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IZAN	  >	  Barne	  harremanak,	  artikulazioa,	  elkarezagutza,	  dinamizazioa	  
	  

KOMUNITATEA ARLOA LAN ILDOA EKINTZA 

BARNE 
KOMUNITATEA 

TALDE 
DINAMIZATZAILEA 

Batzordearen kudeaketa Bilerak deitzea, dinamizatzea...  
Plan Estrategikoa eta gogoeta 
prozesua 17-19 Plan Estrategikoa egin eta komunikatu 

GEUko komunitatearen beste 
taldeekin lotura estuagoa izatea 

25. urteurrenaren antolaketan inplikatu 

Topaketa informala egitea 

Lantaldearekin koordinazioa Urtean bitan bilera bateratua 

LANGILEAK 

Lantaldearen koordinazioa 
hobetzea Koordinazioarako tresnen inplantazio egokia garatu 

Lankideen arteko elkarlana 
sustatzea, talde izaera indartzea Lan esparrutik kanpo ekintzaren bat egin 

Langileen asebetetze maila 
Lan baldintzak hobetzeko plangintza bat osatzea 

20 orduko formazioa urtero  

Lan taldea egonkortu Eszedentzia egoerak argitu eta arduren berregituraketa 

ALEAko LANGILEAK 

GEU elkartearen parte Bazkide izateko gonbidapena luzatu 
ALEAn GEU elkartearen 
presentzia  Egitasmo zehatzei lekua berezia eskaini 

ALEA eta GEUren arteko lotura GEUren 25. urteurrenean ALEA berezia 

AZPIBATZORDEA Arlo bakoitzean azpibatzorde bat 
aritzea  

Kultura Batzordea indartzea, birsortzera 
Sustapen Batzordea sortzea > ekintza zehatzak sustatzeko 
lantaldea (epe eta eginkizun zehatzak) > kultura batzordea 
ardatz? 
Komunikazio Batzordea sortzea (ALEA batzordea)  
AleaFM batzordea indartzea edota komunikazio batzordearekin 
bat egitea 
Aisialdia inguruko batzordea > diagnostikoa 

Berehalako komunikaziorako tresna erabili > watxap 

BAZKIDEAK 

Bazkideen datu basea 
eguneratzea 

Bazkideen datu basea osatzeko plangintza bat zehaztu  

Beste datu base batzuk arakatu eta informazioa erkatu  

Bazkideekin komunikazioa 
eraginkorragoa 

Informazioa watxap bidez jasotzeko aukera eman (horretarako 
telefono zenbakiak izatea ezinbestekoa) 
Emaila edo telefonoa eskatu gutunean  

Bazkide kopurua handitzea  

Bazkidetza kanpaina diseinatu  
Bertso Elkartea, Gasteiz Kantuz edo auzoetako euskara 
elkarteetan (euskalgintzako eragileak) bazkideak lortzeko bide 
bereziak 
Azpibatzordeetan parte hartzen dutenei bazkide egiteko 
gonbidapena luzatu 
Ekintza zehatz batzuetan parte hartzen dutenei urtebeteko 
bazkidetza oparitu 

Bazkideen artean gazteen % 
handitzea Bazkidetza kanpaina gazteak erakartzeko bidean pentsatu 

KOMUNITATEA ARLOA LAN ILDOA EKINTZA 

GERTUKO 
KOMUNITATEA  

MINTZALAGUNAK 
(aktiboak) 

Mintzalagunak GEU elkartearen 
komunitateko kide bihurtu. 
GEUkide izaera sustatzea. 

Datuen erkaketa egin, mintzalagun-bazkideen kopurua 
ezagutzeko 
Mintzalagunentzat harrera mezua prestatu GEU elkartearen berri 
emanez 

Mintzalaguntzaileak Mintzalaguntzaileekin estrategia landu 

IRAKURLE KLUBA GEUkide izaera sustatu GEU elkarteko bazkide izateko gonbidapena luzatu 

GEUrekin MENDIRA GEUkide izaera sustatu GEU elkarteko bazkide izateko gonbidapena luzatu 



	  

Parte hartzaileekin komunikazioa 

Hilero mezua bidaltzea emailez 

Telefono zenbakiak eskatzea 

Watxap zerrendak osatu eta bidalketak egin 

TXOSNEROAK 
GEUkide izaera  

Bazkide izateko gonbidapena luzatu 

Elkartearen egitasmoen berri eman (harrera mezua) 

Lana eskertu Urtebeteko bazkidetza opari 

	  

KOMUNITATE 
ZABALDUA 

Mintzalagun ez 
aktiboak 

Harreman sarea lantzea eta GEU 
elkartearen ezagutza bermatzea Mintzalagunean izena ematean > harrera mezua 

Igandeak jai eta 
familia irteeretan 
parte hartzen 
dutenak  

Harreman sarea lantzea eta GEU 
elkartearen ezagutza bermatzea Datu basea osatzea 

	  

META 
KOMUNITATEA 

Euskararen Agenda 
jasotzen dutenak  Ezagutza eta hedapena Euskararen Agendaren komunikazio kanpaina egin 

(Mugikorretarako aplikazioa aurkezteko) 
Formazioa jasotzen 
dutenak 
(Hezitzaileak, 
Zergatik ez...) 

Ezagutza eta hedapena GEU elkartearen berri eman eta ekintzetan parte hartzera 
gonbidatu 

Kantarin parte hartu 
dutenak  Ezagutza eta hedapena GEU elkartearen berri eman eta ekintzetan parte hartzera 

gonbidatu 

	  
	  
EGIN	  >	  Egitasmoen	  kudeaketa	  
	  

KOMUNITATEA ARLOA LAN ILDOA EKINTZA 

AISIALDIA 

Mintzalaguna 

Taldekatze prozesua Taldekatze prozesua 

Komunikazio eraginkorra 
Mintzalagunen komunikazio protokoloa eguneratu 

Hitzaldiak leku berrietan eskaini, auzo berrietan kartel pegada, 
komunikabide handietan agertzeko saiakera 

Mintzalagun Tabernak Auzoetan taberna euskaldunak bilatu eta proiektuan parte 
hartzeko gonbidapena luzatu 

Jarraipen Batzordea 

2017/18 ikasturtean Jarraipen Batzordeko kideekin harremanetan 
jarri eta konpromisoak eskatu 
Esparru berrietako eragileekin harremanetan jarri > aisialdi 
taldeak, kirola, lan esparrua... 

Ekintza osagarriak 
Arrakasta dutenak mantendu 
Gasteizko Mintzalagunaren 10. urteurrena ospatzeko ekintza 
berezia 

Egitasmoaren balorazioa Parte hartzaileei balorazio galdetegia watxapez ere bidaltzea 

GEUrekin mendira 

Parte hartzaile kopurua Jende berria erakartzeko estrategia / dinamika zehaztu 

Barne Komunikazioa landu 
Datu basea telefonoekin osatu eta watxap bidez mezuak jasotzea 
eskaini 
Email bidalketa egitea hilero 

Egitasmoaren balorazioa Parte hartzaileei balorazio galdetegia bidaltzea ikasturte amaieran 

IGANDEAK JAI 

Saioen antolaketa eta 
koordinazioa Saioak antolatu, kudeatu, koordinazio protokoloak estandarizatu 

Saioetan parte hartzea Ikuskizuna egingo den lekuaren dimentsioak eta aforoa aurretik 
eskatu 

Komunikazioa Eskolei komunikazio eraginkorrerako protokoloa eskaini 

Egitasmoaren balorazioa 
Parte hartzaileei balorazio galdetegia bidaltzea ikasturte amaieran 

Antolatzaileei balorazio galdetegia bidaltzea saioaren ostean 

Familia irteerak Saioaen maiztasuna eta 
nolakotasuna zehaztea 

Hiru hilean behin familia irteera antolatzea eta komunikazio 
lantzea 
Parte hartzaileek balorazio egitea  



	  

Txosna 

Antolaketa eta kudeaketa Hornitzaileekin harremana, eskaerak...  

Kultura programazioa  Programazio lotu eta koordinatu, Kultura / Sustapen 
Batzordearekin batera 

Komunikazio eta txandak Txanden antolamendua, komunikazioa,  

Gasteizko Jaiak euskaldundu Dekalogo sinatu zutenei (Blusak, Udalak...) bete dezaten eskatu > 
aurrera pausua bat eskatu, ekintza zehatza 

Zeledon kantaren euskarazko 
bertsioa Jaien aurreko asteetan zabaldu 

Kudeaketa Kudeaketa eraginkorragoa  

	  

KULTURA 

Parral emanaldiak Antolaketa eta komunikazioa Hileroko emanaldia kudeatzea eta zabaltzea 

Irakurle kluba 

Parte hartzaile kopurua  Euskaltegi, Unibertsitatea eta Batxillergoko ikasleak parte 
hartzeko gonbidapena luzatu 

Idazleen parte hartzea Idazle guztiei denboraz abisatu eta gonbidapena luzatu 

Egitasmoaren balorazioa Parte hartzaileei eta hurbildu diren idazleei balorazio galdetegia 
bidaltzea ikasturte amaieran 

Irakurri, gozatu eta 
oparitu 

Egitasmoa Gasteizen egonkortzea Topagunearekin elkarlanean kudeaketa eta komunikazio kanpaina 
eraginkorra abian jartzea 

Egitasmoaren balorazioa Balorazioa egin Topagunearekin batera 

Begi Belarri ikus-
entzunezko zikloa 

Saioen maiztasuna finkatu eta 
beste eragileekin elkarlanean 
antolatu 

Bi hileroko maiztasunari eutsi eta ikuskizunarekin batera 
solasaldia egongo dela bermatu 

Kantari  Egitasmoaren kudeaketa eta 
koordinazioan aritu 

Kantari egitasmoaren antolaketan eta koordinazioan hobetzeko 
lan egin 

25. urteurrena Egitaraua osatzea eta kudeatzea Sustapen / kultura batzorde dinamizatu, egitaraua osatu, 
komunikazioa kudeatu 

Ibilbide gidatuak Eskariari erantzun, balorazioa Ibilbide gidatuak eman eta balorazioa egin 

	  

FORMAZIOA  

Hezitzaileen/ 
Begiraleen 
formazioa 

Begirale, hezitzaile, entrenatzaile, 
etab.-ei formazioa eskaintzea Saioak ematea eta horiek homologatzeko bideak sustatzea 

Zergatik ez? 

Saio eta parte hartzaile kopurua Saioak eman eta horien balorazio egin  

Saioen finantziazioa Saioak emateko aukera edota esparru berriak arakatu 

Zergatik ez? batzordea GEU elkartearen ordezkaritza 

	  

HEDABIDEAK 

ALEA Jarraipena, kudeaketa eta 
administrazio organoak 

Administrazio Kontseiluan GEUren ordezkaritza 

Komunikazioa Batzordea sustatzea 

Euskararen Agenda 
Erreferentzialtasuna Euskararen Agendaren mugikorretarako aplikazioaren berri 

emateko komunikazio kanpaina bat garatu 
Kudeaketa Kudeaketaren traspasoa egitea eta ondoren jarraipena 

	  
	  
ERAGIN	  >	  harremanak,	  elkarlana,	  ordezkaritza,	  sustapena	  
	  

KOMUNITATEA ARLOA LAN ILDOA EKINTZA 

EUSKALDUNAK  

Haurrak eta 
familiak 

Guraso elkartearen barne 
aktibazioa bultzatzea Hitzaldiak eta lantegiak  

Gazteak (16 - 24 
urte) 

Elkarezagutza eta talde izaera  Topagunearekin batera topaketari jarraipena emateko aukerak 
identifikatu 

Gazte euskaldunengana heltzea Estrategiak zehaztea 

	   	   	   	  
ERAGILEAK Gasteizko 

Euskalgintza 
Eragileen arteko koordinazioa GEU elkarteak gidaritza hori proposatzea  

Taldea handitzea  Auzoetako elkarte berriak gonbidatu 



	  

Topagunea Zuzendaritza Batzordean parte 
hartzea Parte hartzen jarraitzea 

	  

ERAKUNDEAK 

Eusko Jaurlaritza Harremana Hizkuntza Politikara 
Sailburuordetza Plan Estrategikoa aurkeztu, 25. urterreuna 

AFA Aldundiaren erabakietan eragiteko 
aukera Plan Estrategikoa aurkeztu  

Gasteizko Udala 

Euskara Elkargunea Ordenantzen eztabaidan parte hartu eta GKA proiektuaren 
jarraipena egin 

Udalaren erabakietan eragiteko 
gaitasuna Plan Estrategikoa aurkeztu, 25. urterreuna 

Hitzarmena Udalaren EBPNan aurreikusten zen %5 igoera eskatzea eta 
hitzarmena berritzea 

Euskara Zerbitzuko teknikariekin 
harremana Harremana mantendu 

	  
	  
ZEHARLERROAK	  	  
	  

KOMUNITATEA ARLOA LAN ILDOA EKINTZA 

KOMUNIKAZIOA  

Marka 
Marka indartzea  Egitasmo guztien komunikazioa behatu eta GEUren irudia nola 

landu 

GEUkide izaera sustatzea Bazkidetza kanpainaren baitan hori sustatzeko estrategiak 
planteatu  

Barne komunikazioa 

Bazkideen ekarpenak jaso, 
batzarrera deitu Emaila kudeatzea, eskaera jasotzea...  

Bazkideekin komunikazioa, 
egitasmo ezberdinen berri eman Hilean behin buletina bidaltzea 

Kanpo 
komunikazioa 

Elkarteak garatzen dituen 
ekintzen berri eman Hedabideetan, webgunean, sare sozialetan.. 

Kartelgintza eta euskarri 
digitalak Txantilloi berriak egin edota zaharrak eguneratu 

	  

ADMINISTRAZIOA 

Barne antolaketa 

Lantaldearen antolamendua  Tresnak eguneratu, bilerak dinamizatu, jarraipena 

Lantaldearen gora beherak Bajak, exzedentziak, kontratazioak...  
Bazkideen altak eta bajak 
kudeatu Bazkideen gora beheren kudeaketa, kuotak kobratzea...  

Hornitzaileak Hornitzaileekin harremana, 
eskerak, ordainketa...  Hornitzaileen kudeaketa egitea 

Lan Prebentzioa Lan prebentzio plana osatu Ikastaroa, abian jarri... 

Kontabilitatea 

Elkartearen 
kontabilitatea,aurrekontuak 
prestatzea, aholkularitzarekin 
harremana, etab. 

Kontabilitatea formal eta fidelago bat lantzen aurrerapausuak 
ematea 

Ikuskaritza Kanpo eragileekin koordinazioa eta eskaerei erantzun 
ikuskaritza behar bezala egiteko 

	  

FINANTZIAZIOA  

Finantzio publikoa 
(hitzarmenak, diru 
laguntzak, 
lehiaketak...)  

Gasteizko Udala  
Urteko hitzarmena berritu eta aldaketa batzuk sartu 
(azpikontrataziorako aukera) eta urteko proiektu puntualetarako 
finantziazioa bilatu (adib. urteurrena).  

Arabako Foru Aldundia  Dirulaguntza egonkorrak kudeatu eta urteko proiektu 
puntualetarako finantziazioa bilatu 

Eusko Jaurlaritza Dirulaguntzak eskatu, kudeatu eta zuritu 

Finantziazio bide berriak Estatuan edota Europar Batasunean dauden dirulaguntzak 
ikertzea  

Baliabide propioak 
(autofinantziazioa) 

Bazkideen kuotak Bazkidetza kobratu 
Zerbitzuak eta babesgotza Babesgotzak berriak bilatu 

	  


