena.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Aisialdi eskaintzako agenteei eta 16 urte bitarteko gazteen aisialdian parte
hartzaileei.

Zein da hartzaile kopurua? 10.985

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak: 0-19 urte tartekoak jaso dira, hala ere, parte hartzaileen artean.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:
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Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko
jarduerak euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera areagotuz

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Euskararen alde lanean aritu diren Kalean Baiko elkarteak "txalotzeko" kanpaina
bideratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/06/07

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Komunikazio Atala, Kalean Bai Plana kudeatzen duen Irun Iruten euskara elkartea,
Irungo herri elkarteak

Deskribapena: Kalean Bai plana osatzen duten elkarteei, euskararen alde egiten duten lana behar bezala
baloratu, txalotu eta elkarte hauentzat motibazio gisa, osatzen duten gizarte sarea plazaratzeko irudi
kanpaina abian jarriko da. Kanpaina horren baitan, ondorengo jarduerak bideratuko dira: - Markesinetan
irudi kanpaina: urte betean bitan (azaroan eta martxoan) hiriko 3 markesinetan 15 egunetan zehar Kalean
Baiko elkarteen berri emango da. - Kanpainarekin batera Komunikazio plan bat inplementatuko da:
komunikabideetan artikuluak txertatuko dira, Elkarrizketak irratian.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 60.914

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:

93 / 172



ESPARRUA Aisia

HELBURUA Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko
jarduerak euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera areagotuz

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Kalean Bai Planaren hitzarmen sinadura ekitaldia antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kalean Bai Plana sinatu duten elkarteak, kalean Bai Plana kudeatzen duen Irun Iruten
euskara elkartea, Komunikazio Atala, Alkatetzako kabinetea

Deskribapena: Sinatzeke dauden zortzi hitzarmen orokor eta beste hainbat hitzarmen espezifikoen
sinadura ekitaldia bideratuko da. Besteak beste honakoak egingo dira: - Ekitaldia bera antolatu -
Prentsaurrean ezagutzera eman, bai prentsaurreko bidez baita komunikabideetara artikulua bidaliz ere.
Horrez gain, behar diren elkarrizketak ere egingo lirateke. - Sinaduraren ondoren, elkarteen baitan
hitzarmenaren sinadura ezagutzera emateko euskarriak sortu eta elkarteei eskaini (web orrian
zintzilikatzeko artikulua eta argazkiak etabar). Elkarte sinatzaileak ondorengoak izango dira: Hitzarmen
espezifikoa: - Betti gotti elkartea - Gazte Landetxa - Eguzkitzako IGE - Irungo Atsegiña - Txingudi
saskibaloia - Bidasoa judo elkartea - Gordezan - Kurpil Kirolak - Hitz espez (zehazteke) Hitzarmen orokorra:
- Oxinbiribil IGE - B - El Pilar IGE - A - Hegazti - A - Lagun Artean - A - Nicolas Guerendiain # A - Gaurko
Andreak - A - Gordezan - B - Alaikiro IGE - B - Club Kisoku # A - Erroibide- A

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kalean Bai Plana sinatu duten elkarteei

Zein da hartzaile kopurua? 64

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko
jarduerak euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera areagotuz

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Kalean Bai hitzarmena sinatu duten elkarteen gizarte sarea sendotu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/07

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kalean Bai Plana kudeatzen duen Irun iruten euskara elkartea

Deskribapena: Gizarte sareak baliatuz, Facebook orrian, Kalean Bai planaren orrialdea sortuz, Kalean Bai
planeko elkarteek eta bertako eragile zein erabiltzaileek osatzen duten gizarte sarea sendotu eta
dinamizatu da ekimen honen helburua. Bertan, besteak beste ondorengoek parte hartzea aurreikusten da: -
Kalean Bai Planeko elkarteak - Elkarteetako entrenatzaile-begirale eta zuzendaritzakideak - Elkarteetako
haur eta gazte erabiltzaileak, kirolariak, bazkideak... Facebookeko orria informazio hau azalduko da: -
Kalean Bai Planari buruzko informazio orokorra - Zerbitzu eskaintza eta harremanetarako bideak - Unean
uneko informazioa:Diru-laguntzak, ikastaroak, Euskarazko materiala, albisteak...

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kalean Bai plana sinatu duten elkarteetako partaideei

Zein da hartzaile kopurua? 2.000

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak: Nahiz eta 64 elkarte izan, 2000tik gora izango dira guztira facebookerako sarrera izango dutenak.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko
jarduerak euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera areagotuz

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Kalean Bai sinatuta duten elkarteen hitzarmenen jarraipena eta beharrezkoak diren
moldaketak eta egokitzapenak egin.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/06/23 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/06/22

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kalean Bai Plana kudeatzen duen Irun Iruten euskara elkartea, Irungo herri elkarteak

Deskribapena: Kalean Bai Planaren bitartez euskal gune eta elkarteen sarea sortu, indartu eta
ezagutarazteaz gainera, aisialdiko taldeek erabiltzen duten materiala euskaraz izateko laguntzak bideratu,
aisialdiko elkarteen barne funtzionamenduan euskararen erabilera areagotzea lagundu asmo du. 2010ean
honakoak aurreikusi dira:

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo herri elkarteak eta horietan parte hartzen duten haur eta gazteak

Zein da hartzaile kopurua? 64

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 46.061,68

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 46.061,68

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Irun Iruten elkartea Kalean Bai Plana
gidatzeko kontratatzea

2 46.061,68

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 46.061,68

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Kalean Bai Planaren bidez Irungo haur eta gazteen eskola orduz kanpoko
jarduerak euskaldundu, aisialdi eskaintzan euskararen erabilera areagotuz

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Kalean Bai planean dauden elkarteen artean zerbitzu eskaintza eta sustapena egin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/07

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kalean Bai Plana kudeatzen duen Irun Iruten euskara elkartea, Irungo herri entitateak

Deskribapena: Ekimen honen bidez kalean Bai plana sinatu duten elkarteei ez ezik Irungo herri entitate
guztiei honako zerbitzu eskaintza egingo zaie: - Itzulpen zerbitzua - Diru-laguntzak (hizkuntza paisaia,
euskara ikasteko eta Euskaraz Baietz!) - Hizkuntza aholkularitza eta zuzenketa - Begirale, aurkezle, ipuin
kontalari euskaldunen poltsa - Maketazio zerbitzua - Material berezien prestaketa, bilaketa eta banaketa.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo herri entitateei

Zein da hartzaile kopurua? 480

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak: Aisiaren Plangintza estrategikorako Irungo Udalak landu duen datu-basea erabili da hartzaile
kopurua (Irungo herri entitatean) zehatzeko.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Irungo nerabe eta gazteei begira euskara sustatzeko ibilbide formatibo-solidarioak
antolatu eta garatu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Aisialdiko begirale titulua eskuratzeko ikastaroa antolatu euskaraz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Hondarribiko Udala, Udaleko Gazteria saila, ikastaroak euskaraz eskaintzen duen
aisialdi eskolaren bat

Deskribapena: Ekimen honen bidez ume eta gazteekin lan egiteko gai izango diren begiraleak prestatu
nahi dira, batetik, astialdiko heziketan hausnarketa eta teori marko baten ezagupenari hasiera eman,
bestetik, eta ikaslea edozein ekintza programatzeko eta horren inguruko hausnarketa eta auto-kritikarako
prestatzea. Hezitzaileak formatu eta gero ibilbide bat eskainiko zaie haiek izan daitezen hiriko beste
gazteentzat aisi ekimene ekoizle.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo 18 urtetik gorako gazteak

Zein da hartzaile kopurua? 25

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 5.690,97

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 5.690,97

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Aisialdi eskola kontratatzea 2 5.690,97

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 5.690,97

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Irungo nerabe eta gazteei begira euskara sustatzeko ibilbide formatibo-solidarioak
antolatu eta garatu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA "Aisia" ikasgaia lantzen duten institutuetako gazteei euskararen erabilera
handitzeko proiektuen inguruan elkarlana proposatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo institutuak, Aisialdi eskola, Irun Iruten euskara elkartea

Deskribapena: Irungoi hainbat institutuetan "Aisia" izeneko ikasgaia ematen da. Ikasgai honek alde
teoriko bat du eta beste bat praktikoa. Praktikoan gazteek beraiek aisi egitasmo bat antolatu eta garatu
behar dute. Ekimen honen bitartez, ikasle horiek gazteei begirako eta euskara sustatzeari begirako
egitasmoak aurrera eramatera animatu nahi ditu Euskara Arloak eta horretarako beharrezko baliabide
teknikoak eskaini.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo DBHko gazteei

Zein da hartzaile kopurua? 1.991

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Irungo nerabe eta gazteei begira euskara sustatzeko ibilbide formatibo-solidarioak
antolatu eta garatu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Aisia euskalduntzeko inguruko herrietako egitasmoak ezagutu (Donostiako
haurtxoko eta gaztetxokoak, Hondarribiko gaztelekua#)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Hondarribiko Udala, Donotiako Udala, inguruko beste hainbat udal

Deskribapena: Aisi Plangintza diseinatzeari begira beharrezkoa da beste herrietan egiten ari direna
ezagutu eta kontrastatzea, euskararen normalizazio bidean egokia izan daitekeelako Irunentzat. Horregatik,
aisia euskalduntzeko inguruko herrietako egitasmoak ezagutu nahi dira.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euakara Arloari berari

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak: Ez du partehartzaile finkorik

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Aisia

HELBURUA Irungo nerabe eta gazteei begira euskara sustatzeko ibilbide formatibo-solidarioak
antolatu eta garatu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Zinemetako saio komertzialetan programatzen diren euskaraz ekoiztutako filmak
sustatzeko bideak jorratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Informatika zerbitzua, Txingudi Parke komertziala, Oscar enpresa, Irungo ikastetxe eta
institutuak

Deskribapena: Urtean behin edo bitan Oscar-Txingudi zinematan euskaraz ekoiztutako edo bikoiztutako
filme komertziala eskaintzen dute. Programatutao filme hauei ahalik eta zabalkunderik handiena eman nahi
zaie, dela web orrian bitartez, sare sozialak baliatuz, e.a.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei orohar

Zein da hartzaile kopurua? 58.466

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak: 2 urtetik gorakoak bildu dira parte hartzaile kopurua adierazterako garaian.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Hitzarmena sinatu herriko Klub eta kirol taldeekin, euskararen erabileraren
normalizazioan ikusten diren gabeziak identifikatu eta elkarrekin garatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, irungo kirol elkarteak, Kalean Bai Plana kudeatzen
duen Irun iruten euskara elkartea

Deskribapena: Euskaraz aritzeko laguntza eskainiko die Irungo udalak interesa duten elkarteei,
euskara-plana osatzeko aholkuak emanez, diseinua lantzen lagunduz, jarraipenerako urratsak finkatuz#
Euskara-plan horretan inprimakiak, dokumentazioa, hizkuntza-paisaia euskaratzea izango da lehendabiziko
urratsa. Barne-funtzionamenduan euskaraz jarduteko konpromisoa hartzeko hitzarmenak sinatuko dira.
Maila ezberdinetakoak izan daitezke hitzartutako konpromisoak, elkartearen euskararen egoeraren
abiapuntuaren araberakoak, hain zuzen. Elkarteei egokitutako euskara-planak garatzeko eta finkatzeko
garaian, komenigarria izango litzateke elkarteen koordinazio-gunearekin bateratzea

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo kirol elkarteei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak: Ezin izan da zehaztu Irungo kirol kluben kopurua

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Herriko kiroldegietako haur, gazte eta helduei begira antolatzen diren kirol
ikastaroetan hitz erabilienekin euskarazko gidak banatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/08/16 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Lagunkirol, Bidasoa XXI, Kanpo aholkularitza enpresa

Deskribapena: Ekintza honen helburua da Kirol Patronatuaren menpe dauden instalazioetan antolatzen
diren ikastaroetan euskararen erabilera bermatzea, ikastaro horietako errealitate soziolinguistikoak eta
soziolaboralak eskaintzen dituen benetako aukeretatik abiatuz eragile desberdinekin (Udal Euskara Arloa,
Kirol Patronatua, enpresa pribatuak, monitoreak,...) elkarlan estuan jardunez eta Irungo Udaleko Euskara
Arloak finkatutako hizkuntza normalkuntzarako helburuak optimizatzera iritsiz. Horretarako, sentiberatze
kanpaina bat prestatu da aurrematrikula garaian hizkuntz aukeren informazio panelekin eta kiroldegietan
gehien erabiltzen diren hitzak jasotzen dituen hiztegitxoekin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol Patronatuko ikastaroen erabiltzaileei

Zein da hartzaile kopurua? 1.166

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 5.997,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 5.997,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Aholkularitza enpresa bat kontratatzea 2 5.997,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 5.997,00

Bestelakoak:

103 / 172



ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Informazioa eman herritarrei euskarazko kirol eskaintzaz: triptikoak osatu, udaleko
aldizkarian agertu, web orrian zintzilikatu...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/08/16 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/15

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo udal Patronatua

Deskribapena:

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio?

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Hiritarrek hizkuntz aukera egin dezaten informazio panelak jarri Kiroldegietako
guneetan aurre-matrikula garaian

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/08/16 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/15

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Lagunkirola, Bidasoa XXI,

Deskribapena: Ekintza honen helburua da Kirol Patronatuaren menpe dauden instalazioetan antolatzen
diren ikastaroetan euskararen erabilera bermatzea, ikastaro horietako errealitate soziolinguistikoak eta
soziolaboralak eskaintzen dituen benetako aukeretatik abiatuz eragile desberdinekin (Udal Euskara Arloa,
Kirol Patronatua, enpresa pribatuak, monitoreak,...) elkarlan estuan jardunez eta Irungo Udaleko Euskara
Arloak finkatutako hizkuntza normalkuntzarako helburuak optimizatzera iritsiz. Horretarako, sentiberatze
kanpaina bat prestatu da aurrematrikula garaian hizkuntz aukeren informazio panelekin eta kiroldegietan
gehien erabiltzen diren hitzak jasotzen dituen hiztegitxoekin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kiroldegietako erabiltzaileei

Zein da hartzaile kopurua? 1.166

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:

105 / 172



ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Jendaurreko kirol jardueretan euskararen presentzia bultzatu (futbol zelaian,
saskibaloi kantxan, pilotalekuan...) kartelak, megafonia, esatariak...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Irungo kirol elkarteak

Deskribapena: Udalerrian antolatutako jendaurreko kirol ekitaldietan (lehiaketak, txapelketak#) euskararen
erabilera bermatzeko hizkuntza-irizpideak ezarri behar dira, hau da, elkarteek antolatutako programa edo
jardueraren ondorioz sortutako materialetan, seinalizazioetan, egitarauetan, karteletan, testuetan,
komunikazioetan eta agirietan euskara erabili dadin. Idatzizkoak ez ezik, kirol jardueretan aireratzen diren
ahozko mezu guztietan ere euskararen erabilera bermatuko da.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo kirol elkarteei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Herriko kiroldegietako Kirol monitoreentzako ikastaro bereziak antolatu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/13 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/02/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo udal Patronatua, Kiroldegiko kirol ikastaroak kudeatzen dituzten
enpresak (Lagunkirol eta Bidasoa XXI)

Deskribapena: Berehalako errentagarritasuna eskuratzeari begirako ikastaroak antolatzea aurreikusten
da. Ikastaro hauetan kirol hezitzaileek gidatzen dituzten kirol ikastaroetan gehien erabiltzen dituzten
esaldiak, esapideak, hitzak eta abar aztertu eta horren arabera prestakuntza saioak antolatuko dira. Azken
helburua erabiltzaileek aurrematrikulan egindako hizkuntza hautua errespetatzea da, euskara eskatu
duenari euskaraz moldatuko den hezitzailea eskainiz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol ikastaroak ematen dituzten kirol hezitzaileak

Zein da hartzaile kopurua? 46

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Herriko kiroldegietako haur eta gazteentzako kirol ikastaroetan euskarazkoen
eskaintza handitu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/08/16 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo udal Patronatua, Kirol ikastaroak kudeatzen dituzten enpresak
(Lagunkirol eta Bidasoa XXI)

Deskribapena: Ekimen honen helburua zera da Kirol Patronatuaren menpe dauden instalazioetan
antolatzen diren ikastaroetan euskararen erabilera bermatzea, bereziki 0-10 urte artekoentzat antolatzen
direnetan. Izan ere, udalaren egitekoa da kirol arloan ere euskara komunikazio-tresna izatea. Helburu
orokor hori lortzeko Irungo udalak kirol ikastaroak kudeatzen ditzuten enpresentat proposatutako
hizkuntza normalkuntzarako helburuak operatibizatuko ditu Operatibizazio horretan haurrarekin lan egiten
duten enpresetako monitoreak, euskaraz ongi hitz egin eta ikastaroak euskaraz emateko gai izateko
neurriak inplementatuko dira. 16 urte arteko hartzaileekin eta bereziki 10 urte artekoekin osatutako
taldeetan, monitoreek euskaraz egiteko, eta euskara ulertzen ez duten hartzaileen banakako
komunikazioetara gaztelaniaren erabilera mugatzeko neurriak aurrera eramango ditu. Monitoreak zuzenean
esku hartzen ez duen elkarrizketetan, hau da, haur eta gaztetxoen arteko harremanetan, euskararen
presentzia gero eta handiagoa izateko neurriak egikarituko ditu.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? kirol ikastaroetan parte hartzen duten 0-10 urte nbitarteko haurrak

Zein da hartzaile kopurua? 488

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak

Oharrak: Aintzat hartu dira Artalekun parte hartzen dutenak kopurua zehazterakoan.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Herriko kiroldegietako helduentzako kirol ikastaroetan euskarazkoen eskaintza
handitu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/08/16 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo udal Patronatua, kirol ikastaroak kudeatzen dituzten enpresak
(Lagunkirol eta Bidasoa XXI)

Deskribapena: Ekimen honen helburua zera da Kirol Patronatuaren menpe dauden instalazioetan
antolatzen diren ikastaroetan euskararen erabilera bermatzea, bereziki 0-10 urte artekoentzat antolatzen
direnetan baina baita ere helduentzat antolaten diren ikastaroetan ere. Izan ere, udalaren egitekoa da kirol
arloan ere euskara komunikazio-tresna izatea. Helburu orokor hori lortzeko Irungo udalak kirol ikastaroak
kudeatzen dituzten enpresentzat proposatutako hizkuntza normalkuntzarako helburuak operatibizatuko
ditu. Operatibizazio horretan helduekin lan egiten duten enpresetako monitoreak, euskaraz ongi hitz egin
eta ikastaroak euskaraz emateko gai izateko neurriak inplementatu beharko dira, progresibotasun
printzipioaren arabera. 16 urtetik gorako erabiltzaileekin osatutako taldeetan, monitoreek euskaraz egiteko,
eta euskara ulertzen ez duten hartzaileen banakako komunikazioetara gaztelaniaren erabilera mugatzeko
neurriak aurrera eramango ditu.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol ikastaroetan parte hartzen duten 10 urtetik gorako erabiltzaileak

Zein da hartzaile kopurua? 1.649

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Bidasoa eskubaloi elkartearen Euskara Planaren jarraipena egin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/09/01

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Bidasoa Eskubaloi taldea

Deskribapena: Elkarteari diseinatu zaion Euskara Planarekin aurrera jarraitu nahi da, ekintza planean
zehaztutakoak aurrera eramanez.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Bidasoa Eskubaloi Taldeari eta bertan ardurak dutenei. Zeharka bazkideei

Zein da hartzaile kopurua? 14

Gizonezkoak % 78,00 Emakumezkoak % 22,00

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Gimnasia erritmikoko lehiaketetan eragin euskaraz ere antolatu daitezen beste
agenteekin elkarlanean

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Gimnasia erritmikoko Irungo kirol elkarteak, Kultura
Arloa

Deskribapena: Gimasia erritmikoko kirol elkarteek antolatzen dituzten aurkezpen publikoetan euskararen
presentzia bermatu dadin Gimnasia erritmikoko elkarteekin elkarlana abiatzea proposatzen da. Elkarlan
horren helburua izan behar du elkarte hauek egiten duten karteletan edo ematen dituzten ahozko mezuetan
euskarak ere tokia edukitzea (gogoan izan behar da irungo udalak utzitako leku publikoa erabiltzen ari
dirlea elkarteak).

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Gimasia erritmikoko Irungo elkarteei eta zeharka bertako bazkide eta familiei

Zein da hartzaile kopurua? 3

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Laguntzak bideratu kirol jardueretan euskaraz dakiten begiraleen presentzia
bermatzeko: begiraleen zerrenda, pizgarri ekonomikoak, bitartekaritza...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Kirol ikastaroak kudeatzen dituzten enpresak
(Lgunkirol eta Bidasoa XXI), Irun Iruten euskara elkartea

Deskribapena: Irungo kirolaren patronatuak antolatu eta kirol enpresa pribatuek kudeatutako kirol
ikastaroetan hizkuntza normalkuntzarako neurri eta irizpideak aurrera eramateko plangintzan, euskara
aurrerabidean jartzeko hainbat neurri aurreikusi ziren. Horietako bat laguntzak bideratu kirol jardueretan
euskaraz dakiten begiraleen presentzia bermatzeko. Hori gauzatzeko Euskara Arloak Irun irutenekin
hitzartu du eskola-kirolera aurkezten diren hezitzaile espezialisten zerrendak enpresa hauen esku jartzea.
Modu honetara, enpresok badute nondik hasi begirale euskaldun bat kontratatu behar denean. Ikasturte
honetan eman beharreko urratsa sistemaztizazioarena izango da. Hau da, modu sistematikoan antolatzea
begirale poltsa hori.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol ikastaroak kudeatzen dituzten enpresei eta zeharzka erabiltzaileei

Zein da hartzaile kopurua? 3

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA
Baliabide teknikoak eskaini kirol taldeetan sortu eta herritarrei helarazten zaien
papeleria euskaraz egon dadin edota kalitatezkoa izan dadin: diru-laguntzak,
hizkuntza aholkularitza...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/04 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Eukara Arloa

Kolaboratzaileak: Euskara Arloko Itzulpen Zerbitzua, Kalean Bai Plana kudeatzen duen Irun iruten euskara
elkartea, kontratatutako itzulpen enpresa.

Deskribapena: Euskaraz aritu nahi duten elkarteei, elkarteen barne eta kanpo harremanetan, jardueretan
eta hizkuntza paisaian euskararen erabilera areagotzeko laguntza eskaintzea.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol taldeei eta taldeetako bazkide eta partehartzaileei zeharka

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:

113 / 172



ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol teknikari eta hezitzaileentzat prestakuntza antolatu

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA "Eskola kirola, Hezitzen duen kirola" programa Irungo Kirolaren Udal
Patronatuarekin elkarlanean antolatu eta garatu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/05/04 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/07/29

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Irungo kirol klubak, Eskola kirola kudeatzen duen Irun
Iruten euskara elkartea

Deskribapena: Eskola-kirolak aukera ematen du ikastetxeen bidez ikasturtean zehar eskola-orduz kanpo
antolatzen den kirola egiteko. Bertan, kirol bat baino gehiago praktikatuko dute haurrek. Eskola-orduz
kanpo kirola egitea, beste haurrekin euskaraz ondo pasatzea eta kirol batean baino gehiagotan aritzea lortu
nahi du programa honek.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Lehen Hezkuntzako 3., 4., 5., 6. mailako haurrei

Zein da hartzaile kopurua? 490

Gizonezkoak % 70,00 Emakumezkoak % 30,00

Hartzailearen adina: Haurrak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.431.455.19.01.2010 Irungo Udala 72.877,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 72.877,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Kirolaren Irungo udal Patronatuari
transferentzia programarako

4 72.877,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 72.877,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol teknikari eta hezitzaileentzat prestakuntza antolatu

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Eskola-kirola euskalduntzeko dinamika DBHra zabaltzeko aukerak aztertu
(Esku-hartzea, zabaltzea, formatzea)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirola

Deskribapena: Lehen Hezkuntzan egindako ibilbidea jorratu nahi da Bigarren Hezkuntzako taldeetako
eskola-kirolean. Batetik, eragileen arteko elkarlan handiagoa, koordinazio lan eraginkorragoa eta
baliabideen erabilera optimizatuagoa ahalbidetu nahi da. Bestetik, kirol esparruan eta zehazki DBHko
eskola kiolreko taldeei begira hizkuntza normalkuntza sustatzerakoan, eskualde mailako egitasmo
planifikatu batekin lan egitera pasatu nahi da: helburu zehaztuak, lan programak, eragileak, arduradunak
eta baliabideak (giza baliabideak, baliabide teknikoak eta baliabide ekonomikoak); egiten den lanaren
sistematizazio batera iritsi nahi da azken finean. Egitasmo honetan, hartaz, koordinazioaz gain, DBHko
hezitzaileentzat formazioa ematea, materiala ekoiztea eta material hori praktikan jartzeko esku-hartzeak
aurreikusten ditu.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? DBHko eskola kiroleko hezitzaileei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 80,00 Emakumezkoak % 20,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol teknikari eta hezitzaileentzat prestakuntza antolatu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA DBHko eskola-kiroleko taldeetako kirol hezitzaileei fitxa didaktikoak banatu eta
horren gaineko formazioa eskaini.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Irungo DBHko institutuak, eskola kirolean parte
hartzen duten kirol elkarteak

Deskribapena: DBHko eskola kiroleko hezitzaileei futboleko entrenamendu fitxak entregatu eta beraiekin
hauek erabiltzeko formazio saioa egin nahi da.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? DBHko eskola kiroleko hezitzaileei

Zein da hartzaile kopurua? 16

Gizonezkoak % 80,00 Emakumezkoak % 20,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eragile nahiz bitartekarien arteko informazioa, komunikazioa eta
sentsibilizazioa sustatu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Kirol patronatuak antolatzen dituen ikastaroetan euskarazko eskaintza sustatu,
sentiberatze programa abian jarriz

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/08/16 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/15

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, kanpo aholkularitza enpresa

Deskribapena: Kiroldegietan egingo den sustapen lanari jarraipena eman asmoz, Kirolaren Udal
Patronatuak Euskara Arloarekin elkarlanean euskaraz eta euskaraz eta gaztelaniaz eskolak emateko aukera
dauden taldeetan bideak jorratuko ditu.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol ikastaroetan parte hartzeko izenematea egiten dutenei

Zein da hartzaile kopurua? 1.338

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eragile nahiz bitartekarien arteko informazioa, komunikazioa eta
sentsibilizazioa sustatu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Kirol elkarteek eskola-kirolerako izendatzen dituzten epaileak euskaldunak izateko
urratsak eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Bidasoa Atletiko taldea, Irungo Rugby Elkartea,
Bidasoa Eskubaloi Taldea, Real Union, Hondarribia-Irun saskibaloi taldea

Deskribapena: Eskola kirola euskalduntzen egindako ahaleginari jarraipena eman nahi zaio
eskola-kiroleko haurrek larunbatetan jokatzen duten partidetan. Horregatik, hizkuntza baldintzak txertatu
nahi dira elkarteekin epaileak jartzeko egiten diren hitzarmenetan. Gainera, elkarteetako epaileei formazioa
eskaini nahi zaie langingtza honetan.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Eskola kiroleko partidetarako epialeak jartzen dituzten elkarteei

Zein da hartzaile kopurua? 4

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kirola

HELBURUA Kirol eragile nahiz bitartekarien arteko informazioa, komunikazioa eta
sentsibilizazioa sustatu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Kirol eskola propioa duten elkarteen eskaintza euskalduntzeko lanean jarraitu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/09/30

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kirolaren Irungo Udal Patronatua, Kirol eskola propioa duten kirol elkarteak

Deskribapena: 2009-2010 ikasturtean eskola propioa duten kirol kluben diagnostikoa egin da. eskola
hauek bere jarduna astelehenetan garatzen dute, asteartetik ostiralera eskola-kirolari tokia uzteko. Egin
den diagnostikotik abiatuz, Plan bat prestatu eta adostu nahi da eskola propioa duten elkarteetan euskara
sustatzeari begira.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kirol eskola propioa duten elkarteei eta eskoletan parte hartzen duten haurrei

Zein da hartzaile kopurua? 400

Gizonezkoak % 70,00 Emakumezkoak % 30,00

Hartzailearen adina: Haurrak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Herriko kultur elkarteekin hitzarmenak sinatu, haietan euskararen erabilera
sustatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/19 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/07

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kalean bai Plana kudeatzen duen Irun iruten elkartea, Kultura Arloa, Irungo kultur
elkarteak

Deskribapena: Kalean Bai Planaren barruak kultur elkarteekin lanean jarraitu nahi da, bereizki haur eta
gazteentzat antolatzen dituzten ekimenak euskalduntzen joateko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kalean bai Plana sinatu e duten kultur elkarteei

Zein da hartzaile kopurua? 90

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Euskara sustatzeko programa berezietan ikastetxeak ere parte hartzera bultzatu:
"Euskara zine aretoetara"...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/06 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/24

Ekintzaren arduraduna: Euskara rloa

Kolaboratzaileak: Udaleko Kultura saila, Tinko euskara elkartea

Deskribapena: Umeen artean zinea euskaraz ikusteko ohitura sustatzea da ekitaldi honen helburua.
Hartara, ikasturtean zehar 12 filme emanaldi eskaintzen dira Amaia Kultur Zentroan

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Ikastetxe eta institutuetako ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 2.965

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Nerabeak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.226.455.19.99.2010 Irungo Udala 2.771,76

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 2.771,76

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Ekintza soziokulturalak 2 2.771,76

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 2.771,76

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Herriko kultur elkarteek jaietan antolatzen dituzten ekitaldietan esatari
euskaldunak izateko bideak jorratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/07 Amaiera noizko aurreikusten duzu?

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Herriko kultur elkarteak

Deskribapena: Laguntzak arautu jendaurreko ekintzetan antolatzen diren ekitaldietan, esatari euskaldunen
lanak laguntzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Kultur elkarteei eta hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Kultura eta euskara lan mahaia sortu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2011/01/03 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/12/16

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultura arloa, kultur elkarte eta ajenteak

Deskribapena: Kultur eskaintzan euskararen erabilera sustatzeko kultura eta lan mahaia sortu

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? irundar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Mugaz gaindiko Partzuergoaren Bertso eskola ezagutzera emateko hedapen lana
egin.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/05 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/22

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Hondarribiko eta Hendaiako Udalak; Bidasoa_Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoaren
bitartez

Deskribapena: Bertso eskolan egiten den lanaren oihartzuna zabaldu eta bultzatuko du euskara arloak,
bertso eskolaren lana sendotzeko eta garatzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Bertso eskoletako partehatzaileei, eta oro har Bidasoa-Txingudiko hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:

124 / 172



ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Herritarren artean euskarazko kultur eskaintza ezagutarazi: gidak, katalogoak, web
orriak, sakelekoa erabilita...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/10/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultura arloa, kultur elkarteak

Deskribapena: Euskarazko kultur eskaintzarern berri ematea hainbat baliabideren bidez: katalogoak
banatuta, elkarteen bidez, posta elektronikoaren bidez e.a

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua? 100

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Herriko jaietan antolatzen diren ekitaldietan euskararen erabilera bermatu
(kartelak, esku orriak, megafonia, esatariak...).

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultur arloa, Herriko kultur talde eta elkarteak, herriko euskara elkartea.

Deskribapena: Kalean Bai hitzarmengintza planaren bidez, herriko jaietan antolatzen diren ekitaldietan
euskararen erabilera bernatu nahi da

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Herriko elkarteei eta hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua? 100

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Euskarazko kultur zirkuitoetan parte hartu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/07 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultura arloa, kultur elkarte eta ajenteak

Deskribapena: Euskaraz eskaini eta ematen diren ekitaldi eta ekintzak herrira ekarri

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Bertso eskola girotzeko eta bertsolaritzaren inguruan giroa sortu dadin ekitaldiak
antolatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/07 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Bidasoa-Txingudi Mugaz Gaindiko Partzuergoa

Deskribapena: Bertso saioa antolatuko da (udazken aldera) Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko
Partzuergoaren bidez.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Bertso eskolako partehartzaileei eta oro har Bidasoa-Txingudiko hiritarrei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Kultur eskaintzan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA
Baliabide teknikoak eskaini kultur elkarteek sortu eta plazaratu nahi duten
papeleria euskaraz egon dadin edota egokia izan dadin: diru-laguntzak, hizkuntza
aholkularitza...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/31

Ekintzaren arduraduna: Mañoli Aristi

Kolaboratzaileak: Eukene Lopez, Bakartxo Barandiaran, Iñaki Igerabide, Bagabiga

Deskribapena: Herri bizitzan parte hartzen duten agenteei laguntza emateko zerbitzua da. Irungo udalak
bere Itzulpen Zerbitzuaren bitartez herrian sortzen den eta isla publikoa duen dokumentazioa euskaraz
edota euskaraz eta gaztelaniaz jartzeko aukera ematen du.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 1.000

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.227.455.19.04.2010 Irungo Udala 37.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 37.000,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Itzulpen enpresa bat kontratatzea 2 37.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 37.000,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Herritarren artean euskarazko kultur produkzioa ezagutarazi: gida, katalogo, web
orri, euskaltegi eta udaleko gune ezberdinetan...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/07 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultura arloa, kultur elkarteak, hainbat ajente, euskaltegi e.a

Deskribapena: Euskarazko kultur produkzioa ezagutzera emango da hainbat gune aeta tresnaren bitartez.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrari

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Kultur estreinaldiak ezagutzera eman eta sarrerak zozketatu: dantza, erakusketa,
zinema, antzerkigintza...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/07 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultura arloa, euskara elkartea, euskaltegiak.

Deskribapena: Euskarazko kultur estreinaldiak ezagutzera emango dira. Horretarako hainbat
ekitaldietarako txartelak zozketatuko dira, besteen artean herriko euskara elkarteko ajente eta euskara
ikasten ari direnen artean.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrari

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskarazko kultur ekoizpenak eta sormena bultzatu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA J.A. Loidi beka deialdia egin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/05/03 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/30

Ekintzaren arduraduna: Iban Eguzkitza

Kolaboratzaileak: David Izaga, Maite Etxebeste

Deskribapena: 1955ean gizon batek, botikaria berau, lehen euskal eleberri poliziakoa idazteko balentria
izan zuen, purismoak prosa kutsatzen zuenean. Eleberri hark, denon harridurarako, Euskaltzaindiak
antolatutako lehiaketan aipamen berezia jaso zuen, botikari hark zerabilen euskara herrikoia eta biziagatik
eta horrela aitortu zion eleberri hari aitzin solasa egin zion A. Irigaraik: #Gai (euskal-liburuetan beiñere jo
ez dan polizia-gaia) bizia eta intresduna derabilla, euskera arront eta erritar batean izkiribatua. Ezta iztegi
bearrik novela au irakurtzeko, eta euskal liburu batez au esatea ezta gauza ttipia zinez# Liburua, #Amabost
egun Urgainen#, egilea, berriz, J. A. Loidi Bizkarrondo. Eleberria ez zen, halere, J. A. Loidi Bizkarrondok
euskalgintzari egin zion ekarpen bakarra. Farmaziako ikasketak egin eta Irunen botikari-plaza 1943an lortu
zuenetik, antropologia, filologia, toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanikari buruzko
ikerketa ugari egin baitzituen eta urteetan euskal literatur eta zientzia aldizkarietako kolaboratzailea ere
izan baitzen. Euskaltzain urgazlea izandakoaren omenez Irungo Udalak Jose Antonio Loidi beka sortzea
erabaki zuen 1999an. Bekak omenaldi bat izateaz gainera bi helburu ditu: hainbat esparrutan ikerketa
suspertu eta bultzatu, batetik, eta ikerketa zientifikoa euskaraz zabaltzea, bestetik. Bekaren ikerketa
esparruak Jose Antonio Loidik bere bizitzan zehar landutakoak dira eta bekaren bitartez landuko diren
proiektua, azterlana eta memoria euskaraz egin behar dira. Ikerketa egiteko 12 hilabeteko epea dago eta
9.000 euroko diru-saria.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Ikerlariei

Zein da hartzaile kopurua? 1

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak: Hartzaile zuzena bakarra den arren, ikerketa zientifikoak sor dezakeen dialektikaz ikerlari asko
baliatu daitezke

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.489.455.19.01.2010 Irungo Udala 9.000,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 9.000,00
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Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Beka deialdia 4 9.000,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 9.000,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Euskal literaturako titulu nagusiak (irakurrienak, sarituak...) ezagutzera eman:
udalerriko web orrian...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/07 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Kultura arloa, liburutegia eta euskaltegiak

Deskribapena: Aldiro aldiro euskal literaturako titulu nagusiak ezagutzera emango dira udalerriko web
orriaren bidez.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrari

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Udaleko euskararen atarian J.A. Loidi ikerketa bekaren irabazleen lanak
ezagutzera eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/03/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Udalak Loidiren bekaren lanaren ikerketak osoki edota partzialki erreproduzitu, argitaratu
eta plazaratuko ditu

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrari

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Zentro publikoetan (osasun zerbitzua, udalaren bulegoak... ) irakurgai utzi
euskarazko aldizkari eta liburuak.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/07 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/31

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Herriko euskarazko aldizkari banatuko dira herriko zentro publikoetan euskarazako
irakurzaletasuna bultzatzeko asmoarekin

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskaraz irakurtzeko zaletasuna handitu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Idazleak ikastetxeetara programa Hezkuntzarekin koordinatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/24

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Hezkuntza zerbitzua, Irungo ikastetxeak, Berritzegunea

Deskribapena: Euskaraz irakurtzeko zaletasuna bultzatzeko hezkuntzarekin batera koordidatuko da
idazleak ikastetxeetara programa.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Bereziki haur eta gazteei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, ohiturak jaso eta hedatzea sustatu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Herritarrengan eragin euskal kultura, kondairak eta toponimia ezagutzera emanda:
gida bat, argitalpen txiki bat...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo ikerlariak, Irungo LUKT elkartea

Deskribapena: Irungo udaleko euskara atarian hilabetean behin Irungo kontakizun bat edo kondaira bat
txertatzea da ekintza honen helburua. Pasadizoak Irungo euskaran ematen dira eta ahal denetan MP3
artxiboa gehituta.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 58.466

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Tokian tokiko hizkera, toponimia, historia, ohiturak jaso eta hedatzea sustatu.

ESTRATEGIA EKITALDIAK ANTOLATU

EKINTZA Abizenak euskal grafiaz jartzeko kanpainak abian jarri.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/21

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Abizenak euskal grafiaz jartzeko kanpainak abian jarriko dira

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritar orori

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Erlijio saioetan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Sinesmen-motak aintzak hartu eta barrutietan eragin, euskarari lekua egiteko eta
erlijio saioak euskaraz ere antolatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irun-Hondarribiko eliza katolikoaren artzapezpikutza

Deskribapena: Irun Hondarribiko artzapezpikutzarekin harremanetan jarri eta hitzarmen orokorra sinatu
barrutian euskara sustatzeari begira (haurren dotrina, gazteen sendotza...)

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irun eta Hondarribiko eliza katolikoaren errektoretzei

Zein da hartzaile kopurua? 9

Gizonezkoak % 100,00 Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Erlijio saioetan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Gurasoengan eta komunitate bakoitzeko partaideengan eragin, oroigarrietan
euskararen erabilera bultzatzeko (bataioa, Jaunartzea, ezkontza, heriotza...).

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irun-Hondarribiko eliza katolikoaren artzapez barrutia

Deskribapena: Ekimen honen bitartez, Irun-Hondarribiko eliza katolikoaren artzapez barrutiko
erretoreengana hurbildu eta Euskara Arloaren zerbitzu eskaintzaren berri eman nahi zaie, gero haiek haien
eliztarren artean zabaltzeko. Era berean, bataioa, Jaunartzea, ezkontza, eta heriotza oraigarriak egiten
ditzuten inprentekin harremanetan hjarriko du Irungo Udala eta bere zerbitzu eskaintza luzatu.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irun-Hondarribiko eliza katolikoaren artzapez barrutiko erretorei

Zein da hartzaile kopurua? 11

Gizonezkoak % 100,00 Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Erlijio saioetan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA TEKNIKOA ESKAINI

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

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/06/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irun-Hondarribiko artzapez barrutia

Deskribapena: Irun-Hondarribiko artzapez barrutiko erretorei Euskara Arloak eskaintzen dituen
baliabideen aurkezpena egingo zaie. erlijio saioetako materialaren itzulpenerako eta testuak kalitatezkoak
direla bermatzeko itzulpen zerbitzua eskainiko zaie.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irun-Hondarribiko eliza katolikoaren artzapez barrutiko erretoreei

Zein da hartzaile kopurua? 11

Gizonezkoak % 100,00 Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Euskararen Kultura Plana prestatu eta agenteekin adostu, euskara sustatzeko
irizpideak eta kuotak ezarriz

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Irun Iruten euskara elkartearekin herrian euskara sustatzeari begira hitzarmena
sinatu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/31

Ekintzaren arduraduna: David Izaga

Kolaboratzaileak: Maite Etxebeste, Irun Iruten euskara elkartea

Deskribapena: Irungo udalak Irun Iruten euskara elkartearekin hitzarmen bat sinatzen du elkarteak
antolatzen dituen ondorengo programak diruz-laguntzeko 1.- AISIALDIA 1.1. Euskal udalekuak 1.2.
Olentzerori ongietorria 1.3. Asteburuetan.com 2.- KULTURGINTZA 2.1. Kultur Errota 2.2. Euskal
Laburmetraien Emanaldia 3.- HELDUEN EUSKALDUNTZEA 3.1. Mintzalaguna 4.- IKTn BIDEZ
EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEKO PROGRAMA

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 5.000

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.455.19.02.2010 Irungo Udala 31.260,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 31.260,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Irun Iruten euskara elkartearekin
hitzarmena

4 31.260,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 31.260,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Kulturgintza

HELBURUA Irun hiriaren berezko euskara ondarea berreskuratu eta mantentzeko lan sakon eta
jarraitua burutu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Interneteko sare sozialak baliatuz Irungo euskararen berezitasunak gizarteratu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu?

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Hiriaren berezko euskara ondarea Interneteko sare sozialak baliatuz gizarteratuko da,
berezitasunak berreskuratzeko eta mantentzeko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Hiritarrari

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota
euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta
partaide bihurtu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irun Iruten euskara elkartea, Irungo kirol elkarteak, tokiko komunikabideak

Deskribapena: Herriko komunikabideak euskarazko kultur, aisialdi- eta kirol ekitaldien berri emateko eta
dinamizatzeko tresna gisa erabiliko dira. Horrela, Irungo Udalak, bertako elkarteekin hitzarmenak sinatuz,
herriko hainbat ekintzatan bertako komunikabideek protagonismoa izatea bideratuko du.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 58.466

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota
euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Euskarazko komunikazio produktuak merkatu potentzial guztira hedatzeko
aukerak aztertu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2012/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Eskualdeko komunikabideak

Deskribapena: Irundar asko eta asko ez ditu ezagutzen eskualdean euskaraz ekoizten duten medioak.
Euskarazko komunikazio produktuak, beraz, ez dira merkatu potentzialera heltzen. Hori sahiesteko Euskara
Arloak hainbat estrategia abian jarriko ditu, Irugo euskarazko komunikazio produktuak ezagutarazteko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundar elebidunei

Zein da hartzaile kopurua? 21.334

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota
euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA
Eskualdean ari diren euskarazko komunikabideen hedapena lagundu (astekariak,
hilabetekariak, gazteentzakoak, musika arlokoak...), harpidetzak zozketatuz,
herriko web orrian linka eginez...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/31

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Localia Txingudi

Deskribapena: Irungo Udalak Localia Txingudirrekin hitzarmen bat du herri izaera eta multidisziplinarra
izango den hilabetekaria egiteko. IRUNERO aldizkaria da elkarlanaren fruitua.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 1.339

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak: Harpidedunen kopurua eman da hartzaile kopuruan.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

1 1010.481.455.13.01.2010 Irungo Udala 14.490,00

Sarreren aurreikuspena, GUZTIRA: 14.490,00

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Hitzarmena Localia Txingudirekin 4 14.490,00

Gastuen aurreikuspena, GUZTIRA: 14.490,00

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota
euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Eskualdeko euskarazko komunikabideen hedapena diruz lagundu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2010/12/17

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Euskara Ikasle Txartelaren babesleak, Irungo euskaltegiak, eskualdeko komunikabideak

Deskribapena: Euskarara hurbildu berri direnei (euskara ikasleei) eskualdeko komunikazio produktuetara
hurbildu, Euskara Ikasle Txartelaren bidez egiten diren zozketen bitartez.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasleei

Zein da hartzaile kopurua? 1.018

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Herri edo eskualde mailan euskarazko komunikabideen garapena sustatu edota
euskararen erabilera bultzatu egungo komunikabideetan.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Herriko komunikabideetako euskararen egokitasuna bermatu: gomendioak egin,
akatsak zuzendu, euskaraz argi eta egoki idazteko laguntza eskaini...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Eskualdeko komunikabideak, Alkaetzako kabinetea

Deskribapena: Alkatetzako kabinetearekin elkarlanean Irungo hedabideei Euskara Arloaren zerbitzu
eskaintza luzatu, haien euskararen egokitasuna bermatzeko. Euskara Arloak bere Itzulpen eta Aholkularitza
Zerbitzua eskainiko die eta hitzarmenak sinatuko ditu beraiekin, eskualdeko estilo liburua egin aldera.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo komunikabideei

Zein da hartzaile kopurua? 5

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Publizitatean euskararen presentzia bultzatu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Enpresa, merkatari eta elkarteei zuzendutako sentsibilizazio ekintzak martxan jarri
publizitatean euskararen erabilera bultzatzeko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Komunikazio produktuak euskaraz ekoizten duten komunikabideak, MUGAN
merkatarien elkartea, Bidasoa Bizirik

Deskribapena: Publizitatea euskaraz egitearen aldeko sentsibilizazioan lan egitea sektoreetako elkarteekin
batera (merkatarien elkartea, ostalarien elkartea,...) da ekimen honen helburua. Irun=2+1 proiekturako
establezimenduetara egingo diren bisitak baliatuko dira komunikazio produktuak euskaraz ekoizten duten
komunikabideak ezgutarazteko komertzianteei eta publizitate moduluen gaineko informazioa emateko.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo merkataritza eta ostalaritza establezimenduei

Zein da hartzaile kopurua? 1.308

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Publizitatean euskararen presentzia bultzatu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Publizitate enpresetan eragin, bere jardueran euskara barneratzeak izan dezakeen
eragina ezagutzera emateko.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Publizitate agentziak, inprentak, errotuluak egiten dituzten enpresak

Deskribapena: Publizitate, inprenta eta errotuluak egiten dituzten enpresetara bisitak egingo dira Euskara
Arloaren zerbitzu eskaintzaren berri emateko (Itzulpen Zerbitzua, diru-laguntza...) Asmoa da ekoizpenaren
ibilbidea ezagutzea eta euskara normalizatzeko interbentzio guneak zehaztea.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Publizitate, inprenta eta errotuluak egiten ditzuten enpresei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak: Ez da ezagutzen hartzaile kopurua.

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Publizitatean euskararen presentzia bultzatu.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Udalak egiten dituen publizitate ekimenetan euskara lehenetsi.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Komunikazio Arloa

Deskribapena: Irungo udalak egiten duen publizitate instituzionalean euskara eta gaztelania trataera bera
izango dute.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Komunikazio Atalari

Zein da hartzaile kopurua? 1

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Komunikabideak

HELBURUA Publizitatean euskararen presentzia bultzatu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA
Enpresa, merkatari eta elkarteei laguntza tekniko eta ekonomikoa eskaini
publizitatea euskaraz egin dezaten: itzulpen gastuak, publizitatearen ehuneko
bat...)

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo enpresa, merkatari eta elkarteei

Deskribapena: Irun=2+1 proiektuari esker eta Irungo Aisi Plangintza estrategikoari esker eskuratutako
datu oinarriak baliatuz, Irungo udalak Irungo enpresa, merkatari eta elkarteei laguntza teknikoa eskainiko
die (Itzulpen Zerbitzuak, diru-laguntzak...)

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo enpresa, merkatari eta elkarteei

Zein da hartzaile kopurua? 1.372

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak: Irun=2+1 eta Kalean Bai plana hitzarmena sinatu dutenak

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Herritarrengan eragin, sarean barneratzen dutena euskaraz egon dadin.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Irun Iruten euskara elkartea, Irungo institutuak

Deskribapena: Teknologia berriak, sare sozialak eta institutuetako newsletterrak baliatuz (papeleria
sahiestuz) kanpainak abiatu sarean jartzen dena euskaraz edo euskaraz ere egon dadin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 58.466

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA SENTSIBILIZAZIOA

EKINTZA Herritarrengan eragin, batez ere gazteenengan, sakelakoetan, ipodetan eta
gainerako tresnetan euskarazko menuak, mezuak... euskaraz izan daitezen.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Irungo institutuak, irungo euskaltegiak

Deskribapena: udaleko euskara ataria eta newsletter berria erabilita sakelekoetan euskarazko menua
jartzeko kanpaina egingo du Irungo Udalak.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo gazteei, oro har

Zein da hartzaile kopurua? 10.985

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA

Herritarrei teknologia berrien arloan euskaraz sortzen dena aditzera eman
(programak deskargatzeko aukerak, Xuxen, telefonia mobila, elebila, weg gune
berrien zerrenda...): sms bidez, gida edo katalogoa erabilita, web orrian
zintzilikatuta, www.euskara.euskadi.netera linkak...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua

Deskribapena: Udalak euskara lantzeko dauden tresnen inguruko informazioa eman dezake. Horretarako,
bide egokia izan daiteke udaleko Web orria, etorkizunean, udala eta herritarren arteko komunikaziorako
bitarteko nagusia izango delako. Horrela, udalaren informazioaz gain, herritarrei euskara lantzeko
baliagarri diren hainbat tresna eskaintzeko aukera ematen du: testu zuzentzaileak, hiztegiak, euskara
lantzeko programa bereziak# Hainbat kasutan, nahikoa litzateke Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak
interneten duen web orriarekin (www.euskadi.net/euskara) lotura egitea.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundar elebidunei eta ia-euskaldunei

Zein da hartzaile kopurua? 33.280

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Udal web orriko eduki guztiak euskaraz izan daitezen lanean jarraitu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Hiritarra Atenditzeko Zerbitzua

Deskribapena: 2008an hasitako ibilibideari jarraipena eman nahi zaio. Izan ere, BDIa (barne datu oinarria)
euskaratzen hasi baitzen Euskara Arloa. Planteatzen dena orain zera da: datu-oinarria euskaratzeaz
gainera, Hiritarra Atenditzeko Zerbitzuko arduradunekin adostea eguneraketa elebitan barneratzea sarera.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 58.466

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Espedienteak kudeatzeko aplikazioa euskaraz ere egon dadin urratsak eman,
tramitazio elektronikoan egiteko jartzen direnetan lehentasuna jarriz.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Hiritarra Atenditzeko Zerbitzua, Antolakuntza saila

Deskribapena: Udaletako zerbitzuetan gero eta hedatuago dago zerbitzuak teknologiaren bidez emateko
joera. Horrela, kontsulta eta tramite asko etxetik egin edo eska daitezke. Zerbitzu hau eratzerakoan ez da
ahaztu behar hizkuntza-irizpidea ezartzea, formularioak, prozesuak eta antzerakoak eskaintzerakoan.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundar gazte eta helduei

Zein da hartzaile kopurua? 39.531

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA KOMUNIKAZIOA

EKINTZA Itzulpen Zerbitzuaren lanaren jarraipena egiteko aplikazioa sortu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua

Deskribapena: Informatika Zerbitzuarekin elkarlanean eta beste herrietako esperientzietatik abiatuz,
Itzulpen Zerbitzuaren lanaren jarraipenerako aplikazio informatikoa sortu. Aplikazio honek ahalbidetuko du
Itzulpen Zerbitzuaren lanaren antolaketa eta itzulpen eskarien ustiaketa.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara Arloko Itzulpen Zerbitzuari

Zein da hartzaile kopurua? 1

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Euskarazko eskaintza bermatu KZ guneetako ikastaroetan.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Irungo KZgunea

Deskribapena: IT txartelak euskaraz eskuratzeko bideak jorratu Irungo KZgunearekin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irungo KAZguneari

Zein da hartzaile kopurua? 1

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina:

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Sarea euskarazko kultur, aisialdi eta kirol ekitaldien berriemaile eta partaide
bihurtu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Alkatetzako kabinetea. Komunikazio saila, Kultura saila

Deskribapena: Irungo euskararen ataria baliatuz udalk euskaraz antolatzen dituen ikuskizunen berri
emango da (agenda) eta horretaz gainera kultur, aisialdi eta kirol ekitaldiak iragarrikoko dira.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 60.914

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Euskarazko blogg-ak sortzea bultzatu.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua

Deskribapena: Irungo udaleko euskararen atariaren gerizpean Normalizazio Zerbitzuaren blogga sortuko
da eta euskaraz egon daitezkeen blog interesgarriekin estekak egin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundar elebidunei

Zein da hartzaile kopurua? 21.334

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Teknologia berrietan euskararen erabilera handitu.

ESTRATEGIA LAGUNTZA EKONOMIKOA ETA TEKNIKOA ESKAINI

EKINTZA Herritarrek sarean ezartzen duten informazioa euskaraz ere egon dadin laguntzak
bideratu: testuak euskaraz emateko, zuzentzeko...

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Hizkuntza aholkularitza eskaini hiritarrei sarean jartzen duten informazioa euskaraz ere
egon dadin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 60.914

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Itzulpenak on-line eskatzeko azpiegitura landu Informatika sailarekin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua

Deskribapena: Orain arte egindako lan eskergari esker lortu da Irungo Euskara Arloaren web gunea
martxan jartzea. Euskararen normalizazio bidean hiritarrari eskaintzen zaizkion zerbitzuen berri ematea du
helburu eta informazioa eskuratzeko euskarri garrantzitsua da irundarrentzako. Informazioa badago baina
hiritarra web gunean sartu eta erabilera ematea da orain erronka. Beraz, dinamikotasun bat eman behar
zaio euskarriari, ikastaroetako izen emateak bertatik bideratuz, euskara ikasle txartelaren eskaera egiteko
aukera emanez, etab. Dinamikotasun horretan hiritarrei zerbitzu-express bat eskaini nahi zaie Itzulpen
eskariak on line egiteko aukera emanez.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 39.531

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Udal euskaltegiko mikrositean ikasleen auto-mailaketa egiteko tresna landu
Informatika Sailarekin batera

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/07/05 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2011/09/01

Ekintzaren arduraduna:

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Orain arte egindako lan eskergari esker lortu da Irungo Euskara Arloaren web gunea
martxan jartzea. Euskararen normalizazio bidean hiritarrari eskaintzen zaizkion zerbitzuen berri ematea du
helburu eta informazioa eskuratzeko euskarri garrantzitsua da irundarrentzako. Informazioa badago baina
hiritarra web gunean sartu eta erabilera ematea da orain erronka. Beraz, dinamikotasun bat eman behar
zaio euskarriari, ikastaroetako izen emateak bertatik bideratuz, euskara ikasle txartelaren eskaera egiteko
aukera emanez, etab. Dinamikotasun horretan euskara ikasi nahi duten hiritarrei beste zerbitzu bat eskaini
nahi zaie: euskara maila ezagutzeko automailaketa proba.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasi nahi dutenei

Zein da hartzaile kopurua? 1.018

Gizonezkoak % 24,00 Emakumezkoak % 76,00

Hartzailearen adina: Helduak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Euskara Ikasle txartela on-line eskatzeko aukera aztertu Informatika sailarekin

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Komunikazio atala

Deskribapena: Orain arte egindako lan eskergari esker lortu da Irungo Euskara Arloaren web gunea
martxan jartzea. Euskararen normalizazio bidean hiritarrari eskaintzen zaizkion zerbitzuen berri ematea du
helburu eta informazioa eskuratzeko euskarri garrantzitsua da irundarrentzako. Informazioa badago baina
hiritarra web gunean sartu eta erabilera ematea da orain erronka. Beraz, dinamikotasun bat eman behar
zaio euskarriari, ikastaroetako izen emateak bertatik bideratuz, euskara ikasle txartelaren eskaera egiteko
aukera emanez, etab. Dinamikotasun horretan hiritarrei beste zerbitzu bat eskaini nahi zaie: Euskara Ikasle
Txartela on line eskatzeko aukera. Modu honetara ikasleak txartela eskatzen duenean euskara ikasteko
dauden baliabideen berri ematen zaio.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskara ikasle txartela eskuratu nahi dutenei

Zein da hartzaile kopurua? 287

Gizonezkoak % 24,00 Emakumezkoak % 76,00

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA E-plaza proiektua berrart

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: E-plaza diseinatu duen enpresa

Deskribapena: Auureko plangintzaldiko proiektua da hau. Gauzatu ez denez, Euskara Arloak egitasmoa
berriz ere martxan jarri nahi du planteamendu berritzaileekin

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Gazteei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 10.985

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Sare sozialetan Irungo Udalaren euskara sustatzeko egitasmoen berri eman

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak:

Deskribapena: Orain arte egindako lan eskergari esker lortu da Irungo Euskara Arloaren web gunea
martxan jartzea. Euskararen normalizazio bidean hiritarrari eskaintzen zaizkion zerbitzuen berri ematea du
helburu eta informazioa eskuratzeko euskarri garrantzitsua da irundarrentzako. Informazioa badago baina
hiritarra web gunean sartu eta erabilera ematea da orain erronka. Beraz, dinamikotasun bat eman behar
zaio euskarriari, ikastaroetako izen emateak bertatik bideratuz, euskara ikasle txartelaren eskaera egiteko
aukera emanez, etab. Dinamikotasun horri lotuta Interneteko sare sozialek eskaintzen dituzten aukerak.
Horregatik, funtsezkoa da horiek baliatzea normalizazio zerbitzurako.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har, bereziki nerabe eta gazteei

Zein da hartzaile kopurua? 10.985

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Nerabeak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Dokumentu kudeatzailea elikatu

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/09/01 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Irungo euskalgintzako agenteak oro har (ikastetxe,
euskaltegi, elkarte...)

Deskribapena: Orain arte egindako lan eskergari esker lortu da Irungo Euskara Arloaren web gunea
martxan jartzea. Euskararen normalizazio bidean hiritarrari eskaintzen zaizkion zerbitzuen berri ematea du
helburu eta informazioa eskuratzeko euskarri garrantzitsua da irundarrentzako. Informazioa badago baina
hiritarra web gunean sartu eta erabilera ematea da orain erronka. Beraz, dinamikotasun bat eman behar
zaio euskarriari, ikastaroetako izen emateak bertatik bideratuz, euskara ikasle txartelaren eskaera egiteko
aukera emanez, etab. Dinamikotasun horren adibide da, 2009an Irungo udaleko euskararen atarian martxan
jarritako dokumentu kudeatzailea. Honen bidez, euskalgintzako agenteen elkarlana erreztu nahi da
elkarbanatzeko gune bat eskainiaz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Euskalgintzako agenteei

Zein da hartzaile kopurua?

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Helduak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Eskualdeko euskarazko ekintzekin agenda bat argitaratu bai euskarri
informatikoan eta paperezkoan

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua, Kultura Arloa, kultur eta aisi elkarteak

Deskribapena: Formato erabilterreza izango duen agenda prestatuko du Irungo udalak (internet bidezkoa
eta papertxo batean), Irunen programatutako jardueren zerrenda bilduz.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundarrei oro har

Zein da hartzaile kopurua? 60.914

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Ikasleen gaitasunak arakatu eta ibilbide profesionalak aukeratzeko aplikazio
informatikoak euskalduntzeko diru-laguntza eman.

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa, Bidasoa Bizirik

Kolaboratzaileak: Hondarribiko udala, Garapen Gipuzkoako Garapen Agentzien elkartea

Deskribapena: Porta 22 aplikazioa itzuli.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Bidasoa Bizirik garapen agentziako El Espaziora hurbiltzen direnei

Zein da hartzaile kopurua? 800

Gizonezkoak % Emakumezkoak %

Hartzailearen adina: Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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ESPARRUA Teknologia berriak

HELBURUA Euskara Arloaren web gunea malguagoa eta biziagoa izateko neurriak hartu

ESTRATEGIA ESKAINTZA SUSTATU

EKINTZA Euskararen Newsletterra antolatu eta zabaldu euskaltegi eta institutuen bitartez

Aurreikuspena

Hasiera noizko aurreikusten duzu? 2010/01/02 Amaiera noizko aurreikusten duzu? 2012/12/28

Ekintzaren arduraduna: Euskara Arloa

Kolaboratzaileak: Udal Informatika Zerbitzua

Deskribapena: Orain arte egindako lan eskergari esker lortu da Irungo Euskara Arloaren web gunea
martxan jartzea. Euskararen normalizazio bidean hiritarrari eskaintzen zaizkion zerbitzuen berri ematea du
helburu eta informazioa eskuratzeko euskarri garrantzitsua da irundarrentzako. Informazioa badago baina
hiritarra web gunean sartu eta erabilera ematea da orain erronka. Beraz, dinamikotasun bat eman behar
zaio euskarriari, ikastaroetako izen emateak bertatik bideratuz, euskara ikasle txartelaren eskaera egiteko
aukera emanez, etab. Web orriari dinamikotasuna emateko web orria bera euskarria izango duen
newsletterra edo jarrioa sortzea proposatzen da. Informazio eta komunikaziorako euskarri modura, aldi
berean euskarari arrotz xamarra zaion teknologia berrien esparruan eragitea lortzen da programa honekin.

Eragin eremua

Nori zuzentzen zaio? Irundar elebidunei

Zein da hartzaile kopurua? 21.334

Gizonezkoak % 50,00 Emakumezkoak % 50,00

Hartzailearen adina: Haurrak - Helduak - Nerabeak - Nagusiak - Gazteak

Oharrak:

Aurreikusitako baliabideak

Diru sarreren aurreikuspena:

Kontzeptua Erakundea Diru kopurua

Gastuen aurreikuspena:

Kontzeptua Kapitulua Aurrekontua

Bestelakoak:
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