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TALDE DINAMIZATZAILEA 

Taldea egonkortu eta handitu  
Taldea handitzeko/berritzeko lagunak bilatu eta gonbidapena luzatu  

Batzordearen Kudeaketa  Bileren jarraikortasuna eta dinamizazioa  

17/19 Plan Estrategikoa eta Gogoeta Prozesua Plan Estrategikoaren jarraipena eta egokitzapena 

  Topaketa informala egitea 

Lantaldearekin koordinazioa Urtean bitan bilera bateratua 

LANGILEAK 

Lantaldearen koordinazioa hobetzea 
Koordinazioa tresnen eguneraketa eta egokitzapenarekin jarraitu 

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

Langileen asebetetze maila Egindako plangintzaren jarraipena eta lan-hitzarmena berritzea 

25 orduko formazio urtero 

Lan taldea egonkortu 
Lantaldeko ardurak berrantolatu 

Baliabide propioak (autofinantziazioa) handitzea 

ALEAko LANGILEAK 
GEU elkartearen parte ALEaren Plan Estrategikoan helburu bezala sartu 

ALEAn GEU elkartearen presentzia  Egitasmo zehatzei lekua berezia eskaini 

AZPIBATZORDEA Arlo bakoitzean azpibatzorde bat aritzea  

Sustapen Batzordea sortzea > ekintza zehatzak sustatzeko lantaldea 
(epe eta eginkizun zehatzak) 

Urtean hiru-lau bilera monografikoak egin, ekarpenak jaso eta parte 
hartzea sustatzeko. Saioak Aleako norbaiti traspasatzeko kudeaketa 
egin 

Kolaboratzaile berriak lortzeko kanpaina 

Aisialdi Batzordea sortzea. Kronogramaren proposamena 

Urteko plangintzak zehaztea batzorde bakoitzean > lan-ildoak, 
helburuak, ekintzak  

Bileren maiztasuna zehaztu 

Watxap taldeak eguneratu eta egokitu 

BAZKIDEAK Bazkideen datu basea eguneratzea 

Bazkideen datu basea errepasatu / eguneratu 

Watxap komunikazioa egin ahal izateko datu basea prestatu (2017an 
eginda) 

Bazkideei zertan parte hartzen duten galdetu  
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ARLOA LAN ILDOA EKINTZA ZEHATZAK  

Watxap taldeak eguneratu eta egokitu 

Bazkideekin komunikazioa eraginkorragoa Bazkideei sare-sozialetan jarraitzaile egiteko gonbidapena 

Bazkide kopurua handitzea  

Bazkidetza kanpainari jarraikortasuna eman 

Bilerak deitu, zuzeneko informazioa eta euskarriak banatzeko 

Kanpainaren baitan, gogoratu bazkide izateko aukera 

Ekintza zehatz batzuetan parte hartzen dutenei urtebeteko 
bazkidetza oparitu 

Bazkideen artean gazteen % handitzea Gazteentzako erreferente diren pertsonaiei laguntza eskatu- 
Influencers? 

Bazkideen parte hartzea sustatzea 

Batzar Nagusiaren berri eman watxapa erabiliz 

Bazkideei GEU elkartean dauden parte hartzeko aukera desberdinen 
berri eman 

Bazkideei batzordeen berri eman eta parte hartzera gonbidatu 
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MINTZALAGUNAK 
(aktiboak) 

Mintzalagunak GEU elkartearen komunitateko kide 
bihurtu. GEUkide izaera sustatzea. Harpidetza kanpainaren berri eman 

Mintzalaguntzaileak Mintzalaguntzaileak eragile aktibo bilakatu EUSKARALDIA ekimenaren 
bidez 

IRAKURLE KLUBA 

GEUkide izaera sustatu GEU elkarteko bazkide izateko gonbidapena luzatu. Eskatu Ibani 
mezua zabaltzea.  

Egitasmoak elkar elikatzea > ALEArekin harremana 
sustatu ALEAn kolaboratzaile izateko gonbidapena luzatu 

GEUrekin MENDIRA 

GEUkide izaera sustatu 
GEU elkarteko bazkide izateko gonbidapena luzatu. Komunikazioan, 
GEU izaera indartu. 

Parte hartzaileekin komunikazioa 

Hilero mezua bidaltzea emailez 

Ikasturte erdialdean eta amaieran, berriro ere, kontaktu berriak ere 
jakinaren gainean egon daitezen, whatsapp bidezko komunikazioa 
proposatu. 

Watxap zerrendak eguneratu eta egokitu 

TXOSNEROAK 
GEUkide izaera  

Bazkide izateko gonbidapena luzatu 

Elkartearen egitasmoen berri eman (harrera mezua) 

Lana eskertu Urtebeteko bazkidetza opari 
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ARLOA LAN ILDOA EKINTZA ZEHATZAK  

ALEA kolaboratzaileak  

Kolaboratzaile sarea osatzen duten kideen arteko 
ezagutza sustatzea 

Elkar ezagutzarako dinamika / estrategia zehaztu 

Twitter zerrendak osatu eta kanpainak egin 

Kolaboratzaile sarearen koordinazioa  
Berehalako komunikazio tresnak abian jarri nahi duten galdetu 
(watxap) 

Kolaboratzailea sarea handitzea Kolaboratzaile berriak lortzeko estrategia eta ekintzak 

GEUkide izaera sustatzea GEU elkartearen berri eman eta bazkide izateko gonbidapena 
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 Mintzalagun ez aktiboak 
Harreman sarea lantzea eta GEU elkartearen ezagutza 
bermatzea Mintzalaguneko harrera mezua bidali 

Igandeak jai eta familia 
irteeretan parte hartzen 
dutenak  

Harreman sarea lantzea eta GEU elkartearen ezagutza 
bermatzea 

Datu basea eguneratzea eta egokitzea 

ALEA harpidedunak 
Harreman sarea lantzea eta GEU elkartearen ezagutza 
bermatzea 

GEU elkartearen berri ematea 

Watxap bidezko komunikazioa eskaini 
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 Euskararen Agenda 

jasotzen dutenak  
Ezagutza eta hedapena 

Euskararen Agendaren social-media plana 

Formazioa jasotzen 
dutenak  (Hezitzaileak, 
Zergatik ez...) 

Ezagutza eta hedapena GEUri buruzko informazioa jasotzeko aukera eman, nahi duenak bere 
maila/telefonoa emanez 

Kantarin parte hartu 
dutenak  

Ezagutza eta hedapena GEU elkartearen berri eman eta ekintzetan parte hartzera gonbidatu 
+ bazkide egiteko mezua bidali  
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MINTZALAGUNA 

Mintzalagun kopurua  Mintzalagun kopurua egonkortu edo handitu 

Taldekatze prozesua Taldekatze prozesuari lehentasuna ematea eta ahalik eta lasterren 
amaitzea 

Komunikazio eraginkorra Protokoloa amaitu 

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

Jarraipen Batzordea 

Jarraipen Batzordeko kideen parte hartzea sustatu 

Esparru berrietara heltzeko ahalegina: lan mundua, Osakidetza 

Ekintza osagarriak  
Esparru desberdinetako ekintzak antolatzea, ahal dela beste 
eragileekin elkarlanean 

Arrakasta dutenak mantendu 

Egitasmoaren balorazioa Parte hartzaileei balorazio galdetegia watxapez ere bidaltzea 

GEU-REKIN MENDIRA 

Parte hartzaile kopurua Jende berria erakartzeko estrategia / dinamika zehaztu. 

Barne Komunikazioa landu 

Datu basea eguneratzen jarraitu. 

Email bidalketa egitea hilero 

Irteeretako argazki zaharrak eta berriak argitaratzeko webgunea 
paratzea nonbait.  

Kanpo komunikazioa landu Hedabideetan mendi irteeren berri eman 

Egitasmoaren balorazioa 
Parte hartzaileei balorazio galdetegia bidaltzea ikasturte amaieran. 

IGANDEAK JAI 

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

Ikuskizunak Ikuskizun-emaileen datu basea osatu 

Komunikazioa  
Parte hartzaileen datu basea eguneratu eta telefono bidezko watxap 
mezuen bidez informazioa jaso nahi duten galdetu 

Eskolei komunikazio eraginkorrerako protokoloa eskaini 

Egitasmoaren balorazioa 
Saio bakoitzean parte hartzaileei balorazioa banatzea 

Saio bakoitzean antolatzaileei balorazioa bidaltzea 

FAMILIA IRTEERAK Saioaren maiztasuna eta nolakotasuna zehazta 

 Lan zama eta parte hartzaile kopurua aztertu 

3 hilean behineko irteeretan parte hartzaileei balorazioa bidali. 
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ARLOA LAN ILDOA EKINTZA ZEHATZAK  

TXOSNA 

Euskararen presentzia Gasteizko Jaietan 

Udalari neurketa egitea eskatu 

Euskaraldia ekimenaren berri eman eta parte hartzea sustatu 

Udal ordezkariei elkarlanerako proposamena luzatu 

Jaien aurreko kontzertu bat Gasteizko udalarekin batera antolatzeko 
eskaera egin 

Zeledon kantaren euskarazko bertsioa Jaien aurreko asteetan zabaldu 

Gasteizko Jaietako eragile bihurtzea 
Udal ordezkariekin bildu sei urteetan egindako bidea azaltzeko 

Txosnaren kudeaketa 

Nesken eta Blusen komisioko kideekin hitzarmen berria negoziatu 

Kudeaketa eraginkorragoa  

Hornitzaile egokiak bilatu 

Komunikazioa eraginkorra 
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IRAKURLE KLUBA 

Parte hartzaile kopurua  Euskaltegi, Unibertsitatea eta Batxilergoko ikasleak parte hartzeko 
plana diseinatu. Liburutegi eta liburu-dendetan presentzia izan.  

Idazleen parte hartzea Jarraipena egin 

Liburutegi eta liburu dendekin harremana  Liburutegi sareekin eta liburu dendekin harremana egin 

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

IRAKURRI, GOZATU, 
OPARITU (IGO) 

Egitasmoa Gasteizen egonkortzea 
Topaguneko arduradunarekin bildu eta egin beharrekoen kronograma 
osatu 

Balorazioa jarraia egin eta liburutegiei ere eskatu 

PARRAL Emanaldien helburua zalantzan 

Ekintza kudeatu eta zabaldu 

Kontzertu eguneko lanak 

Ekintza baloratu 

Atzo, gaur eta biharko 
Gasteiz Euskalduna' bisita 
gidatuak 

ekintza baloratu, GEUren ardura izan behar da? 
Audio gida sistema martxan jarri?  

Enklabekoekin hasitako lanketa aurrera eraman 

Bisiten balorazioa Parte hartzaileei balorazio galdetegia banatzea 

BEGI-BELARRI 
Saioen maiztasuna finkatu eta beste eragileekin 
elkarlanean antolatu 

Bi hileroko maiztasunari eutsi eta ikuskizunarekin batera solasaldia 
egongo dela bermatu 

Sare sozialen edo beste bideen bitartez difusioa handitu, jende 
gehiago erakartzeko helburuarekin 

KANTARI Egitasmoaren jarraipena Kantari egitasmoaren antolaketan eta koordinazioan hobetu 
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ARLOA LAN ILDOA EKINTZA ZEHATZAK  

EUSKARAK 365 EGUN Egitasmoarekin jarraitzea eta balorazioa egitea Eragile berriren batean elkarlanean aritu 

SORTEGIAK (Ekimen berria) SORTEGIAK egitasmoaren kudeaketan jarraitu, lan karga hobeto 
neurtuz eta GEUren parte hartzea zehaztuz. 

KANTUZ ETA KONTUZ (Ekimen berria) KANTUZ eta KONTUZ, kantugintza tailerra antolatzea Oihanederrekin 
elkarlanean 
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HEZITZAILE/BEGIRALE 
FORMAZIOAK 

Begirale, hezitzaile, entrenatzaile, etab.-ei formazioa 
eskaintzea 

GEUko formazioak homologatzea. AFA eta Udalak pleguetan titulu 
homologatua eskatzea 

(Ekimen berria) Arabako Hezitzaileen Formazioa 

EUSKARABENTURA (Ekimen berria) 
Proiektuaren jarraipena 

Hezitzaileentzat formakuntza 

ZERGATIK EZ? 

Saio eta parte hartzaile kopurua Saioen balorazioa egin 

Zergatik ez? Batzordea Deialdia badago joan baina ez da lehentasun bat izango 

Saioen finantzazioa Euskaraldia proiektuan txertatu motibazio tailerrak eta moldatu 
helburu hau lortzeko 
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ALEA eta GEU elkartearen arteko lotura ikusarazi 

GEU elkartearen inguruko berriei argitalpenei maiztasuna finkoa 
zehaztu 

GEU elkartearen egoera, etorkizuna, iritzia... plazaratzen dituzten 
edukiak sartzea  

ALEA eta GEU Elkartearen arteko lotura berrindartu > 
birplanteatu GEU elkartearen baitan komunikazio batzordea sortzea 

Jarraipena, kudeaketa eta administrazio organoak 

Ordezkaritza eta parte hartze aktiboa  

Komunikazio Batzordea kudeatu 

Hitzarmena egokitu eta eguneratu 

EUSKARAREN AGENDA 
Erreferentzialtasuna 

ALEAkoekin hitz egin egoera ezagutzeko eta egin beharrak 
erabakitzeko. 

Buletinean harpidedun gehiago izateko ekintza zehatzak gauzatu 

Kudeaketa Proiektuaren jarraipena eta sustapena 
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HAS GASTEIZEN... Norbanakoen aktibazio ekimena 

horrelako proiektu bat abian jartzeko indarra eta gogoa neurtu, 
Gasteizko euskalgintzako eragileekin partekatu eta erakundeekin 
elkarlanerako aukerak aztertu 

EUSKARALAGUNAK Euskaldunen arteko sareak josteko ekimena 
Bere garaian Euskaralagunak egitasmoan parte hartu zutenekin 
harremanetan jarri aktibazio proiektu berrian parte hartzeko 
proposamenarekin. > Euskaraldiara 

EUSKARALDIA Hizkuntza ohituren eraldaketa 

Idazkaritza Talde Motorea 

Gizarteratze lana 

Izen ematea 

Ekimenen kudeaketa 

Aurkezpenak 

Formazioa 
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 HAURRAK ETA FAMILIA Guraso elkarteak >  elkar ezagutza eta barne aktibazioa 
Hitzarmenen jarraipena eta berriak sortu 

GAZTEAK (16-24 urte) 
Elkar ezagutza eta talde izaera  Harremana mantendu 

Gazte euskaldunengana heltzea Gazte parte hartzean formatu eta estrategiak zehaztu 

IKASLEEN EUSKARA 
BATZORDEA 

GEU ezagutarazi, formakuntza eskaini, elkarlanerako 
bideak adostu 

Ikasleen euskara Batzordeekin lan egiteko plangintza osatu > 
Euskaraldiaren bitartez bideratu 

AISIALDI TALDEAK Gasteizko aisialdi euskalduna 
Aisialdian euskaraz lanean ari diren norbanakoekin harremanetan 
jarri eta elkarlanerako aukera eskaini 

Aisialdi batzordea sortzea 
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GASTEIZKO 
EUSKALGINTZA 

GEUren erreferentzialtasuna eta aitzindaritza 
Iritzi sortzaileen sarea osatzea 

Eragileen arteko koordinazioa 
Euskaraldia ekimena aprobetxatu euskalgintza taldea dinamizatu eta 
aktibatzeko 

Taldea handitzea  Euskaraldiaren bitartez daudenak indartzen saiatu eta berriak sortzen 
saiatu 

TOPAGUNEA Zuzendaritza Batzordean parte hartzea Parte hartzen jarraitzea 
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ALDERDI POLITIKOAK Harremana eta erreferentzialtasuna Urtero bilera estrategikoak egin alderdi eta erakundeekin 

AFA Aldundiaren erabakietan eragiteko aukera Euskaraldia eta Formazioen kontua baliatu GEUren eragiteko 
ahalmena indartzeko  

GASTEIZKO UDALA 

Euskara Elkargunea Ordenantzen eztabaidan parte hartu eta GKA proiektuaren jarraipena 
egin 

Udalaren erabakietan eragiteko gaitasuna 
Euskaraldia baliatu GEU elkartearen erreferentzialtasuna indartzeko 

Hitzarmena 

Udalaren EBPNan aurreikusten zen %5 igoera eskatzea eta 
hitzarmena berritzea 

2019ko hitzarmenean Aleari dagozkion kontuak Aleak bere gain 
hartzeko bidea egin eta zegokigun diru hori beste proiektu batetara 
bideratzeko aukera baliatu hitzarmenaren baitan 

Euskara Zerbitzuko teknikariekin harremana Harremana mantendu 
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MARKA 

Marka indartzea  
Egitasmo guztien komunikazioa behatu eta GEUren irudia nola landu 

GEUkide izaera sustatzea 
Bazkidetza planaren baitan hori sustatzeko estrategiak planteatu  

(Ekimen berria) HAS GASTEIZEN BAZKIDETZA KANPAINA 

BARNE KOMUNIKAZIOA Bazkideekin bi norantzako komunikazio egokia izatea 

Bazkidetza kanpaina erabili bazkideen datu basea osatzeko 

Emaila kudeatzea, eskaera jasotzea...  

Hilean behin buletina bidaltzea (email eta watxap) 

KANPO KOMUNIKAZIOA 

GEUren ekintzen berri eman 
Hedabideetan, webgunean, sare sozialetan.. 

KARTELAK > GEUko logoa, irudia...  

Pertsona erreferenteak izan kanpo komunikazioa 
garatzeko Erreferenteak edota bozeramaleak izendatu 

Iritzi sortzaileak sortu, elikatu 

Iritzi zutabeak maiztasun zehatz batekin idaztea ALEA zein beste 
hedabideetan agertzeko  

Gazteleraz ere euskararen inguruko iritzi edota albisteak ageraraztea 

Hedabideekin harremana Hedabideetako ordezkariekin lehenengo bilera bat GEU elkarteren 
berri eman eta Plan Estrategikoa aurkezteko  

KOMUNIKAZIO PLANA Komunikazio plana eguneratu eta garatu Plana eguneratu eta ekintza zehatzak planifikatu 
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 BARNE ANTOLAKETA 

Lantaldearen antolamendua  Tresnak eguneratu eta egokitu 

Lantaldearen arduren plangintza 
Plangintza eta antolaketarako dokumentuak eta protokoloak sortu 

Lantaldearen gorabeherak kudeatu Gorabeherak kudeatu 

Lan prebentzio plana Lan prebentzio plana eguneratu 

HORNITZAILEAK Hornitzaile eraginkorrak Hornitzaileen kudeaketa eta hobekuntza 

KONTABILITATEA 

Elkartearen kontabilitatea, aurrekontuak prestatzea, 
aholkularitzarekin harremana, etab. 

Kontabilitatea formal eta fidelago bat lantzen aurrerapausoak 
ematea 

Ikuskaritza 

Kanpo ikuskaritza ezinbestekoa da diru muga batetik aurrera, argitu 
ea gu muga horren baitan bagauden edo ez edo zein den muga. Eta 
ea merezi digun zenbait urtean behin egitea. 

Ikuskaritzan ikusitakoak hobetu eta iradokizunak txertatu.  
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PUBLIKOA (hitzarmenak, diru 
laguntzak, lehiaketak...) 

Gasteizko Udala  

Kontratupeko lanak sustatu (Euskaraldia) eta Administrazioaren 
Kontratazio lege berria nola eragin dezakeen argitu 

Udalarekin hitzarmena berritu eta 2019ra begira ALEA.eus 
proiektuaren egokitzapena neurtu 

Arabako Foru Aldundia  Diru-laguntza eta kontratu egonkorrak kudeatu eta urteko proiektu 
puntualetarako finantzazioa bilatu 

Eusko Jaurlaritza Diru-laguntzak eskatu, kudeatu eta zuritu 

Finantzazio bide berriak Fundazioak, bankuak 

AUTOFINANTZAZIOA (Baliabide 
propioak) 

Bazkideen kuotak Bazkidetza kobratzea eta eguneratzea 

Zerbitzuak eta babesgotza Babesgotza berriak bilatzea 

Baliabide propioak handitzea 
Baliabide propioak (autofinantziazioa) handitzea 

 
 
 
 
 


