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EKINTZA-PLANA SORTZEA

KONPROMISOAK BETETZEA

PARTE
HARTZEKO/
BATERA
SORTZEKO OGP
PROZES
HURRENGO EKINTZA-PLANA

LEHEN URTEKO AUTOEBLUAKETA

IRM AZKEN TXOSTENA
BIGARREN URTEKO
AUTOEBALUAKETA

IRM AURRERA EGITE TXOSTENA

AURRERAKUNTZEN EBALUAKETA

BATERA-HAUTAGAITZA
•

Open Government Partnership-ek Euskadi aukeratu
du, Tokiko Gobernuetarako daukan programaren
parte izan dadin, batera-hautagaitza modura.

•

Prozesu honetan guztian, Jaurlaritzak, foru-aldundiek,
hiru hiriburuetako udalek eta EUDELek
koordinaturik jardungo dute, gobernu irekian.

•

Koordinazio hori indartzearren, komunikazioa eta
zabalkundea hobetzeko eta gizartea engaia dadin,
identifikatzen gaituen marka erabiltzea proposatzen
da: OGP marka, “estatu kide” bertsioan, komunikazio
guztirako.

•

Gainera, #OGPEUSKADI Hashtaga proposatzen
dugu, gure ekitaldi irekiek sortzen duten
elkarrizketei jarraitzeko eta agiriak on-line
zabaltzeko.

•

Komunikazio-ekintza horiek gizarte zibilarekin adostu
eta erkatu ditugu, ekintza-plan honetako baterasorkuntza aurrera eramateko sortu dugun foro
ohikoaren bidez.

1. DEIALDI ETA OHIKO FOROA
•

E-mailak izan dira komunikatzeko izan dugun lehen
aukera: ohiko fororako deialdiaren e-maila eta
gerora etorri diren beste batzuk: gogoraraztekoak,
kontaktu-datuak zuzentzekoak eta abar.

•

E-mailak izan dira komunikatzeko izan dugun lehen
aukera: ohiko fororako deialdiaren e-maila eta
gerora etorri diren beste batzuk:
gogoraraztekoak, kontaktu-datuak zuzentzekoak
eta abar.

1.
2.

Foroan parte hartzen duten erakunde
nagusiak aipatuko ditugu, oihartzun
handiagoa izatearren.
OGP eta tokiko beste gobernu batzuk
ere aipatuko ditugu, hala nola Buenos
Aires, Elgeyo …

•

Ohiko foroan dauden eragileei honen guztiaren berri
zabaltzeko eskatuko diegu, hartara, herritarren
ordezkaritzarik ahalik eta handiena egon dadin foro
irekian.

1. BATERA-SORKUNTZA (MAIATZA)
•

Batera dihardugun hil bakoitzean, elkarrizketa bat
izango dugu, erakunde bakoitzaren kanaletan ere
zabalkundea batera egin dezagun.

•

Maiatzean komunikatu beharko dugu zer den
OGP, zer izango den lan-prozesua, zer-nolako
konpromisoak har daitezkeen …

•

Irekiak hilean behin bideo bat egingo du.
#OGPEUSKADI-k sinatuko du. Gure proposamena
da erakunde guztiak aipatzea, baina baita parte
hartzen duten elkarteak ere, denek izan dezaten haien
berri.

•

Hilean behin, gainera, informazio-biltegira zer
agiri igotzen diren esango dugu. Biltegi hori,
gutxienez, Irekian eta ogp.euskadi.eus. web
berezian egongo da. Gainerako erakundeek RT
proposatu dute.

•

Gobernantza-eredua: gainerako erakundeen
ardura izan arren, guk ere lagun dezakegu mezua
zabaltzen, errespetu guztiz.

2. BATERA-SORKUNTZA (EKAINA)
•

Konpromiso-proposamenak ekainean
aurkeztu behar ditugu ohiko foroan.
Horretarako, garrantzitsua da gobernuen eta
herritarren arteko lan-talde mistoen ekarpenak
jakinaraztea.

1.
2.

Foroan parte hartzen duten erakunde
nagusiak aipatuko ditugu, oihartzun
handiagoa izatearren.

•

•

•

OGP aipatu, eta baita tokiko beste
gobernu batzuk ere: Buenos Aires, Elgeyo
…
Ohiko foroan eztabaidatu eta onartu diren
konpromisoetan oinarrituta osatu behar da
zabalkunde-materiala... Ondo legoke Irekiak bideo
labur bat egitea konpromiso bakoitzeko.
Ekainaren erdi aldera, ogp.euskadi.eus websita
jarriko da martxan. Han jasoko da proiektuaren
komunikazioak eragin duen interes guztia.
Irekiak eta gob_eus-ek, beste behin ere, jendearen
eskura zer agiri jarriko diren jakinaraziko dute
beren profiletan. Gainerako erakundeek RT
proposatu dute.

3. BATERA-SORKUNTZA (UZTAILA)
•

Uztaileko zabalkunde-saioan, ekintza-plan zehatza
jorratuko da... Jadanik ondo lotuta baitaude
konpromiso eztabaidatuak. Bi gaiotan
oinarritzea proposatzen dugu: talde
operatiboak eta konpromisoak betetzea.

•

Eta orduan ikusiko dugu, OGPren aholkuak entzun
ondoren, komeni den edo ez, komunikazioa
erraztearren, erabilera-markak sortzea; edo profilak
sare sozial jakin batzuetan.

•

Komeni den edo ez lerro grafiko lagungarri bat
sortzea, erakundeek eta ohiko foroko elkarteek
erabiltzeko, edo are eta irekia …

•

Eta Irekiak eta gob_eus-ek beren profiletan
jakinaraziko dute zer agiri jarriko diren jendearen
eskura. Gainerako erakundeek RT proposatu
dute.
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