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1. Sarrera
ERROTA - Arratiako Garapen Sozioekonomikorako Fundazioak Hizkuntzaren garapenaArratiako Lan-Munduan txertatzeko programan honakoa egin du: enpresen diagnostikoa egin,konpromisoak adostu eta sinatu zein ekintza planak diseinatu eta bideratzeko egitasmoarijarraipena eman dio, eskualdeko enpresetan euskara zerbitzu- eta lan-hizkuntza izatekobidean urratsak egiten laguntzeko.
Arratian kokatuta dauden industria sektoreko 10 langiletik gorako 79 enpresa inguru daude,eta 2.317 pertsona baino gehiagok egiten dute lan bertan. Eskualde euskalduna da, etaenpresa horietako batzuek zailtasunak dituzte euskarak dakarkien balio erantsiaaprobetxatzeko eta langileen zein bezeroen hizkuntza eskubideak bermatzeko.
Hori dela eta, ERROTA - Arratiako Garapen Sozioekonomikorako Fundazioak eusGarari,euskara lan-munduan txertatzeko egitasmoari, jarraipena eman dio enpresa horiei euskararenerabileran aurrera egiten laguntzeko.
ERROTA - Arratiako Garapen Sozioekonomikorako Fundazioak Euskaraz KooperatibaAEKren aholkularitza eta zerbitzua jaso du egitasmo hau garatzeko eta txosten honetanemandako zerbitzuari dagozkion ezaugarriak jasota daude.

2. Helburua
Hau izan da egitasmoaren helburu nagusia:

· Orain arte egindako lana egonkortzea eta sistematizatzea.
· 2021ean onuradun, konpromiso eta lorpen berriak izatekobaldintzak sortzea.
· Egitasmoa zabaltzeko aukerak aztertzea.

3. Irismena
3.1. Lankidetzaren iraupena: 2020ko maiatzean abiatu eta 2020koabenduaren 23an amaitu da.
3.2. Hitzarmena eginkizun hauetan zehaztu da (aurreikusitako eginkizun
bakoitzean 2020an emandako pausoak eta egindako lanak hizki urdinez azalduta daude):
 Proiektuaren berri emateko komunikazio kanpaina diseinatu eta egin: Krisialdiagainditzeko nola aritu, halako Arratia izango dugu, euskarak asko eman eta

emango digulako: identitatea, komunitatea, gauzak egiteko modu bat, balio erantsia...
 Komunikazio kanpaina maiatzean diseinatu da eta hilerik hile landuko dena zehaztu da.Krisialdian euskarak enpresari ematen dizkion onurak azaltzeko mezua diseinatu etazabaldu da euskaraz eta gazteleraz (ikus Bidalitako mezuak eta horien eranskinakkarpeta, 2020 enpresei bidalitako mezuak dokumentua, 1. mezua). Posta elektronikobidez enpresa guztietara bidali da maiatzean.
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1 Karaktere kopuru mugatua: Itzulpena: ES->EU: urtean 7.200 karaktere / EU->ES: urtean
10.800 karaktere / Zuzenketa: urtean 14.400 karaktere), dirulaguntzei buruzko informazioa (dokumentuluzeagoak itzultzeko, errotuluak eta irudi korporatiboa lantzeko, webguneak, aplikazio informatikoak etamakinak euskaratzeko, kudeaketa euskaraz eramango dieten enpresak kontratatzeko...

 Enpresen datu-basea berritu, aukera berriekin harremanetan jarri etahitzarmenean zein bideratuko diren ekimenetan parte hartzera gonbidatu.
 Enpresen datu basea osatu da eta auto tailer eta kontzesionarioena sortu (ikusDatu-baseak karpeta).

 13 hitzarmen-kideekin finkatu zituzten helburuak eskuratzeko lan egin.Atzerapausoak ez emateko bermeak jarri.
 Enpresei finkatutako helburuak lortzen lagundu eta horretarako jarraipena egin etaaholkularitza eman.
 Hiru jarraipen bisitak egin hitzarmena berretsi, helburuak finkatu eta jarraipenaegiteko.
 Diagnostikoa eta Plana egiteko tresna erabili da; horretarako, bertan enpresari buruzkoinformazioa eta finkatutako helburuak jaso eta dokumentatu dira.
 Egitasmoan zehaztutako zerbitzuak eman hitzarmena sinatu duten enpresa horiei:aholkularitza, errotuluen itzulpen mugagabeak, euskarri estandarrak (ordutegia,zabalik/itxita...), euskaraz aritzeko prestasuna adierazten duen ikurra, itzulpenak etazuzenketak1, euskara ikasteko eta mintzapraktikarako taldeak, mailaketa azterketak etagaitasun mapak, langileak sentiberatzeko saioak, hizkuntza ohitura berriak sortzekodinamikak, enpresako web-orrialdearen itzulpena bideratzea...
 Hitzarmen-kide guztiekin harremanetan jarri dira teknikariak eta bakoitzaren egoeraezagutzeko aukera eman du horrek. Enpresa askotan aldaketak eman dira etaproiektuko solaskide izan diren batzuk lanez aldatu dute. Horrek enpresa horietanegokitu beharra eskatu die eta egokitzapenak bideratzeko proiektuari aurreragoekingo diotela azaldu digute. Etenaldi bat behar izan dute eta malgutasunez jokatudugu, erritmoak mantsotu eta errealitatera egokitu ahal izateko.
 Honakoa da enpresa bakoitzarekin izan dugun hartu-emana:

 Alinar: Momentuz proiektuari ezin diotela erantzun jakinarazi digute, etenaldi bategingo dute eta aurrerako ekingo diotela aurreikusitakoari.
 Alkizabal: pare bat dokumentu itzuli zaizkio.
Solaskideak lanez aldatu du. Momentuz ez dute proiektuan jarraitzeko aukerarikikusten. Aldaketak enpresan. Teknikariak bertatik bertara dugun eskaintzajakinarazi dio beraien erronkak errazago bidera ditzaten, baita proiektua bertanbehera utzi baino lehen etenalditxo batean uztea, gauzak egokitzen dituzteneanlankidetzari berriro ekiteko.

 Areatza Bainuetxea: hilabete gutxi izan dute zabalik; izan ere, ERTEan egon diralehenik, eta urria-abenduan itxita egon behar izan dira segurtasun neurri berriekhorrela eskatuta. Bilera bat egin dugu beraiekin eta proiektuari aurrerago ekingodiotela azaldu digute. Webgunea itzuli eta bidali zaie.
Zabalik izan duten hilabeteetan, egin dituzten kartel, mezu edota ekintzetan bihizkuntzak bermatuta egon dira.

 Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia: beherago dagoen lan praktiken atalean dagoguztia jasota.
Euskaraldian izena eman dute eta bi arigune sortu dituzte.
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 Baserrigintza: Oso sistematizatuta daukate zerbitzu-hizkuntzaren arloa eta horimantendu eta hobetzea da eusGara egitasmoan egotearen arrazoia. Bilera bat egindugu beraiekin eta behar izan dutenean, kontsultaren bat egiteko adibidez, jarridira teknikariekin harremanetan.
Bikain Ziurtagirian izena emateko interesa erakutsi dute.

 Comecaran: bilera bat egin da proiektuaren jarraipena egiteko. Euskaraldian izenaemateko baldintzak ez dituzte betetzen. Fakturak, aurrekontuak, eskariak… itzulitadaude eta beraiei dagokie sisteman txertatzea. Webgunea euskaratuta dago etaaktibatzeko zain daude. Gaztelaniazko errotulazioa kendu dute.
 Graficas Arratia: Jabez aldatu da, ez du proiektuan eragin handirik izan, orain artesolaskide izan den langileak hartu duelako enpresa. Aurrekontu eta faktureninprimakiak bidali dituzte zuzentzeko.
Euskaraldian izena eman dute eta bi arigune sortu dituzte.

 Ilunbe: ez dugu solaskidearekin harremanetan jartzerik lortu.
 Industrias Bai: Behin bildu gara ordezkariarekin. Hainbat aldaketa egin ditudagoeneko, errotulazioan eta bezeroari begirako inprimakietan batez ere. Lanhitzdirulaguntzara aurkeztea aztertu dugu, irudi korporatiboan egindako aldaketak nolasartu aztertzeko. Azkenean ez da bideragarri ikusi.
 Jandoniz: ez dute proiektuan jarraitzea bideragarri ikusi.
 Lekun-Caucho: Solaskideak lanez aldatu du. Enpresan pertsonala egokitzen ari diraeta aurrerago jarriko dira gurekin harremanetan. Teknikariek informazioa bidaltzenjarraituko dutela esan diete eta gura dutenean elkarlanean aritzeko aukera zabalikdutela gogorarazi.
 Ormaurre: bilera bat egin da beraiekin eta planaren jarraipena egin da bertan.Aurrerapauso batzuk eman dituzte: hainbat errotulazio aldatu dituzte eta euskaralehenetsita dago, e-posten sinadura elektronikoa aldatuta guztietan, erabileranidatziz eta ahoz gora egin dute, barrura zein kanpora begira.
Datozen erronkak adostu dira bileran, besteak beste, webgunea euskaraz jartzekoaukerak aztertzea.
Euskaraldian izena eman dute eta bi arigune sortu dituzte.

 Tresnak: Zazpi bilera izan ditugu ordezkariarekin, Bikain ziurtagirian izenaemateko, prozedura azaltzeko eta egin beharreko aldaketak lehenesten laguntzeko.
Aurrerapauso handiak eman dituzte (oso proaktibo jokatzen ari dira):
.Webgunea itzuli diegu eta aktibatu dute dagoeneko.
.18 dokumentu itzuli zaizkie.
.Laneko errotulazioa euskaraz jarri dute, e-posta helbideak euskaraz daude(ventas@tresnaklemoa.com barik salmentak@tresnaklemoa.com).
.Hornitzaile batzuei produktuak euskaraz ere jartzeko eskaera egin diete.
.Ordenagailuetako SW-ak euskaraz jarri dituzte eta erabiltzen ari dira dagoeneko.
.Lege oharrak eta klausulak euskaratzen hasi dira.
.Bikainerako dokumentazio guztia prestatzeko aholkularitza eta laguntza eman zaio(2021eko lehenengo txandara atzeratu behar izan dute ebaluazioa, guztia bideratubehar izan duen langilearen oporraldiak ebaluazioarekin bat egin duelako).
.Euskaraldian izena eman dute eta bi arigune sortu dituzte.
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2 Udako oporrak, Gabonak, Aste Santua, asteburuak eta jai egunetan izan ezik.
3 Epe horretan emango da lehen erantzuna. Jaso daitezkeen zalantzen edo eskaeren ezaugarriek
ezinezkoa egin dezakete epe horretan ematea azken erantzuna (hirugarren batek erantzun beharduelako...).

 Arratiako enpresei arreta emateko bulego teknikoa (aurrez aurrekoa eta online)sortu eta kudeatu.
 Urte osoko2 erreferentzia-zerbitzua eskaini enpresei, informazioa eman eta zalantzakargitzeko. 24 orduko epean3 erantzuna emango duen zerbitzu fisiko eta birtuala,Igorreko euskaltegian kokatuta. Zerbitzua errazteaz gain, oraindik hitzarmena izangabe kontsultak egiteko premia izan dezaketen enpresak egitasmora bideratzekobaliagarria izan daiteke. Tartean behin mezua bidali zerbitzuaren berri emateko,artatutako enpresen kopurua aipatu...
 Aurreikusitako bulego teknikoa sortu eta kudeatu da. Bulego teknikoaren berriemateko katalogoa sortu da, euskaraz zein gazteleraz (ikus Bidalitako mezuak etahorien eranskinak karpeta, 2020 enpresei bidalitako mezuak dokumentuan 3, 4 eta 7.mezuak edo Zerbitzu teknikoa katalogoa karpeta).
 Katalogoa sare sozialen bidez zein posta elektronikoz eman da ezagutzera. Horretazgain, Begitu hamabostekarian ere artikulu bat iragarri dute. Eskualdeko udalguztietara eta sindikatuetara ere bidali da informazio guztia eta beraien sareetanzabalpena egiteko eskaera egin zaie. Hori guztia ekaina eta uztaila bitartean egin da;urrian berriro egin da zabalpena.
 Hitzarmen-kideez gain beste enpresaren batzuekin ere harremana izan dugu 2020anzehar, horretarako:

 Enpresen datu-basea eguneratu da.
 Datu-basea aztertu da eta auto tailerrak / kontzesionarioak ildo bezala hartzeaproposatu du Ahize-AEK-k, Arratian asko daudelako eta herritarrekin harremanhandia daukatelako. Memoria txosten honen Euskararen erabilera arlo zehatzetanbultzatzeko dinamikak atalean dago egindako guztia azalduta.
 Diskurtsoa eta katalogo berria zabaldu dira, gure eskaintza jakitera emateko.
 Enpresei deitzeko elkarrizketa eredua prestatu eta gaztelerara itzuli da.
 Arratiako enpresa handienekin harremanetan jartzeko aukera berriak sortu nahiizan dira (Cementos Lemona eta Ormazabal, Tecnichapa barne) eta beraiekin bileraegiteko BFAko ordezkariekin harremanetan jarri da Errota. Ez dugu data zehaztealortu.
 Herriz herri enpresa batzuk lehenetsi dira teknikariak beraiekin harremanetan jarrieta proiektua aurkezteko:
.Segurtasuna-seguridad (Bedia): Bi aldiz lortu dugu beraiekin telefonoz berbaegitea. Dagoeneko hainbat zerbitzu euskaraz badutela adierazi digute eta ez duteinteresik erakutsi.
.Alquileres Gorarte (Lemoa): Zamudiora aldatu dute egoitza.
.Asfaltos y construcciones Morga (Lemoa): e-postaz informazio guztia bidali zaie,berriro ere beraiekin biltzeko saiakerak egin ditugu eta ez dute nahi izan.
.Beer & edariak (Lemoa): bilera bat egin da beraiekin. Lankidetzarako prest daude.Momentuz faktura eta albaranak euskaratzeko eskatu dute eta bidali zaie.Euskaraldiko informazioa ere bidaltzeko eskatu digute, ez du aukerarik ikusten,baina informazioa izateko. Enpresa lekuz aldatuko dute eta gainezka dabiltza(Pabiloi berrian errotulaziorik edo jarriko badute euskaraz ere jartzea kontuan
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izatea gogorarazteko mezua bidali zaie). Laguntza gehiagorik behar badute gurekinharremanetan jarriko direla jakinarazi digute.
.Cementos Lemona (Lemoa): BFArekin batera bilera bat egitea aurreikusi dugu.
.Maderas Kepa Atutxa (Lemoa): gure telefono zenbakia hartu dute eta e-postaz ereinformazioa bidali zaie. Interesik badute gurekin harremanetan jarriko direlajakinarazi digute.
.Panadería Lemona (Lemoa): ez dugu telefonoz beraiekin berba egiterik lortu.
.Talleres Wolco (Lemoa): Alfe Cutting-en barruan dago. Beraiek jarriko direlagurekin harremanetan jakinarazi digute.
.Ormazabal eta Tecnichapa (Igorre): BFArekin batera bilera bat egitea aurreikusidugu.
.Funeraria Galarza (Dima): e-postaz informazioa bidali zaie eta berriro ere beraiekinharremanetan jarri gara. Dagoeneko guztia bermatuta dutela izan da erantzuna etaez dutela gure zerbitzuaren beharrik.
.Zurtek (Dima): Bilbora aldatu dute egoitza.
.Composites Quimibber (Dima): informazioa e-postaz bidali zaie eta interesa izanezgero, gurekin harremanetan jarriko direla jakinarazi digute.
.Gorosti (Artea): informazioa e-postaz bidali zaie eta interesa izanez gero, gurekinharremanetan jarriko direla jakinarazi digute.
.Industrias Galarza (Artea): bilera bat egin dugu beraiekin. Lankidetzarakointeressa erakutsi dute. Webgunea itzuli zaie eta Euskaraldia sustatzeko laguntzaeskaini. Momentuz jarrera ona eta proaktibotasuna erakutsi dute.
.Limpiezas Arratia (Artea): Semeak hartuko du negozioaren ardura. Telefonoagorde egingo dutela jakinarazi digute eta interesa izanez gero, gurekinharremanetan jarriko direla.
.Alfe Cutting (Artea): informazioa e-postaz bidali zaie, interesa agertu dute etaurtarrilean berriro beraiekin harremanetan jartzeko jakinarazi digute.
.Piroteknia Astondoa (Areatza): ERTEan daude eta ez dituzte telefono deiak ezposta elektronikoak erantzun.

Azaroko koordinazio bileran erabaki zen enpresa hauekin ez dugula momentuzjarraipenik egingo, informazioa badaukate dagoeneko. Indarrak auto tailer etakontzesionarioen kanpainan jarri ditugu eta hitzarmen-kideen jarraipenean.

 Bikain, Bai Euskarari ziurtagiriaren eta erakundeen dirulaguntza deialdieninguruko informazioa zabaldu eta aholkularitza teknikoa eman Arratiako enpresei.
 Ziurtagirien eta dirulaguntza deialdien informazioa eman zaie enpresei uztailean etaabenduan (ikus Bidalitako mezuak eta horien eranskinak karpeta, 2020 enpreseibidalitako mezuak dokumentua, 8 eta 18. mezuak).
 Ziurtagirira aurkezteko laguntza eskaini die eusGara egitasmoko teknikariek bi entitateri,aurkeztu beharreko dokumentazioa prestatzen eta ziurtagirira aurkeztu aurretikhobetzeko arlo batzuk bideratzen. Errota Fundazioak Zilarrezko Bikain lortu du; Tresnakindustria-hornidurak enpresak, berriz, dokumentazio guztia prest utzi du eta 2021ekolehenengo txandara atzeratu behar izan dute, ebaluazio guztia bideratu behar izan duenlangilearen oporraldiak ebaluazioarekin bat egin duelako.
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 Errotak Ziurtagiria lortu duela eskualdeko komunikabideetara bidali (urtarrileko lehenalean argitaratuko da) eta Errotako sare sozialetan zabaldu da, baita eusGarako postaelektronikoz ere, behin saria jasota.

 Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegiarekin eta eskualdeko enpresekin, praktikakeuskaraz egiteko martxan jarritako ildoari jarraipena eman.
 Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegiari lan praktikak euskaraz egiteko aholkularitza etalaguntza eskaini.
 Lan praktikak euskaraz egiteko aukera ematen duten enpresen eta Zulaibarikastegiaren arteko hitzarmenak berretsi eta kopurua gehitu (eusGara egitasmotikkanpo ere bai), ildoa eta zerbitzua sistematizatu.

 Ikastegiko solaskidea aldatu da eta berriro ere ekin zaio aurreikusitako plana azaldueta horren jarraipenari. Moldaketaren bat egin da momentuko egoerara planaegokitzeko eta martxoko lan praktika aldietara begira hasiko dira guztia aktibatzen.Horretarako hiru bilera egin dira ikastetxearekin. Honakoak izan dira landutakoak:
.Ikastegiarekin landutako material eta dokumentu guztiak elkarbanatu dira solaskideberriekin.
.Errotulazio guztia berriro aztertuko du ikastegiak irizpideak betetzen dituztelabermatuko du ikastegiak.
.Praktika aldiak: Ikasleari begirako dokumentazioa prestatzeari emango diogulehentasuna. Praktika aldien prozesu osoa ezagutu eta ibilbideko pauso bakoitzeanzehar erabiltzen diren bitarteko eta baliabide (pertsonal, material, dokumentazio...)guztien zerrenda egiten hasi dira, horiek zein hizkuntzatan dauden identifikatzeko.Horretarako, eusGarako teknikariek dokumentu bat bidali dio ikastetxeari betetzeko.
.Confebask: enpresako trebatzailearen prestakuntza berezia emateaz arduratzen da,LHko ikastetxeko tutorearekin batera. eusGarako teknikariek aztertuko dute ematendituzten ikastaroak eta horietako material, informazio eta tresnak (prestakuntzaplanifikatzeko eta jarraipena egiteko) zein hizkuntzatan eskaintzen dituzten.
.Datu basea aldatzen dabiltza eta aztertuko dute nola sartu familien komunikaziohizkuntzarena.
.Adostutakoa bermatzeko, atzerapausorik ez egoteko eta ikastetxeko langile guztieneskura izateko, ikastetxera egokitutako hizkuntza-irizpideen proposamena egin duteteknikariek. Klaustroan aurkeztuko dute, ondoren langile guztiei horren berri eman etaharrera protokoloan txertatzeko.
.Kontrataziorako irizpideak: langile perfilak aztertzen ari dira, euskararen hizkuntza--gaitasunaren arloan zehaztuta dagoena jasotzeko. Zehaztu barik dauden lanpostuakidentifikatu eta aurrera begirako hizkuntza perfila adostuko da ikasturte honetan.

 Euskaraldian entitate bezala izena eman dute, langile guztiak izan dira ahobizi edobelarriprest eta 2 arigune sortu dituzte.

 Euskararen erabilera arlo zehatzetan bultzatzeko dinamikak abiatu, hitzarmen--kide zein parte hartu nahi duten enpresekin.
 Zerbitzu enpresekin ildo bat zabaldu. Nahiz eta asko frankizia izan, egon daitekebertatik kudeatu eta egin ditzaketen gauzak: harrera (aurrez aurrekoa zein telefonobidezkoa) euskaraz, beren zentralei euskarazko materialak eskatu...
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 Auto tailer eta kontzesionarioei begira diseinatu eta abiatu da Euskara, zure negozioazabaltzeko giltza kanpaina; izan ere, Arratia osoan 29 dira antzemandakoak eta,batez ere, arratiarrei ematen diote zerbitzua.
 Honakoak dira sortutako bitarteko eta materialak (ikus Auto tailer etakontzesionarioak karpeta): berariazko katalogoa, errotulazio ereduak (lege oharrak,lanen prezioen kartelak, eraikineko sail eta atalak zehazten dituztenak, Hala nola,bulegoa, hondakin zehatzak, tailerra...), automobilen mantentzearen hiztegia, autotailer eta kontzesionarioen betebeharrak eta erabiltzaileen eskubideak,bezeroarentzako asebetetze inkesta, emate-orri eta faktura ereduak...
 Posta elektronikoz egin da kanpainaren zabalpena urrian (ikus Bidalitako mezuak etahorien eranskinak karpeta, 2020 enpresei bidalitako mezuak dokumentua, 13.mezua) eta egun horretatik aurrera telefonoz ere jarri gara enpresekinharremanetan.
 Egitasmoan parte hartu duten enpresak eta bakoitzarekin egindako lanketarenazalpena duzue hemen, arratiako ehunka bezero dituzte urtean enpresa hauenguztien artean:

 Carrocerias Arratia (Areatza): bezeroari begirako sarrera orria eta errotulazioaeuskaraz jartzeko eskaera egin du: bulegoa, hondakinak, ordutegia, Kode zibila1600 artikulua, 1457/1986 Errege Dekretuko 14.5 artikulua, datuen babesarenlegea, Covid kartel orokorra segurtasun neurriak, kameraz grabatutako gunea,tarifen papera, posta elektronikoaren sinadura.
Euskaraldian izena eman dute eta bi arigune sortu dituzte.

 Autos Kastresana (Igorre): bezeroari begirako errotulu eta bestelakoak eskatuditu: ordutegia, 20 errotulu desberdin gehiago (hondakin desberdinak sailkatuta,guneren bat..), Kode zibila 1600 artikulua, 1457/1986 Errege Dekretuko 14.5artikulua eta e-postatarako sinadura.
 Elezarre Renault (Igorre): dena euskaraz daukatela azaldu digute eta beharizanez gero gurekin harremanetan jarriko direla.
 Igorre autoak (Igorre): ez dute egitasmoan parte hartzeko interesik.
 Zuloaga motor (Lemoa): bezeroari begirako errotulu eta bestelakoak eskatuditu: Covid kartel orokorra segurtasun neurriak, kartel bat. Fakturak,aurrekontuak eta euskarri gehiago euskaratzeko aukera aztertzen ari gara.Urtarrilaren 8rako adostu dugu bilera, 10:00etan.
 Lemoa Car (Lemoa): ezin izan dugu haiekin telefonoz kontaktatu.
 Buga (Lemoa): Une honetan langile bakarra dago bulegoan, bestea ERTEanbaitago; nahiago dute aurrerago batu. Urtarrilean deitzea adostu da.
 Isuzu Bilbotruck (Bedia): momentu honetan ezin diote proiektuari heldu etaurtarrilean deitzeko eskatu digute.
 Talleres Lekubaso (Bedia): Bilbotruck Bediarren pean daoen negozioa denez,Bilbotruck-en bitartez landuko dugu.
 Carrocerias Joseba (Bedia): interesa erakutsi dute. Urtarrilaren 8rako zehaztudugu bilera, 11:15ean. Urtarrilaren 7an deitu behar zaio konfirmatzeko.
 Autoreparaciones Jon (Bedia) (Orain autos Varela): bisita txartela euskaratudiegu. 2021eko urtarrilaren 13an 18:00etarako adostu da bilera.

 Egitasmoaren zabalpena eta parte hartzen hasi diren enpresen informazioa zabalduda Begitu aldizkarira abenduan, urtarrileko alean argitaratuko da.
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 EUSKARALDIA enpresetan sustatu, atxikimenduak lortu eta EUSKARALDIAn partehartuko dutenei bideratzen lagundu.
 Euskaraldia enpresetan sustatu da, bai posta elektroniko bidez bidalitako mezuetan, baitaenpresei egindako bisitetan ere. Euskaraldiari lotuta mezu desberdinak bidali dira (ikusBidalitako mezuak eta horien eranskinak karpeta, 2020 enpresei bidalitako mezuakdokumentua):

 5. Euskaraldian parte hartu gura duzu? ekainak 25 eta irailak 4 zein 24 (bi azkenenmezuen gaia: Euskaraldian izena emateko azken egunak)
 6. Euskaraldian izena emateko gida azkarra, uztailak 1.
 9. Tresnak enpresak izena eman du Euskaraldian, zeu ere anima zaitez!, irailak 17.
 10. Urriaren 5era zabaldu da izen-ematea, irailak 29.
 11. Euskaraldia. Norbanakoen izen-ematea, urriak 6.
 14. Euskaraldian izena eman duten erakundeak, azaroak 10.
 15. Euskaraldirako prest?, azaroak 19.
 16. Euskaraldia eta gero, zer?, abenduak 10.

 Guztira 7 erakundek eman dute izena euskaraldian eta 14 arigune sortu dira. Erakundeakizan dira: Errota Fundazioa, Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegia, Carrocerias Arratia,Areatza Bainuetxea, Graficas Arratia, Ormaurre eta Tresnak. Izena emandako guztieieman zaizkie ariguneak identifikatzeko euskarriak.
 Egungo egoerarekin lotutako gai interesgarriak eta estrategikoak landu euskaraz:Ekintzailetza, sindikatuekin mahai ingurua, Hemendik aurrera zer? Hitzaldia, Lan--munduan sartuko diren gazteei zuzendutakoak... Aldundia eta HPS inplikatzensaiatu, hitzaldiak Internet bidez zabaldu eta grabatu.

 Enpresen egungo egoerak eta birusaren bigarren olatuak sortutako segurtasun neurriberriak direla eta, saio hauek aurrerago egiteko erabakia hartu du Ahize-AEK hizkuntzaaholkularitzak.
 Euskaraz lan egiten laguntzeko materialak sortu, eskualdeko enpresen esku jarrieta erabilera bermatu.

 Posta elektroniko bidez bidali zaie enpresei Euskaraz lan egiten laguntzen digutentresnen mezua (ikus Bidalitako mezuak eta horien eranskinak karpeta, 2020 enpreseibidalitako mezuak dokumentua, 12. mezua).
 Harrera (telefonozkoa zein aurrez aurrekoa) euskaraz egiteko trebakuntzaeskaini. Jarraibide desberdinak landuko dira eta horiek oinarri hartuta formazio saio bateskainiko zaie enpresei, jendea artatzen duten langileek izan ditzaketen kezka, zalantza,beldur edo konfiantza falta uxatzeko eta jendea euskaraz artatzen ahalduntzeko.

 Trebakuntza saioa prest utzi dugu, enpresen egungo egoera zein izan den kontuanhartuta, 2021era egokitzea izan da Ahize-AEKren erabakia.
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3.3. Egitasmoaren jarraipen eta koordinaziorako:
 Prozesua dokumentatzeko online bete eta kontsulta daitekeen erreminta bat erabili:teknikarien lana jasoko duen egunerokoa osatu, enpresa bakoitzari buruzko datuak jaso(harremanak, eskaerak, ekintzen betetze maila, parte-hartzaileen asetasuna...). Erremintahori Drivean, Moodlen edo OnlyOfficen eraiki daiteke, eta Errotak baimendutakoek soilikikusi ahal izango dute.

 2018tik sortuta dago erreminta hau eusgara.errota@gmail.com kontuaren Drivean etaErrotarekin elkarbanatuta dago informazioa. Horretaz gain, 2020an sortutako katalogo,akta edota bestelako emangarriak zuzenean elkarbanatu dira Errotako lankideekin postaelektroniko bidez.
 Jarraipen batzordea Errotako ordezkariarekin (eta udaletako teknikari/arloko zinegotziekin).Gutxienez bi hilean behin egitasmoari jarraipen zuzena egin eta erabakiak hartzeko.

 6 koordinazio bilera egin dira guztira Errotako ordezkaria eta eusGarako teknikarienartean (ikus aktak Koordinazio bilerak karpetan).
 Egindakoari buruzko txostena aurkeztu kanpaina bakoitzaren amaieran, lortutakoemaitzekin, doitu eta hobetzeko proposamenak egiteko. Egitasmoaren memoria aurkeztuurtero ikuspegi estrategikoan hartu beharreko neurriak hartzeko. Eta egitasmoaamaitutakoan, memoria orokorra, erabilitako datu eta dokumentuak eman Errotari.

 Egindako kanpaina guztien informazioa jarraipen bileretan jasota dago eta urtekomemoria orokorra honako txostena da.

3.4. Egitasmoaren emangarriak dira:
 Behin betiko lan egutegi zehatza, ekintzen proposamena jasoko duena.
 Egindako lanen egunerokoa, astero egindakoaren oharrak jasoko dituena.
 Sinatutako hitzarmenak.
 Enpresek jasotako laguntzak justifikatzeko aurkeztutako dokumentazioa.
 Enpresa bakoitzaren memoria: enpresari buruzko informazio orokorra, adostutako ekintzak,egindakoak, etorkizunean egin daitezkeenak eta egitasmoaren balorazioa jasoko dituena.
 Jarraipen bileren deialdiak eta aktak. Dokumentuak partekatzeko plataforma batean jarrikodira Errotak adierazitako pertsonen eskura.
 Elkarlanerako foroetan (Eusko Jaurlaritzako Aholku Batzordea, Bizkeus, Euskaragileak,eskualdeko foroak...) parte-hartzearen inguruko memoria txostenak.
 Urteko memoria txostena: burututako ekintzen deskribapena, emaitzak, enpresen fitxak(egindako lanketa laburbilduta), deialdiak, aktak eta sortutako eta erabilitako bestelakodokumentu eta euskarriak. Aurkezteko epea: 2020-12-23
 Egitasmoaren barruan sor daitezkeen bestelako materialak: Hizkuntza-kudeaketa hobetzekoerreminten kutxa, Hitzarmenen karpetak, bideoak, prentsa-dosierra...

 Horiek guztiak memoria txostenean edota horrekin batera aurkeztutako dokumentazioanjasota daude.
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4. Proiektuaren garapena: lan-plangintza
Ezarritako helburu orokorra eta zehatzak lortzeko Ahize-AEK hizkuntza-aholkularitzak bifasetan bereizi du epealdi hau:

1. FASEA: EGITASMOA MARTXAN JARRI (MAIATZA -UZTAILA)
 Hitzarmen-kideekin harremanetan jarri, eurei entzun, zertan lagundu ahal diegun
identifikatu eta lan plana egin: giltzarriak kontuan izanda. 1. bisita egin.

 Datu-basea osatu eta aukera berriekin harremanetan jarri, egitasmoaren eta irailetik
aurrera bideratuko ditugun ekimenen berri emateko (EUSKARALDIA).

 2. fasea antolatu.
2. FASEA: AKTIBAZIOA (IRAILA-ABENDUA)

 Hitzarmen-kideei 2 eta 3. bisitak egin.
 Egitasmoaren jendarteratzea, ideia nagusi hauekin: bueltan gara, hizkuntzak garrantzia
duelako. Euskarak asko emango digu. Erronka garrantzitsuak aurkeztu: Euskaraldia eta
Bulego teknikoa besteak beste.

 EUSKARALDIA enpresetan sustatu, atxikimenduak lortu eta EUSKARALDIAn parte
hartuko dutenei bideratzen lagundu.

 Bulego teknikoa martxan jarri, zerbitzua euskaraz emateko baliabideak eskaini:
materialak, trebakuntza, dirulaguntzei buruzko informazioa ...

 Lanbide Heziketako ildoari jarraipena eman.
ZEHARKAKOAK

 Euskaraz hausnartu etorkizunaren inguruan zikloa antolatu.
 Egoera berri honetan enpresentzako baliagarriak izan daitezkeen tresnen inguruanberariazko trebakuntza saioak antolatu: nola antolatu gure lana? Nola kudeatu guremarka?...
 Komunikazio kanala aktibatu hilean bitan egitasmoaren zein euskarari buruzko berriaketa trebakuntza-pilulak enpresei emateko.
 Errotari hizkuntza-kudeaketa garapen sozioekonomikoan txertatzeko laguntza eskainieta euskara sustatzeko elkarlanerako foroetan aktiboki parte hartu.

 Proiektuaren lan-plangintza aurreikusi bezala bideratu da, salbuespenak salbuespen,memoria txosten honen 3. puntuan dago guztia jasota.
 Salbuespenak izan dira zeharkako lehen bi puntuak. Enpresen egungo egoerak etabirusaren bigarren olatuak sortutako segurtasun neurri berriak direla eta, saio hauekaurrerago egiteko erabakia hartu du Ahize-AEK hizkuntza aholkularitzak.
 Errota Fundazioari behar izan duen aholkularitza eskaini diote Ahize-AEK-ko teknikariekepealdi honetan; besteak beste, Bikain Ziurtagirira aurkezteko dokumentazioa prestatzeneta Euskaraldian entitate zein norbanako moduan izena ematen.
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4 Karaktere kopuru mugatua: Itzulpena: ES->EU: urtean 7.200 karaktere / EU->ES: urtean 10.800 karaktere /
Zuzenketa: urtean 14.400 karaktere.5 Dokumentu luzeagoak itzultzeko, errotuluak eta irudi korporatiboa lantzeko, webguneak, aplikazio informatikoak eta
makinak euskaratzeko, kudeaketa euskaraz eramango dieten enpresak kontratatzeko...

5. Zerbitzua ematea
Enpresa bakoitzarekin adostutako jarduerak bideratu dira:
 Erreferentziarako bulego teknikoa, telefono bat eta helbide elektronikoa izango duteIgorreko euskaltegian...., noiznahi harremanetan jarri eta zerbitzuak eskatzeko.

 Enpresa bakoitzak aukeratutako zerbitzua eman, besteak beste:
.10 orduko gutxieneko aholkularitza (zerbitzu handiagoa gura duten enpresekin 20ordura arteko aholkularitza ematea adostuko da).
.Errotuluen itzulpen mugagabeak.
.Euskarri estandarrak (ordutegia, Zabalik/Itxita...).
.Euskaraz aritzeko prestasuna adierazten duen ikurra.
.Itzulpenak eta zuzenketak4.
.Dirulaguntzei buruzko informazioa5.
.Euskara ikasteko eta mintzapraktikarako taldeak antolatu.
.Mailaketa azterketak eta gaitasun mapak egin.
.Langileak sentiberatzeko saioak eta Hizkuntza ohitura berriak sortzeko dinamikak:eusLiderrak tailerrak, eusLe metodologian oinarritutako dinamikak (Ahobizi...).
.Hala gura duten enpresetan, hizkuntza-aholkularitza zerbitzua zabaldu zein osatu etabertatik bertarako laguntza indartu.
.Arratiako Zulaibar Lanbide Ikastegiari enpresetan lan praktikak euskaraz egitekoaholkularitza eta laguntza eskaini.
.Jarduera bakoitza bukatutakoan, harremanetan jarri jasotako zerbitzuaren balorazioaegin eta aukera berriak identifikatzeko.

 Enpresei eskaini eta emandako zerbitzua aurreikusitako lanetan oinarritu dugu etaenpresekin izandako elkarrizketa guztietan gure eskaintza zein den argi azaldu diegu.Memoria txosten honen 3. puntuan dago emandako zerbitzu guztia jasota.
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6. Hobekuntzak eta ekintza gehigarriak
Ahize-AEK hizkuntza-aholkularitzatik proposamen teknikoa diseinatzerakoan oinarrizkoekintzez haragoko ekintza hauek ekarri ditugu:

BULEGO TEKNIKOA
Garrantzitsua da enpresei urteosoko zerbitzua eskainiko dienerreferentziazko bulego teknikobat izatea eskualdean.
Bulego horrek euskarri batzukizan ditu bere buruaaurkezteko: logoa, bisitatxartelak, karpetak, hitzarmenereduak enpresak betetzeko...

 Karpetaren diseinua: egitasmoaren logoa, harremanetarako datuak eta zerbitzu--hizkuntza zein lan-hizkuntza euskaraz emateko, EME - Erreferentziako MarkoEstandarraren araberako osagaien koadroa.

1. orrialdea: Azala 2. orrialdea
Zerbitzu-hizkuntza1. Erakundearen irudia1.1. Errotuluak eta ikus-entzunezkoak1.2. Marketina, publizitatea etajendaurreko ekitaldiak1.3. Ingurune digitala
2. Bezeroarekiko eta herritarrekikoharremanak2.1. Harreman idatzia zerbitzuaeman edota produktua eskaintzekoorduan...

3. orrialdea
Lan-hizkuntza3. Barne komunikazioa eta lantresnak3.1. Lanari lotutako hizkuntzapaisaia3.2. Idatzizko komunikazioabertikala eta horizontala...
4. Pertsonen kudeaketa4.1. Pertsonen kudeaketa4.2. Laneko prestakuntza...

Azken orrialdea
Egitasmoari buruzko azalpenlaburra

Harremanetarako helbideaTelefonoaPosta elektronikoa

 Bi orrikoa: logoa, eskaintza eta harremanetarako datuak eguneratu dira (ikus Zerbitzuteknikoa katalogoa karpeta).

PRESTAKUNTZA SAIOAK ETA ERREMINTEN KUTXA/GIDA
Prestakuntza saioen bitartez hizkuntza-kudeaketaren gaineko ezagutza sustatu nahi izan dugu.

 Enpresen egungo egoerak eta birusaren bigarren olatuak sortutako segurtasun neurriberriak direla eta, saio hauek aurrerago egiteko erabakia hartu du Ahize-AEK hizkuntzaaholkularitzak.
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NORMALIZAZIO ZERBITZUAK

Honako zerbitzuak ere eskaini ditugu:
 Aholkularitza: Gaia kokatzen eta erabakiak hartzen lagundu, enpresaren ezaugarrienaraberako lehentasunak (sektorea, langileen gaitasun linguistikoa...). Errazenetik etaerabilienetik hasi. Aholkulariek eguneratua izan dute Errotak, udalek, Aldundiak etaJaurlaritzak eskaintzen dituzten dirulaguntzei buruzko informazioa enpreseihelarazteko. Esate baterako, errotulazioa aldatzeko, webgunea itzultzeko...Erreferentziazko telefono bat, helbide elektronikoa eta bulegoa izango dute herrianbertan, behar denean harremanetan jarri eta zerbitzuak eskatzeko.
 Hizkuntza zerbitzuak: Terminologia eta gramatika zalantzak argitu (“nola esatenda...?”), itzulpenak egin, idatzitako testuak gainbegiratu eta zuzendu.
 Hizkuntza teknikoa normalizatu eta finkatzen lagundu: Lanerako behar dutenterminologia zehazten lagundu, nolabaiteko hiztegia prestatzen lagundu.
 Dokumentu ereduak sortzen lagundu: Erabilienak eta aldagaitzak direndokumentuen eredu edo formatuak sortzen eta sistematizatzen lagundu. HorretarakoIVAP administrazioan erabili izan dituen irizpideak proposatu.
 Idatzizko gaitasuna hobetzeko ikastaroak eta trebakuntza: Idazteari beldurragaltzeko eta hobetzeko ikastaroa eskaini urtean behin. Urtean 6 orduko bat eskaintzeaaurreikusi da. Enpresa baten idazkirik ohikoenak, Euskaltzaindiaren arauak etaeuskaraz lan egiteko erreminta lagungarriak lantzeko. 2 orduko 3 saio, zalantzak etabeldurrak uxatzeko. Horretaz gain, enpresa bakoitzari eskaintzen zaion orduen barruan,trebakuntza pertsonalizatua ere eskaini da.
 Ahozko gaitasuna hobetzeko trebakuntza eta Berbalaguna: Ahozkoari beldurragaltzeko eta hobetzeko trebakuntza eskaini da. Horretaz gain, eskualdean martxandagoen Berbalaguna egitasmoarekin lotura aztertu da, enpresa arloan interesa dutenberba taldeak sortzeko.
 Hizkuntza-ohitura berriak sortu eta erabilera sustatzeko gomendioak etadinamikak: Coaching lana eskainiko da. Hizkuntza-ohitura berriak sortzeko gomendiopertsonalak eman, ibilbidea finkatzen lagundu eta emandako pausoen inguruanhausnartu.
 Azken bisita: jasotako zerbitzuaren balorazioa egin eta aukera berriak identifikatzekoerabili da.

 Aurreikusitakoa eskaini zaie enpresei eta beraien beharrizanetara egokitutako etabakoitzak eskatutako zerbitzua eman diegu.
 Aholkulariak egindako lana baloratzeko galdetegia bidali zaie enpresei (ikus Bidalitakomezuak eta horien eranskinak karpeta, 2020 enpresei bidalitako mezuak dokumentua, 18.mezua): zerbitzuaren balorazio orokorra, zer hobetu... Zer esango zenioke proiektuhonetan parte hartu edo ez pentsatzen ari den zure hurbileko enpresa bati? Era horretan,ebaluatzeaz gain, gero erabilgarriak izan daitezkeen testigantzak jaso ditugu.
 Momentuz jasotako erantzunak oso positiboak izan dira eta zerbitzua bikain baloratu dute.Horrekin batera, aurrera begirako eskaintza fintzeko, bakoitzaren beharrak ezagutzekoaukera eman digu galdetegiak.
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EGITASMOAREN KUDEAKETARAKO APLIKAZIOAK
Egitasmoaren kudeaketari laguntzeko online jarriko ditugun erreminta batzuk aurreikusiditugu:

 Enpresaren kaiera: Bertan jasoko dugu enpresetako bakoitzak egindako eskaerak,harekin izandako harremanak, emandako zerbitzuaren balorazioa...
 Teknikariaren egunerokoa: Bertan jasoko dugu, asterik aste, teknikarietakobakoitzak egindako lana, norekin elkartu den, zeini deitu dion... zenbat ordu emandituen...

 2018tik sortuta dago erreminta hau eusgara.errota@gmail.com kontuaren Driven etaErrotarekin elkarbanatuta dago informazioa. Horretaz gain, 2020an sortutako katalogo,akta edota bestelako emangarriak zuzenean elkarbanatu dira Errotako lankideekin postaelektroniko bidez.

KOMUNIKAZIO KANALA
Komunikazio kanala aktibatu hilean bitan egitasmoaren zein euskarari buruzko berriaketa trebakuntza-pilulak enpresei emateko.
Formazio-pilulak euskararen inguruan langileak dituen zalantzak argitzeko, aurrezdetektatutako hizkuntza-arazo baten gainean eragiteko, gauza berriak ikasteko zein euskarazjardutean sortzen diren zalantzak uxatzeko modu eraginkor, zehatz eta azkarra dira.

 Komunikazio kanala aktibatu da eta hilean bitan gutxienez egitasmoaren zein euskarariburuzko berriak eta trebakuntza-pilulak bidali zaizkie enpresei.
 1. Eskerrik asko egiten ari zareten guztiagatik, maiatzak 28.
 2. Zelan zaudete?, ekainak 4.
 3. Zure enpresarentzako onurak-Beneficios para tu empresa, ekainak 19, uztailak 16eta urriak 16.
 4. eusGara abian da berriro, ekainak 19.
 5. Euskaraldian parte hartu gura duzu? ekainak 25 eta irailak 4 zein 24 (bi azkenenmezuen gaia: Euskaraldian izena emateko azken egunak).
 6. Euskaraldian izena emateko gida azkarra, uztailak 1.
 7. eusGara proiektua berriz ere martxan, uztailak 3.
 8. Euskara plana enpresan - Dirulaguntzak eta ziurtagiriak, uztailak 8.
 9. Tresnak enpresak izena eman du Euskaraldian, zeu ere anima zaitez!, irailak 17.
 10. Urriaren 5era zabaldu da izen-ematea, irailak 29.
 11. Euskaraldia. Norbanakoen izen-ematea, urriak 6.
 12. Euskaraz lan egiten laguntzen diguten tresnak, urriak 21.
 13. Zuentzako doako eta berariazko zerbitzu teknikoa - Servicio técnico gratuito yespecífico para vosotr@s, urriak 29.
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 14. Euskaraldian izena eman duten erakundeak, azaroak 10.
 15. Euskaraldirako prest?, azaroak 19
 16. Euskaraldia eta gero, zer?, abenduak 10
 17. Lagundu gure zerbitzua hobetzen (betetzeko galdetegia), abenduak 14
 18. Errotak Bikain ziurtagiria eskuratu du, zeuek ere lortzeko aukera daukazue!,abenduak 16.
 18. Errotak Bikain ziurtagiria eskuratu du, abenduak 16.

Mezu guztien edukia: ikus Bidalitako mezuak eta horien eranskinak karpeta, 2020 enpreseibidalitako mezuak dokumentua.

HARRERA EUSKARAZ EGITEKO TREBAKUNTZA ESKAINI
Jarraibide desberdinak landuko dira telefonozko zein aurrez aurreko harrera euskarazegiteko eta horiek oinarri hartuta formazio saio bat eskainiko zaie enpresei, jendea artatzenduten langileek izan ditzaketen kezka, zalantza, beldur edo konfiantza falta uxatzeko etajendea euskaraz artatzen ahalduntzeko.

 Enpresen egungo egoerak eta birusaren bigarren olatuak ekarritako segurtasun neurriberriak direla eta, saio hauek aurrerago egiteko erabakia hartu du Ahize-AEK hizkuntzaaholkularitzak.

7. Giza baliabideak
Proiektuaren ezaugarriak kontuan hartuta, Ahize-AEK hizkuntza-aholkularitzak, 4teknikari- -aholkulariko lantaldea izan du proiektua gauzatzeko.

Hauek dira haien funtzioak, proiektuan izan dituzten egitekoak eta izen-abizenak:
Funtzioa Langilearen izen-abizenak

Proiektu-aholkularia:
Proiektuak dirauen bitartean arlo metodologikoaren eta lantaldearenkoordinazioaren arduraduna.

Txarles Ranero Maruri
Proiektu-burua:
Proiektu burua eta Ahize-AEK hizkuntza-aholkularitzaren ordezkaria; sustapenlanak; prestakuntza saioak diseinatu eta emandakoen jarraipena; aholkularitzaeta jarraipena enpresei; proiektuaren diseinua, inplementazioa, kudeaketa etaebaluazioaren jarraipena.

Naroa Jauregizuria Lopategi

Teknikaria:
Bulegoa; sustapen lanak; aholkularitza eta jarraipena enpresei; ikastaro etatailerren dinamizazioa; proiektuaren diseinua, inplementazioa, kudeaketa etaebaluazioaren gauzapena.

Miren Madariaga Tubet

Teknikaria:
Bulegoa; sustapen lanak; aholkularitza eta jarraipena enpresei; ikastaro etatailerren dinamizazioa; proiektuaren diseinua, inplementazioa, kudeaketa etaebaluazioaren gauzapena.

Andoni Solorzano Orue
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8. Egutegia eta lanorduak
2020ko maiatzetik abenduaren 23ra arteko epealdian egitasmoko lanak aurreraeramateko, astean, batez beste, 16 orduko lana egin dugu, 2020. urtean 432 ordu guztira.

9. Bitarteko materialak
Ahize-AEK hizkuntza-aholkularitzak Euskaraz Kooperatiba Elkartearen azpiegitura erabilidu egitasmo honetarako:

· Eskualdeko euskaltegiak: gela, fotokopiagailua, Interneterako sarbidea, argazkikamera.
· Eskualdeko euskaltegiak bulego funtzioa bete du.
· Galdetegiak eta Dokumentuak kudeatzeko online plataforma bat (Drive, Moodle edoOnlyOffice).
· Teknikari bakoitzak izan du:

◦ Ordenagailu eramangarria
◦ Esku telefonoa
◦ Posta elektroniko helbidea

10. LABURREAN
10.1. 2020ko jarduera ulertzeko gakoak
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10.2. 2020ko lorpenak
eusGara proiektutik ere pandemiak sortutako mugei aurre egiten saiatu gara 2020an,euskaraz eta euskaratik sortu dugu eta urtea emankorra izateko lan egin dugu. Aurrez aurreegiteko aurreikusitako saioak bideratu ezin izan badira ere, hemen lorpenen zerrendalabur-labur:

- Zerbitzu tekniko berria diseinatu eta abian jarri dugu maiatzean.
- 3 webgune itzuli ditugu.
- 40 dokumentu eta errotulutik gora itzuli edo zuzendu ditugu.
- Bikain ziurtagiria lortzeko bi erakunderekin bertatik bertara lanean ibili gara.
- Euskaraldia sustatu dugu eta 7 entitateren izen-ematea lortu, 14 arigune sortuz.
- Lan praktika aldiak euskaraz egiteko aukera handitzeko lanean jarraitu dugu.
- Enpresa askotan dagoeneko euskararen ahozko erabilerak gora egin du.
- Auto tailer eta kontzesionarioetarako berariazko zerbitzu teknikoa diseinatu eta abianjarri dugu azaroan. Dagoeneko bostekin lanean hasi gara eta 2021erako hainbat hitzordulotu ditugu.
- Hilez hile denetariko informazioa zabaldu dugu, enpresetan euskararen erabileraareagotzeko baliagarria izan dena.

10.3. 2021erako erronkak
1. Orain arteko lorpenak zabaldu eta eusGara proiektuan lankidetzan aritutako enpresei
aitortza egin.

2. Enpresa bakoitzarekin hartu gura duen konpromisoen araberako lanketa egin
(batzuekin hitzarmena sina daiteke, beste batzuekin konpromiso zehatzak).

3. Lankidetzan ari garen enpresa kopurua gehitu.
4. Arlo zehatzetan euskararen erabilera sustatzeko kanpainak diseinatu eta bideratu (auto
tailerrak...).

5. Zulaibar Lanbide Heziketa Ikastegiari lan praktikak euskaraz egiteko aholkularitza eta
laguntza eskaini.

6. Hizkuntza-aholkularitza zerbitzua zabaldu zein osatu eta bertatik bertarako laguntza
indartu.

7. Bikain ziurtagiria sustatu eta bide horretan urratsak egin.
8. Arratian egiten diren praktika onak tartekatu eta kanpokoak bertara ekarri.
9. Euskaraz lan egiten laguntzeko materialak sortu, eskualdeko enpresen esku jarri eta
erabilera bermatu.

10. Jardunaldi bat egin.
11. Enpresekin dugun komunikazioa hobetzeko estrategiak landu.
12. Errota Fundazioari Bikain ziurtagiritik jasotako aholkuak betetzen lagundu.


