
 

 

 

                           

 

ERAKUNDEAREN DATUAK 

1. Erakundearen izena: FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA 

2. Sektorea: PUBLIKOA 

3. Langile kopurua: 187 

4. Webgunea: www.hazi.eus 

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

 

Eusko Jaurlaritzaren erakunde instrumental bat gara. Gure funtzioa 

proiektu estrategikoak koordinatzea eta gauzatzea da, elikaduraren 

eta basoen balio-kateko lehiakortasuna eta jasangarritasuna 

sustatzeko, eta Euskadiko landa eta itsasertzeko ingurunea 

dinamizatzeko. 

Horretarako honako zerbitzu hauek erabiltzen ditugu: 

1.- Balio erantsia eskaintzen duten eta katearen eta ingurunearen 

lehiakortasuna eta jasangarritasuna indartzen laguntzen duten 

zerbitzuak. 

2.- Kolaboratzaile eta aliatuen sare batekin lankidetza zerbitzu 

guztietan. 

3.- Ezagutza eta informazio-sistema espezializatuak katearen eta 

ingurunearen zerbitzura. 

4.- Irtenbide eta zerbitzu berritzaileak. 

 

 

Harremanetarako datuak  

Solaskidearen izen-abizenak: Jabier Mugertza Illarramendi 

Helbide elektronikoa: jmugertza@hazi.eus 

Telefonoa: 665.72.05.92 

  



 

 

 

                           

 

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: EUSKARAZKO TESTUEN KALITATEA BERMATZEKO 

PROTOKOLOA 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

Gure sektore eta herritarrekiko harremana etengabea da. Gure 

jarduna lehen sektoreko beste entitateei, instituzioei, elkarteei, 

enpresei, ustiapenei…, zuzenduta dago. Baita lehen sektorean 

lan egiten duten profesionalei edo sektorearekin harremana 

duten herritarrei ere. 

Harreman hori era desberdinetan gauzatzen da baina askotan 

idatziz gauzatzen da: iragarkiak, berriak, web orrialdea, gutunak, 

emailak eta abar. 

Batzuetan kanpora begirako testuetan akatsak izan dira. Akats 

horiei aurre egiteko, kontrol mekanismo batzuk ezarri eta 

zorroztu nahi izan ditugu protokolo batera ekarriz.  

Helburua: HAZI FUNDAZIOAK kanpora begira sortzen dituen 

euskarri guztietan euskarazko testuen kalitatea bermatzeko 

beharrezkoak diren pausoak zehaztea. 

Zeri eragiten dio? 

• Prentsarako testuak: prentsa oharrak, prentsaurreko 

deialdiak… 

• Publizitate euskarriak: telebista, irrati zein prentsakoak, 

kaleko publizitateko euskarriak, bestelako euskarriak 

(karpetak, kartelak, boligrafoak, poltsak, etiketak…) 

• Web guneak. 

• Gutunak, emailak. 

Jarraibideak: 

• Publizitate eta prentsa euskarri guztiak, onartu aurretik, 

komunikazio lan-taldearen eskuetatik pasatzen dira. 

• Lehen filtroa komunikazio lan-taldeak egiten du. Testuen 

egokitasuna, zuzentasuna, zehaztasuna eta jatortasuna 

aztertzen du. Komunikazio lan-taldeko kideek kalitate 

oneko testua dela, aurrera, ez dauka bigarren pausoa 

eman beharrik. 

• Bigarren filtroa euskara teknikariak egiten du. Euskara 

plana aurrera eramateko kanpo-enpresa bat 

aholkularitza emateko kontratatuta daukagu. Enpresa 



 

 

 

                           

horren teknikariaren zereginen barruan lan hau 

aurreikusita dago. Testuen egokitasuna, zuzentasuna, 

zehaztasuna eta jatortasuna aztertzen du. Azken filtroa 

da. 

HAZI Fundazioko lan prozeduretan sartuta dago eta 

zabalkundea zein erabilera pixkanaka-pixkanaka gauzatzen ari 

gara. 

 

 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

(Hemen itsatsi tresna/dinamika/praktikaren irudiak, dokumentuak, grafikak, eta abar.) 

 



 

 

 

                           

 



 

 

 

                           

 


