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EMAI TZAK NOLA FINKA TZEN, JARRAIPENA EGITEN ETA ALDERA TZEN DIREN, BAI ESTRATEGIARI DAGOKIONEZ, BAI HERRITARREI ETA ZERBI TZU-HAR-
TZAILEEI DAGOKIENEZ, BAI PER TSONEI DAGOKIENEZ, GIZARTEARI DAGOKIONEZ ETA BAI BERRIKUN TZARI DAGOKIONEZ.

6.1 EMAI TZA ESTRATEGIKOAK
Zati honetan, ikuskerarekin, estrategiarekin eta ikus-
kerara iristeko jarritako helburuekin zuzenki lotutako 
alderdiak jaso dira. Ereduko arda tzei loturiko alder-
diak izan daitezke, eta duten ezaugarri bereizgarria, 
berriz, zehaztu den estrategian duten eragina da.

Zenbateraino ari den aurrera tzen atalak jarritako ikuskerara, estrategietara eta helburuetara iristeko.

Zenbateraino ari den bete tzen atalaren jarduera-plana.

Jarri diren baliabideen kudeaketa ona erakusten dute adierazle ekonomikoak izatea, tartean direla efizien tziarekin eta aurrekontua bete tzearekin zerikusia duten 
gaiak; horrekin batera, aurrekontuaren betearazpen-maila ere aztertuko da, bai aurrekontu-ekitaldiaren amaieran, bai urtean zehar.

Egindako jardueren eta atalak eskain tzen dituen zerbi tzuak erabili dituzten per tsona eta erakundeen inguruko datuak.

6.2 HERRITARREKIN ETA ZERBI TZU-HAR TZAILEEKIN 
LORTUTAKO EMAI TZAK
Herritarrei eta eskain tzen diren zerbi tzuen har tzaile 
diren per tsona eta erakundeei loturik jarri diren hel-
buruak zenbateraino bete diren balora tzeko aukera 
eskain tzen du.

Atalak eskain tzen dituen zerbi tzuez herritarrek egindako balorazioa.

Zerbi tzuak jaso tzen dituzten per tsona edo erakundeen gogobete tzea, zenbait ezaugarriren inguruan (epeak, kalitate teknikoa, baldin tzak bete tzea, adeitasuna, esku-
ragarritasuna, kon tsultak egiteko aukera, eran tzunaren azkartasuna, e.a.).

Zerbi tzuak jaso tzen dituzten per tsona edo erakundeen gogobete tzea, ematen zaien informazioaren inguruan (argitasuna, zehaztasuna, ulergarritasuna, jaso tzen 
duenaren premietara egoki tzea, e.a.).

Barne-fun tzionamenduari buruzko adierazleak izatea; esate baterako, zerbi tzua eskain tzeko urra tsetan emandako denbora (arreta eskain tzea,  txostena, ebazpena, 
jakinaraztea, e.a.).

Kexa eta erreklamazioei buruzko adierazleak.

6.3 PER TSONEKIN LORTUTAKO EMAI TZAK
Langileen premia eta igurikimenen inguruan lortu-
tako emai tzak ezagu tzeko informazioa ematen dute.

Langileek egiten duten lanarekin duten gogobetetasuna neur tzea (lan-lekua dela, lan-baldin tzak, garapen profesionala, laneko giroa, e.a.).

Pertsonak atalaren proiektuarekin zenbateraino sentitzen diren identifikatuta, estrategia eta helburuekin duten konpromisua, edota zenbaterainoko ilusioa eragiten 
dien horrek guztiak.

Erakundean eran tzukizunak dituzten per tsonek erakusten duten lidergoaren balorazioa (helburuak zehazteko gaitasuna, ematen duten informazioaren gardenta-
suna, informazioaren maiztasuna, talde-lana bul tza tzea, en tzuteko gaitasuna, egiten diren proposamenekiko jarrera irekia izatea, lana beste ba tzuen eskuetan uzten 
jakitea, jarrera etikoa, antola tzeko eta kudea tzeko gaitasuna, e.a.).

Parte har tzeko, ekarpenak egiteko, berrikun tzaren alde egiteko eta abarretarako eskain tzen diren aukerekiko gogobetetasuna.

Per tsonen kudeaketarekin lotutako adierazleak (absentismoa, gogobete tze-inkestetan izandako parte har tzearen ehunekoa, hobekun tza-taldeetan edo proiektuene-
tan izandako parte-har tzearen ehunekoa, e.a.).

6.4 BERRIKUN TZAN LORTUTAKO EMAI TZAK
Neurri berri tzaileak zenbateraino garatu diren eta 
neurriok estrategian eta zerbi tzuen har tzaile diren 
per tsona eta erakundeetan zenbaterainoko eragina 
izan duten balora tzeko aukera eskain tzen digute.

Zerbi tzuen har tzaile diren per tsona eta erakundeak nahiz beste interes-talde ba tzuk zenbateraino dauden gogobeteta gure helburu eta estrategiekin, betiere 
berrikun tza publikoaz ari garela (nola gara tzen diren ideia berri tzaileak, zenbateraino uzten den horietan parte har tzen, zer nolako informazioa jaso tzen duten ideia 
horiei buruz, e.a.).

Langileak zenbateraino dauden gogobeteta berri tzeko dituzten aukerak direla-eta (sormena lan tzeko, iker tzeko edo proposamenak egiteko denbora eta beste 
baliabide ba tzuk izatea; sormenak bide egiteko zabaldutako ildoak; proposamen berri tzaileek dakar tzaten arriskuak eta ziurgabetasunak onar tzeagatik egindako 
ain tzatespena, e.a.).

Egindako iradokizunak eta emandako ideiak, horietatik aurrera eramandakoen ehunekoa, ekarpen horiei eran tzuteko denbora, e.a.

Proiektu berri tzaileak, beste erakunde ba tzuekin dagoen berrikun tzarako elkarlana, ezagu tza berriak detekta tzen edo praktika berri tzaileetan ari tzeko; horietako 
bakoi tzean emandako denbora, e.a.

Aurrera eramandako berrikun tzek nolako eragina izan duten erakusten duten adierazleak; bereziki helburu estrategikoetan eragin dutenak.

6.5 GIZARTEAN LORTUTAKO EMAI TZAK.
Gaur egungo gizarteak administrazio publikoei eska-
tzen dizkien gauzekin loturik dauden helburuak zenba-
teraino bete diren jakiteko informazioa ematen dute.

Interes-talde adierazgarrienak direnek ondorengo alderdien inguruan duten iri tzia: atalaren jarrera etikoa, kontu-ematea, herritarren parte har tzea, gardentasuna, 
aukera-berdintasunaren inguruan egindakoa, emakume eta gizonen arteko berdintasunean izandako aurrerapausoak, eta beste horrenbeste euskararen erabileran.

Kontu-ematearen inguruan egin denari buruzko adierazleak izatea.

Kudeaketaren gardentasun mailaren inguruko datuak. 

Beste erakunde publiko eta pribatu ba tzuekin elkarlanean ari tzeari esker lortutako emai tzen inguruko informazioa izatea.

Ingurumenean izandako eraginari buruzko eta lortutako hobekun tzen inguruko datuak izatea.

Aukera-berdintasuna zertan den erakusten duen informazioa izatea.

Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna lor tzeko izandako aurrerapausoen inguruko adierazleak izatea.

Barruko zein kanpoko harremanetan euskara erabil tzeari buruzko datuak.

Herritarrek atalaren jardueran duten parte har tzeari buruzko datuak izatea; Internet, sare sozial edo beste bide ba tzuei buruzko parte har tzea izango da.

6. EMAI TZAK
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