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1.1.– AURKEZPENA

1. GIZARTE ZERBITZUAK

Aurten ere, atseginez aurkeztu nahi dizuet 
Getxoko Udaleko Gizarte Zerbitzuetako me-
moria.

Memoria honen bitartez, Gizarte Zerbitzue-
tako Arloa osatzen duten pertsona guztiek 
egiten duten lan bikaina aitortu nahi dugu, 
baita gurekin lan egiten duten eta beren ba-
besa etengabe ematen diguten erakunde eta 
boluntarioek burututakoa ere. 

Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeak berma 
tzen du Gizarte Zerbitzuen Prestazio eta 
Zerbitzuen Zorroaren prestazioak eta zer-
bitzuak lortzea eskubide unibertsala eta 
subjektiboa dela; Gizarte Zerbitzuek 2016an 
izandako helburuetako bat izan da hori. 

Udaleko Gizarte Zerbitzuak Euskal Sistema-
ren Gizarte Zerbitzuetarako sarbidea gara, 
eta lanean dihardugu pertsona guztien au-
tonomia pertsonala, aukera-berdintasuna, 
gizarteratzea, kultura-artekotasuna eta bi-
zi-kalitatea hobetzea sustatzen duen eredu 
baten alde. Hori dela bide, lanean ari gara 
premiak dituzten pertsonen egoerak hau-
temateko eta horiei kalitatezko zerbitzu bat 

eskaintzeko gai izateko. Horrek bai langile 
teknikoen, bai lankide diren erakundeen 
zein udalerriko boluntarioen esfortzua na-
hiz profesionaltasuna eskatzen du; horiei 
guztiei eskerrak eman nahi dizkiet egin-
dako lanagatik.  

Nabarmendu nahiko nuke 2016. urtea gil 
tzarri izan dela zahartze aktiboaren espa-
rruan; izan ere, Hiri Lagunkoien proiektua 
garatzeko lehen pausoak eman dira, besteak 
beste, ekainean Euskadi Lagunkoia proiek-
tuaren atxikitzea sinatu zen. Biztanlearia-
ren zahartze-prozedura, hain zuzen ere, 
XXI. mendeko erronka nagusienetako bat 
da. Getxok, 2016ko irailaren 28an, 79.406 
biztanle zituen; horietako % 30,86 60 ur-
tetik gorakoak ziren. Errealitate horren au-
rrean, 2016-2019 Legegintzaldiko Planak 
jarduera garrantzitsutzat jo du “Adineko 
Pertsonekiko Hiri Lagunkoiak” zahartze ak-
tiboko proiektuarekin bat egitea.

Gure xedea pertsona, familia eta talde guz-
tien gizarteratzea nahiz autonomia bultza 
tzea da; horretarako, prebentziozko lagun 
tza-funtzioa gauzatuko da pertsonalak eta 
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harreman-bidezkoak diren prestazio, ekipa-
mendu eta zerbitzuen bitartez.

Hori dela eta, dagoeneko hasi dugun 2017. 
urtean ildo beretik jarraituko dugu, erronka 
horiek guztiak lortzeko lan eginez, erakun-
deen eta boluntarioen sareekin lankidetzan 
arituz eta sare horiei lagunduz, eta honaino 
heltzea posible egin duten profesionalen 
lantaldearengan uste osoa jarriz.

Gure xedea pertsona, familia eta talde guz-
tien gizarteratzea nahiz autonomia bultza 
tzea da; horretarako, prebentziozko lagun 
tza-funtzioa gauzatuko da pertsonalak eta 
harreman-bidezkoak diren prestazio, ekipa-
mendu eta zerbitzuen bitartez.

Hori dela eta, dagoeneko hasi dugun 2017. 
urtean ildo beretik jarraituko dugu, erronka 
horiek guztiak lortzeko lan eginez, erakun-
deen eta boluntarioen sareekin lankidetzan 
arituz eta sare horiei lagunduz, eta honaino 
heltzea posible egin duten profesionalen 
lantaldearengan uste osoa jarriz.

«…lanean ari gara premiak dituzten pertsonen egoerak 
hautemateko eta horiei kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko 
gai izateko. Horrek bai langile teknikoen, bai lankide diren 
erakundeen zein udalerriko boluntarioen esfortzua nahiz 
profesionaltasuna eskatzen du; horiei guztiei eskerrak 
eman nahi dizkiet egindako lanagatik.»
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1.2.– AURREKONTUAK
CAP I CAP II CAP IV CAP VI CAP VII

Gizarte-zerbitzuen administrazio-orokorra

1.959.011

674.206 121.000 20.583

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 2.548.500 1.771.700

Udaleko beste zentro batzuk eta gizarte-zerbitzuak 2.000

Inmigrazioa eta kultura artekotasuna Unitatea 80.852

Menpekotasunaren prebentzio Unitatea 96.852

Udal Egoitzari diru-ekarpena 2.298.507

GUZTIRA 1.959.011 3.402.410 4.070.207 121.000 20.583

CAP I: Langileen Ordainsaria, CAP II: Ondasun eta zerbitzuen erosketa, CAP IV: Transferentzia arruntak, CAP VI: Inbertsio errealak, CAP VII: Kapital-transferentziak 

Aurrekontuak

 Gizarte zerbitzuetako aurrekontu orokorra: 9.573.211 € Getxoko Udalaren aurrekontu  kontsolidatuta: 126.197.657 €
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1.3.– SAILAREN ORGANIGRAMA

Udal Gizarte Zerbitzuetako 2016ko organigrama
Organigrama honek batzen du: estruktura, zerbitzuak, programak eta pertsonak.
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Udalaren beste gizarte-zentro
eta zerbitzu batzuk

Eguneko arreta zerbitzuak

Pisos de acogida

Ostatu zerbitzuak

Partaidetza sustatzeko zerbitzua

 

Gaueko arreta zerbitzuak

Oinarrizko gizarte zerbitzuak Zahartza
aktiboa

Getxo 
lagunkoia

Nagusien 
Etxeak

Romo-Areeta
 

Andra Mari Algorta-Neguri

- Orientazioa, informazioa, diagnostikoa eta 
  arreta pertsonalizatutarako zerbitzua.
- Etxeko laguntza zerbitzua.
- Psikosoziala eta gizarte-hezkuntzan 
   esku hartzeko zerbitzua.
- Zaintzaileen laguntzeko zerbitzua.

Zinegotzigoa

Sailaren zuzendaritza

Udal Gizarte Zerbitzuak
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Zuzendaritza eta programak.  
Algorta-Neguriko oinarrizko  
gizarte Zerbitzuak 
Algorta Urgull, s/n

Zuzendaritza eta programak 
T: 944 660 151 
F: 944 660 155

Algorta oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 
T: 944 660 101 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

 
Erromo-areetako Oinarrizko  
Gizarte Zerbitzuak 
Monte Gorbea, 10

T: 944 660 153 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

 
Andra Mari Oinarrizko  
Gizarte Zerbitzuak 
Puerto Orduña, 16

T: 944 660 130 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

1.4.– KOKAPENA ETA ORDUTEGIAK
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ALDAKETAK GEZURREZKO ERROLDAREN 
ARAUDIAN

Araudia aldatu da, kontuan hartuta Idazka-
ritza Nagusiak helbiderik ez duten pertso-
nei dagokienez udal erroldaren kudeaketari 
buruz emandako 1/2016 Jarraibidea. Berri-
tasun nagusi gisa gehitu da helbiderik ga-
beko pertsonak benetan bizi diren lekuan 
(karabanak, etxolak...) erroldatzeko aukera.

BALORAZIO PROZEDURA OINARRIZKO GI-
ZARTE ZERBITZUAN

2016an irizpideak egokitzeko eta homoge-
neizatzeko prozesu bat abiarazi da, Fitxa 
Sozialean zehaztutako erabiltzaileen beha-
rrizanen hasierako balorazioa egiteko. Ho-
rrela, erabiltzaileek balorazio hori izateko 
daukaten eskubideari erantzuten zaio, bai-
ta Eusko Jaurlaritzak gure arreta jasotzen 
duten pertsonen Fitxa Sozialak bidaltzeko 
egindako eskaerari ere.

OINARRIEN KOORDINATZAILEA LANEAN 
HASTEA

Bi urtetik gorako aldian lanpostua hutsik 
egon ondoren, 2016ko irailean oinarrien bi-
garren koordinatzaile bat hasi da lanean Gi-
zarte Zerbitzuetako taldean, zerbitzu-egin-
kizunean

BI HARRERA PISUREN EROSKETA

2 etxebizitza erosi dira (bata Romo-Areeta 
gunean eta bestea Andra Mari eremuan), 
ostatuaren edo harrera pisuen zerbitzuak 
emateko Zorroak dituen eskakizunei eran 
tzuteko. Etxebizitza horiek bai premia 
sozialeko egoerei erantzuteko harrera pisu 
gisa bai etxeko indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzako harrera pisu gisa erabili-
ko dira. 

GIZARTEKO ESKU-HARTZERAKO LANPOS-
TU BAT SORTZEA

2016an Gizarteo Esku-hartzeko teknikari 
baten lanpostua sortu, eta bitarteko langile 
baten bidez bete da. Honako hauek izango 
dira haren eginkizun nagusiak:

- Esku-hartze komunitarioaren eremu 
osoko boluntariotza sustatzea.

- Immigrazio arloko gizarteratzeko politi-
kak kudeatzea.

ADINEKOEKIKO HIRI ATSEGINAK – GETXO 
LAGUNKOIA

3.3 atalean garatu da

1.5.– BERRIKUNTZAREN ETENGABEKO HOBEKUNTZA
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1.6.– 2016ko PRESTAKUNTZA PLANA

2016ko Prestakuntza Ekintza Parte hartu duten langileak

Errendimendu sortzaile handiko taldeak trebatzea. Teknikari 1

Gaitasunen araberako kudeaketa. Teknikari 1

arneko komunikazioa, ezarpen eraginkor bat. Teknikari 1

Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakundeei buruzko legearen jardunaldi teknikoa. Teknikari 1

Gizarte Lanaren Nazioarteko III. Biltzarra. 2 Gizarte langile

Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen 39. eta 40. legeen aldaketa. Teknikari 7

Benetako parte-hartzea. Teknikari 4

Belaunaldien arteko jakintzaren kudeaketari buruzko mintegia. Teknikari 1

Administrazio Prozedura Erkidea: urtarrilaren 1eko 39/2015 Legea. 6 Laguntzaile

Lanbide gaitasuna, GZESn (Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema)
beharrizanen hasierako baloraziorako fitxa soziala ezartzeko. 14 Gizarte langile eta Teknikari 3 

Mindfullness. 5 Gizarte langile,
 Teknikari 2 eta 7 Laguntzaile
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1.7.– GIZARTE ZERBITZUEK JASOTAKO DIRU-LAGUNTZAK 

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua-
ren 2016ko apirilaren 13ko Aginduak gi-
zarteko esku-hartzean teknikariak eta/edo 
administrariak kontratatzeko laguntza eko-
nomikoak emateko oinarriak onetsi zituen. 
Horien artean, laguntza ekonomikoak zeu-
den integrazio komunitarioaren arloko lan-
gileak eta immigrazio teknikariak kontrata 
tzeko eta immigrazioaren eta kultura arteko 
bizikidetzaren jarduerak antolatzeko.

Teknikariak kontratatzeko eman zen di-
ru-laguntza 99.139 eurokoa izan zen; Elkar-
gune-Harrera programa eta Kulturen Artean 
Getxo programa, biak, garatzeko emandako 
zenbatekoa, berriz, 31.960 eurokoa.

Osasun sailburuaren 2015eko irailaren 20ko 
Aginduak laguntza ekonomikoen deialdia 
onartu zuen ekipo teknikoak mantentze-
ko, adikzioen prebentzio komunitariorako 
programak garatzeko eta prebentzio proie-
ktuak egiteko eta arrisku nahiz kalteak mu-
rrizteko. Lehenengo kasuan 44.177 euroko 
diru-laguntza izan zen, eta bigarrenean, 
12.591 eurokoa..

Dirulaguntzen bilakaera

Esku hartzeko 
eremurako 

laguntza teknikoa

Prebentzio 
komunitariorako 

udal-ekipoak

Prebentzio
 komunitariorako 

programak

Immigrazio-
programak

Immigrazioko 
langile teknikalariak

2013 2014 2015 2016

106.922

105. 564

91.858

75.269

33.828

35.990

43.224

44.177

7.646

9.332

13.003

12.591

23.870

23.870

23.870

23.870

61.440

40.515

38.916

31.960

2013

2014

2015

2016
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2. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK
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2.1 – ZUZENEKO ARRETA ZERBITZUA 

2. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK

2016ko abenduaren 31n, Gizarte Zerbitzuek 
4.815 kasu aktibo zituzten, guztira, honela 
banatzen zirenak:

2.1.1 – BANAKAKO ETA FAMILIAKO 
ESKU-HARTZEAK.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 3.187 fami-
lia unitatek egindako laguntza eskaerari 
erantzun die, hau da, 6.096 pertsonari, esku 

hartzen den familia unitateko kide guztiak 
zenbatzen baditugu. Hori Getxoko biztanle 
guztien % 7,65 da.  

Gainera, gizarte zerbitzuen ekimenez, bes-
te zerbitzu/prestazio batzuk emateko esku 
hartu da, adibidez, ke-detektagailuen man-
tentze-lanak, zaintzaileentzako prestakun 
tza ekintzak eta Udal Egoitzan sartuta dau-
den pertsonekiko izapideak. 

Gizarte langileen esku-hartzeen agendeta-
tik honako esku-hartze mota hauek atera 
daitezke:

- Kasu berriak: Oinarrizko Gizarte Zerbitzu-
ra aurrez joan ez diren pertsonentzako arre-
ta edo, joan badira, azken esku-hartzea egin 
zenetik bi urte baino gehiago igaro izana eta 
espedientea baja emanda egotea. 1.422 kasu 
berri

- Jarraipena egiteko elkarrizketak: Oinarri-
zko Gizarte Zerbitzuan espediente aktiboa 
eta erreferentziazko gizarte langilea dituz-
ten pertsonentzako arreta. Jarraipena egite-
ko hitzorduak erabiltzaileak eskatutakoak 

Getxo-Andramari
13%

Algorta - Neguri
49%

Romo - Las arenas 
Areeta

38%

Kasu aktiboen erabiltzaileak, eremuaren arabera

2017ko urtarrilean 

eta/edo gizarte langileak emandakoak dira .   
Jarraipena egiteko 3.016 elkarrizketa.

- Programatu gabeko jarraipenak: aurre-
koarekin alderatuz, kasu honetan hitzordua 
goi mailako teknikariak eman dezake soilik. 
Honako egoera hauetarako erabiltzen da: goi 
mailako teknikariak erabiltzailea artatu beha-
rra duenean jarraipena egiteko hitzordu batek 
eman zezakeena baino atzerapen txikiagoare-
kin. Programatu gabeko 586 jarraipen

- Jarraipen intentsiboak: Honako egoera 
hauetarako erabiltzen da: gizarte langileak 
erabiltzailearen ohiko eta etengabeko ja-
rraipena eskatzen duenean une horretan 
azaltzen duen egoeragatik. 1.025 jarraipen 
intentsibo.

- Etxez etxeko bisitak: etxez etxeko 532 bisita
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3008
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1044

515

1360

2909

558

1151

522

Esku-hartzearen bilakaera

2014 2015 2016

Kasu berriak

Programtu gabeko jarraipenak

Etxez etxeko bisitak

Jarraipen elkarrizketak

Jarraipen intentsiboak
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2.1.2 – ESKAERAREN ARRAZOIA.

Eskaeraren banaketa, arrazoiaren arabera 2016

Norberaren eta familiaren 
arteko bizikidetza

6%

Gizarteratzeko
zailtasunak

2%

Baliabideak eskatzeko
 informazioa

13%

Norberaren autonomia
36%

Bizirik irauteko 
baliabiderik eza

42%

Baliadide 
pertsonalik izate

1%

 Eskarearen banaketa: bilakaera

1211
1245

864
892

1106

359
411

150

55

158

48 41

173

18 2214

Bizirik irauteko 
baliabiderik eza

Norberaren 
autonomia

Baliabideak 
eskatzeko 

informazioa

Gizarteratzeko 
sailtasunak

Baliabide 
pertsonalik ez  

izatea

Norberaren eta 
familiaren arteko 

bizikidetza

2014 2015 2016

1323

393
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2.1.3 – ERABILTZAILEEN PROFILA

Datuek Gizarte Zerbitzuetako erabiltzaileen lehentasunezko profil bat dagoela adierazten dute: emakume nazionala, 65 urtetik gorakoa. 

  Kasu aktiboetako erabiltzaileak, adinaren arabera

>65 urte
43%

<18 urte
1%18-35 urte

16%

35-45 urte
16%

45-65 urte
24%

Kasu aktiboetako erabiltzaileak, nazionalitatearen arabera

Atzerritarrak
27%

Estatukoak
73%

 Kasu aktiboetako erabiltzaileak, sexuaren arabera

Gizonak
34%

Emakumeak
66%
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2.1.4 – LEGEZKO AHOLKULARITZA 
ZERBITZUA

Zerbitzu hori lege kontuei buruzko informa-
zioa behar duten gizarte zerbitzuetako era-
biltzaileei zuzenduta dago, informazio hori 
zerbitzu pribatuen bidez edo dohaineko lege 
aholkularitzaren bidez jaso ezin dezakete-
nean. Aholkularitza zerbitzua baino ez da; 
ez da bigarren iritzi bat jasotzeko zerbitzua.

Zerbitzu hori eskuratzeko, ezinbestekoa da gizarte langileak erabiltzailea aldez aurretik ber-
tara bideratu dezala.

0

20

40

60

80

100

2014 2015 2016

2025
15

65

69
68

Gizonak Emakumeak

Legezko aholkularitza urteko bilakaera

Banantzea eta dibortzioa 
(tratu txarrik ez)

45%

Banantzea eta dibortzioa 
(tratu txarren kasuetan)

7% Tratu txarrak
7%

Legezko ezgaitzeak 
19%

Etxebizitzarekin 
lotutakoak

9%

Herentziak, honda-
sunak, jabetzak eta 

zorrak
7%

Beste batzuk
4%

Legezko Aholkularitza Programa, Arreta-arrazoien arabera 2016
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2.1.5 – HITZORDUAK GOGORATZE-
KO SISTEMAREN KUDEAKETA 

2016an, hitzorduetara joateko portzentajea 
% 81 izan da, hau da, 2015ekoa bezalakoa.

 79 81 81

2014 2015 2016

Hitzorduen bertaratzea: bilakaera Hitzorduen bertaratzea: hitzordu moten

84
79

91
78 83

81

Kasu berriak Jarraipen-
elkarrizketak

Programatu 
gabeko jarraipenak

Gizarte 
Larrialdietako
diru-laguntzak

Legezko 
aholkularitza

Elkarrizketa 
intentsiboak

 

  

 

 
 

bertaratzea 
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2016an, gogoratzeko bi bidalketa egin dira astean: ostiraletan, astelehen eta astearteko hitzorduak gogorarazteko, eta astearteetan, asteazken 
eta ostegunetan egin beharreko hitzorduak gogorarazteko. Bidalitako 6.668 SMSetatik, % 16 ez ziren heldu hartzailearengana (horrek ez 
zeukan sakelako telefonorik, arazoak zeuden telefoniako zerbitzariarekin...). SMSa jaso zuten 5.597 pertsonetatik, % 72 hitzartutako hitzor-
dura joan ziren.

Hitzorduen bertaratzea: bilakaera

81 86
79 79 79

85 88
78 7877 80 80 83 81

57

70

Kasu berriak Jarraipen 
elkarrizketa

Programa 
gabeko 

jarraipena

Gizart 
Larrialdietarak
diru-laguntzak

Legezko 
aholkularitz

Elkarrizket
intentsiboa

2014 2015 2016

84

91
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2.2 - PRESTAZIO EKONOMIKOAK

2.2.1.–GIZARTE LARRIALDIKO LA-
GUNTZAK

Gizarte Larrialdiko Laguntzak aldirokoak 
ez diren prestazio ekonomikoak dira, di-
ru-laguntza izaerakoak. Gizarte bazterke-
tako egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo 
arintzeko beharrezko diren gastu zehatzei 
(arruntak nahiz apartekoak) aurre egiteko 
baliabide nahikorik ez daukaten pertso-
nentzat dira.

Finantzazioa EAEko Aurrekontu Orokorren 
kontura egiten da. Hortik, udalerri bakoi 
tzari esleipen ekonomiko bat egiten zaio. 
Udaleko Gizarte Zerbitzuek ordainketak tra-
mitatu, ebatzi eta egiten dituzte.

2016an, 733 GLL espediente bideratu zaizkie 
632 familiari, guztira, berariazko 1.073 gas-
tu estaltzeko

Berariazko gastuak honako era honetan banatzen dira: 

733

681 710

20152014 2016

GLL kopuruaren urteko bilakaera

2016eko GLL banaketa: gastuen arabera

38

288

461

167

78

41

Etxebizitza alokatzea

Altzariak eta etxetresna elektrikoak

Etxebizitza mantentzea

Konponketak eta instalazioak

Zorpetzea Lehen mailako beharrak
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Ondoz ondoko bigarren urtean, zorpe 
tze-kontzeptua handitu egin da. Honako 
kontzeptu hauetarako erabili da hori: 
mantentze-lanak (% 44), alokairua (% 32), 
konponketak (% 10), lehen mailako beha-
rrak (% 10) eta hipoteka-mailegua (% 2).

Emandako GLLen zenbatekoaren bilakaera 
honako hau da 2014tik: 

0

100

200

300

400

500

Evolución importe de AES por gasto específico

Etxebizitza
alokatzea

252.207

239.572

264.168

Etxebizitza
mantentzea

366.921

416.345

410.378

Altzariak eta 
etxetresna

 elektrikoak

15.564

17.573

15.771

Konponketak
eta instalazioak

39.689

43.884

41.783

Zorpetzea

8.462

24.325

45.139

Lehen mahilako
beharrak

143.718

152.373

183.711

826.560

894.072

960.950

2014 2015 2016

GUZTIRA
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Zonaldeen arabera, honako era honetan banatuta:

43%
Etxebizitza
mantentzea27%

Etxebizitza
alokatzea

19%
Lehen mailako

beharrak

5%
Zorpetzea

4%
Konponketak eta

instalazioak
2%

Altzariak 
eta etxetresna

elektrikoak

2016ko GLLen Banaketa, kontzeptuaren arabera

0

100

200

300

400

500

ROMO-
LAS ARENAS

GETXO-
 ANDRAMARI

ALGORTA

325.719

144.579

490.652

2016an Emandako zenbateko osoagunen arabera
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2.2.2 – GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZEN FINANTZAKETA.

Gizarte larrialdietarako eman diren laguntzen urteko zenbatekoa 960.560 € izan da.

0

200

400

600

800
1000 960.950

679.022

281.927

826.560

594.006

232.554

894.072

638.053

256.019

2014 2015 2016

Emandako EJren Udal

EJk sartutako diruaren eta emandako laguntzen zenbatekoaren arteko aldea

2.2.3. – GIZARTE LARRIALDIKO LA-
GUNTZAK ITZULTZEKO KUDEAKETA

2016an, prestazio ekonomikoen itzulketa-
gatik bideratu diren eta, guztira, 23.426,50 
€-ko zenbatekoa zuten 46 espedienteetatik, 
4.214,20 € itzuli dira borondatezko bidean. 

2016ko gizarte larrialdiko laguntzen onura-
dunei emandako diru-laguntzak itzultzeko 
76 prozedura abiarazi dira 2017. urtean; la-
guntza horiek ez zituzten epe eta forma ego-
kietan justifikatu, edo desegoki edo okerreko 
zenbatekoan jaso zituzten. Guztira, 41.075 € 
ziren. Aurreko urtearen aldean abiarazitako 

prozedurak gehitu izanaren balizko arrazoia 
gastuak justifikatzeko epea laburtu izana da.
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2.2.4 – ALDIZKAKOAK EZ DIREN 
UDAL LAGUNTZAK

Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko urtarri-
laren 16an onetsitako gizarte arloko Udal 
Laguntzak arautzen dituzten Oinarrien ara-
bera, Aldizkakoak ez diren Udal Laguntzak 
aldizkakoak ez diren prestazio ekonomi-
koak dira, ohiz kanpoko berariazko gastuei, 
gizarte bazterketako egoerak saihestu, eki-
din edo arintzeko behar direnei, aurre egi-
teko behar beste baliabide ez dituzten Getxo 
udalerriko auzokoei emateko direnak.

Izaera subsidiarioa daukate, eta bai derrigo-
rrezko balorazio profesionala bai onuradu-
nak gizarte langilearekin adostutako arreta 
pertsonalizatuko plan batean parte hartzea 
behar dituzte; izan ere, haien ohiz kanpoko 
izaerak egoera zehatzak hobetzeko tresna 
tzat jotzen ditu prestazio horiek, baina beti 
hobetzeko ibilbide integral batean barnean.

Udalak baino ez finantzatzen dituen presta-
zio ekonomiko bakarrak dira.

2016an 118 AeDUL eman dira, berariazko 
172 gastu estaltzeko. 

Emandako AeDULen urteko zenbatekoa 
150.226,43 € da. Aurrekontuaren gehikun 
tza hori batez ere etxebizitza kontzepturako 
erabili da, eta, zehatz-mehatz, alokairuaren 
edo ostatuaren ordainketa bermatzeko.

150.226

79.909

130.000

2014 2015 2016

AEL emandako zenbateko osoaren 
urteko bilakaera

2016eko EALen banaketa, gastuaren arabera

24.960

24.560

44.332

14.283

12.370

3.532

20.751

3.185

590
1.663

Larrialdiko edo aldirako 
ostatatzeko laguntzak

Mantenimendua eta etxetresna 
elektrikoak eskuratzeko

Etxetik botatzea saihes-
teko edo eteteko

BUko adin txikinkoak 
aktibiteetan partehartzeagatik 
sortutako

Etxerako sarbidea 
edo ostatatzea

Arreta pertsonalizatuaren 
plana ezartzetik 
eratorritako gastuak

Osasun arloko premiak 
sustatzeko

Etxebizitza edo ostatuko 
alokairua bermatzeko

Adin txikikoak 
haurtzaindegietan

Oinarrizkopremiak 
sustatzeko
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Zonaldeen eta berariazko gastuaren arabera, honako era honetan banatuta:

ROMO-
LAS ARENAS

GETXO-
ANDRAMARI

ALGORTA

43.030

23.713

83.484

2016an Emandako zenbateko osoa, 
gunearen arabera

2016ko banaketa, gastuen arabera 

7

13

41

27
7

4

31

5

1

5

36

Larrialdiko edo aldirako 
ostatatzeko laguntzak

Mantenimendua eta etxetresna
elektrikoa eskuratzeko laguntzak

Etxetik botatzea 
saihesteko edo eteteko

Adin txikikoak 
haurtzaindegietan 
eskolatzeagatik

Onarrizko premiak 
sustatzeko laguntzak

Osasun arloko premiak
sustatzeko laguntzak

Etxerako sabidea edo ostatatzea

BUko adin txikikoak akti-
bitateetan partehartzeaga-
tik sortutako gastuak

Etxebizitza edo ostatuko 
alokatua bermatzeko

Adin txikikoak 
haurtzaindegietan eskolatzeagatik



28

Oinarrizko gizarte zerbitzuak / Prestazio Ekonomikoak

2.2.5 – JABEEN ERKIDEGOAREN 
KUOTA ORDAINTZEKO LAGUNTZAK

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko aza-
roaren 22an, errenta-maila txikiak dituzten 
Getxoko familia unitateei Jabeen Erkide-
goaren kuota ordaintzeko laguntzak ema-
tea arautzen duten oinarriak onetsi zituen. 
Horiek eskatzeko epea 2017ko martxoaren 
13an amaituko da. 

2.2.6 – PRESO DAUDENEN SENI-
DEEI JOAN-ETORRIAK DIRUZ LA-
GUNTZEKO LAGUNTZAK.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2016ko aben-
duaren 20an, EAEtik kanpoko espetxeetan 
zigortuta edo behin-behineko espetxera 
tzean dauden presoak 2016an bisitatzeko 
senideek egindako joan-etorriak diruz la-
guntzeko laguntzak ematea arautzen duten 
oinarriak onetsi zituen. Horiek eskatzeko 
epea 2017ko martxoaren 13an amaituko da. 
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2.3– MENDETASUN LEGEAREN KUDEAKETA

2.3.1 – MENDETASUNAREN BALORA-
ZIOAK.

Getxoko Gizarte Zerbitzuek 583 bizikidetza 
unitateri bideratu diete mendetasunaren 
balorazioa, hau da, 633 pertsonari, guztira. 
Horietatik, 450 eskaera berriak izan dira, 
eta beste 183, berriz, mendetasun maila be-
rrikusteko eskaerak.

2016ko abenduaren 31n, 752 pertsona jaso 
tzen ari ziren familia inguruneko zainke-
tetarako eta profesionalak ez diren zain 
tzaileei laguntzeko prestazioa ekonomikoa, Le-
gearen Zerbitzu Katalogoan adierazten dena.

20152014 2016

752

576
622

Evolución personas dependientes con 
prestación económica
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2.3.2 – ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 
ZERBITZUA

Laguntzeko eta prebentzioko zerbitzu bat 
da, eta haren helburua mendekotasun egoe-
ran edo arriskuan dagoen erabiltzaileari la-
guntza ematea da (etxean egon behar due-
na); etxeko eta arreta pertsonaleko laguntza 
eskaintzen zaio, eta horrek etxean bertan 
mugitzeko eta komunitateko ingurunean 
integratzeko aukera emango dio, isolamen-
du egoerak saihestuz. Arreta pertsonala 
jasotzen dutenek edo mendekotasuneko 
arriskuan daudenek soilik jaso ahalko dute 
etxeko arreta.

Zerbitzua azpikontratatuta dago, eta Urgatzi 
S.L. enpresak ematen du. 

 Etxebizitzen bilakaera-guztira eta hartatutako pertsonak

Abenduaren 31 arte 
artatutako etxe kop.

Etxeak guztira Artatutako 
pertsona kop.

248

310
333

244

295
319

247

302
318

2014 2015 2016

2014 2015 2016

70.911

70.452

69.797

 Etxez exeko laguntza zerbitzuak 
emandako ordu guztien urteko bilakaera

2016an, 65 etxebizitzak hartu dute alta zerbitzuan, eta zerbitzua 69ri eman zaie, guztira.
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Zerbitzuaren urteko kostuari dagokionez, 
fakturazioak atseden zerbitzuko orduak ere 
jasotzen ditu; bi zerbitzuak batuz 72.052,75 
euro dira urtean, 2.033.758,98 euroko kos-
tuarekin.

LAGUNTZA TEKNIKOAK EMATEA 

EELZren erabiltzaileek Laguntza Teknikoen 
Zerbitzu bat izan dezakete. Honako hauek 
sartzen dira horren barnean:  garabiak, ohe 
artikulatuak, etxerako gurpil-aulkiak, eska-
ren aurkako koltxoiak, etab. Zerbitzu horrek 
laguntzailearen eguneroko lana errazteko 
helburua dauka, mendetasun oso handia 
duten pertsonak zaintzeari, pertsona horien 

2014 2015 2016

1.995.459

EELZren kostuaren urteko bilakaera

1.983.905

2.033.759

etxe barruko moldatze autonomoa errazteari 
eta bizi-kalitate handiagoa emateari begira.

Zerbitzu hori aldi baterako prestazioa da. 
Dohainik ematen da, laguntza jasotzeko 
premiak irauten duen bitartean, eta, premia 
bukatzen denean, itzultzeko konpromisoa 
dago beren-beregi. 

Egindako esku-hartzeen (maileguak, ken 
tzea, itzulketak) kopuruaren bilakaera ho-
nako hau da:

TALKA GARBIKETAK

Goi-intentsitateko garbiketa jarduerak dira, 
eta dagoen zikinkeria handiagatik EELZ 
arrunt bat abiaraztea bideraezina den etxee-
tan gauzatzen dira. Ohiz kanpoko jarduke-
tak dira, autoabandonu larriko egoeretan 
agertu ohi direnak.

2016. urtean 3 talka garbiketa egin dira.

 2014 2015 2016

Unitate cop. 18 31 65

ZELADORE ZERBITZUA

Zeladore Zerbitzua erabiltzaileek (norma-
lean, patologia bereziak dituzten eta ohe-
ratuta dauden pertsonak) mugitzeko zailta-
sun larriak dituzten egoeretan ematen den 
laguntza zerbitzua da.

Zeladore Zerbitzua 19 erabiltzaileri eman 
zaie, eta urtean eman diren ordu guztiak 
1.728 izan dira.

2014 2015 2016

1.774

Zeladorearen orduen bilakaera

1.698

1.728
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2.3.3 – ATSEDEN ZERBITZUA

2016an Zerbitzuan eman diren orduen 
kopuruak handitzen jarraitu du: doako 
1.601 atseden ordu eman zaizkie 2. eta 3. 
mendetasun maila aitortua duten pertso-
nen senide zaintzaileei.

Zerbitzua mendekotasuna duten 57 pertso-
nari eman zaie: 19 gizon eta 38 emakume zi-
ren, eta 2. mendetasun maila (% 40) eta 3.a 
(% 60) zeuzkaten.

Batez besteko arreta handitu da: 28 ordu 
pertsonako. 

57 pertsona horietatik, 24 EELZren erabil 
tzaileak ere badira.

Zerbitzuaren kostua 44.872,83 eurokoa izan 
da.

Batezbesteko orduak / pertsonak

2014 2015 2016

25

28

20

Urteko orduak

2014 2015 2016

1012

1601
1332

Urteko zenbatekoa

2014 2015 2016

28024

44873
37142

Pertsona onuradunak

2014 2015 2016

67

40

57
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2.3.4 – ZAINKETAREN ESPARRUKO 
PRESTAKUNTZA JARDUERAK

Mendekotasuna duten pertsonen seni-
de zaintzaileek mendetasun mailaren bat 
duten pertsonak zaintzen dituzte etxean. 
2016an honako prestakuntza jarduera 
hauek egin dira zaintzaile horientzat Getxo 
udalerrian:

ERLAXAZIO TAILERRA: Hiru tailer egin 
dira: bata 31,5 ordukoa izan da, eta beste 
biak, berriz, 15 ordukoak. Lehenengo ikas-
taroa urteko lehenengo seihilekoan garatu 
zen, eta bertan 23 emakumek eta 7 gizonek 
hartu zuten parte. Beste biak urteko azken 
hiruhilekoan egin ziren (bata Romon eta 
bestea Algortan), eta 19 emakumek eta 14 
gizonek eta 5 emakumek eta 3 gizonek parte 
hartu zuten, hurrenez hurren.

LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA: Hiru ikastaro 
egin dira: bata 42 ordukoa izan da, eta beste biak, 
berriz, 16 ordukoak. Lehenengo ikastaroan 7 
emakumek eta 3 gizonek hartu dute parte; beste 
bietan, aldiz, 19 emakumek eta 14 gizonek eta 5 
emakumek eta 3 gizonek, hurrenez hurren.

MOBILIZAZIOAK ETA TRANSFERENTZIAK: 
Ikastaro horren helburua gorputz mekanika 
lantzea da, mendekotasuna duen pertsona 
behar bezala mugitzeko. 18 ordu iraun du, 
eta 7 emakumek eta 2 gizonek parte hartu 
dute.

“Erantzunkidetasuna familia zainketan” 
HITZALDI-TAILERRA: Bi ordu iraun zuen, 
ekainaren 21ean egin zen, eta 12 emakume 
eta 10 gizon bertaratu ziren.

“Mendekotasuna duten pertsonen auto-
zainketa: nire burua zaintzea besteak zain 
tzeko” HITZALDI-TAILERRA: Bi ordu iraun 
zuen, abenduaren 22an egin zen, eta 8 
emakume eta 2 gizon bertaratu ziren.

2.3.5 – ZAINDUZ

2016ko urriaren 31n, seigarren urtez ja-
rraian, ZAINDUZ izeneko beste hitzarmen 
bat sinatu zen Bizkaiko Foru Aldundiarekin, 
mendekotasuna familia ingurunean artatze 
aldera honako arlo hauek sustatzeko jardue-
ren bidez: autonomia pertsonala, bolunta-

riotza eta mendekotasuna duten adinekoen 
zaintzaileentzako laguntza psikosoziala.

2016an hitzarmen horren bidez eskuratu-
tako zenbatekoa 18.501,07 € izan da.

2.3.6 – ADINEKOEI LAGUNTZEKO 
PROGRAMA

Bakarrik bizi diren adinekoei behar duten 
laguntasuna emateko eta pertsona horiek 
egunero zaintzen dituzten pertsonei atse-
den hartzeko aukera emateko da zerbitzu 
hau. Zerbitzua Getxoko Udalak Cáritas Dio-
cesana erakundeari emandako diru-lagun 
tzaren bidez egiten da.

2016an 21 konpainia-zerbitzu egin dira. Zer-
bitzuak behera egin du, zerbitzua emateko 
boluntario faltagatik, besteak beste.

2016. urtean proiektu honetan arreta hartu 
duen pertsonaren profila bakarrik bizi den 
84 urteko emakume alarguna da. 
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Urteko artatutako kasu guztiak

2014 2015 2016

35

27

21

2.3.7 – TELELAGUNTZA

Telelaguntza zerbitzuak telealarmako ko-
munikazio gailu bat hartzen du barnean, 
eta, telefono linearen bidez eta berariazko 
ekipamendu informatiko batekin, erabil 
tzaileak berehala harremanetan jar daitezke 
berariaz prestatutako langileek etengabe 
artatzen duten arreta zerbitzu batekin, egu-
neko 24 ordutan eta urteko egun guztietan; 
eta, beharrezkoa bada, eskatutako arreta 
motarako berehalako sarbidea emango du, 

eta bere autonomia eta/edo segurtasuneko 
sentimendua indartzen lagunduko.

Hartzaileak: mendekotasun arriskuan edo 
egoeran dauden pertsonak; bakarrik bizi di-
ren adineko pertsona autonomoak; isolatze 
sozialeko arrisku egoeran izanik, Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuaren arabera, telelaguntza 
zerbitzuaren bidez artatu ahal izateko beha-
rrak dituzten pertsonak.

2016ko abenduaren 31n, 1.388 onuradun zeu-
den Getxon. Horietatik 291 onuradun berriak 
izan dira 2016an. Oinarrizko Gizarte Zerbi 
tzuak 113 txosten egin dizkie isolatze soziale-
ko arriskuan dauden pertsonei, Telelaguntza 
Zerbitzuak arreta eman ahal izateko.

2.3.8 – KE-DETEKTAGAILUAK

2016ko irailetik abendura bitartean, 714 
etxebizitzatan instalatutako 863 ke-detek-
tagailu berrikusteari ekin zaio. Horrez gain, 

pertsonen etxebizitzetan 14 detektagailu 
berri instalatu dira, oinarrizko gizarte langi-
leak eskatuta.

Bisitatutako etxe bakoitzetik bertan bizi di-
ren pertsona guztiak hartzen dituen behar 
sozialei buruzko txostena egin da..
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2.4.- UMEAK, NERABEAK ETA FAMILIA

2.4.1 – GIZARTEAN ETA HEZKUNT-
ZAN ZEIN ARLO PSIKOSOZIALEKO 
ESKU HARTZEKO ZERBITZUA 

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 
5eko 12/2008 Legeak adierazten du gizarte 
eta hezkuntzako esku-hartzea Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuen barneko prestazio tek-
niko bat dela eta, horren bidez, adingabeen 
eta haien familien eskasia pertsonalak eta 
afektibitate, familia, hezkuntza eta gizarte 
arloetakoak, besteak beste, saihesten eta 
arintzen saiatzen dela. Horrenbestez, den-
boran neurri handiagoan ala txikiagoan lu-
zatzen den prozesu bat dakar, horren bidez 
erabiltzaileek jakintza, jarrera, ohitura edo 
gaitasun erabilgarriak eskuratzen dituztela 
beren kabuz moldatzeko edo gizarteratzeko. 
Horrela, haien ongizatea sustatzen da, era-
bateko garapen pertsonala lortzeko.

Hona hemen programa horren hartzaileak:

• Haurrak eta gazteak (0 urtetik 21 urtera 
bitartekoak), arrisku egoeran edo egokitu 
ezinean daudenak edo jokabide-arazoak 

edo gizarteratze-arazoak dauzkatenak, gi-
zarte eta hezkuntzako esku-hartzearen bi-
dez alda daitezkeenak.

• Adingabe bat edo 21 urtera arteko nerabe 
bat, gutxienez, duten familiak, arrisku-fak-
toreak agertzen dituztenak eta gizarte eta 
hezkuntzako esku-hartzearen bidez alda 
daitezkeenak.

Nolanahi ere, 2016an, hautemandako beha-
rrei eta Prestazio eta Zerbitzu Zorroan xeda-
tutakoari erreparatuz, gizarte bazterketako 
arriskuan dauden pertsonei ere arreta es-
kaini zaie hartzaile gisa.

Gizartean eta Hezkuntzan Esku hartzeko 
Zerbitzuan (GHEZ) arreta jaso duten familia 
unitateak.

2016an GHEZk 95 familia unitateri eman die 
arreta, guztira 109 esku-hartze gauzatuta. 

GHEZren zerbitzua jaso duten familia unita-
teen % 53 Algorta auzoan daude, % 9 Andra 
Marin eta gainerako % 38a Romo-Areetan.

Arreta jaso duten familien % 44 Euskal Au-
tonomia Erkidegokoa bertakoa da, eta gura-
so bakarreko familia da GHEZtik emandako 
laguntza jasotzen duten familia unitateen % 
62ren ezaugarria.

GHEZk artatutako familia unitateak
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2016an, 43 familia unitate berriri arreta 
ematen hasi da, eta esku-hartzea amaitu da 
beste 38rekin.  

Gizartean eta Hezkuntzan Esku hartzeko 
Zerbitzuan arreta jaso duten pertsonak.

2016an, GHEZk 256 pertsonari eman die 
arreta, guztira. 

% 41 adingabeak ziren, 4 eta 18 urte bitarte-
koak; gazteak (19 eta 30 urte bitartekoak) % 
14,5 izan dira; eta gainerako % 44,5a adinez 
nagusiak izan dira.

Gizartean eta Hezkuntzan Esku hartzeko Zer-
bitzuko hautemate- eta bideratze-prozesuak.

2016an, OGZk 43 familia unitate bideratu 
dituzte. Algortako guneak arretaren eska- 
era berriko % 46,5en irekiera biltzen du,  
Romo-Areetakoak % 46,5 eta Andramari-
koak % 7.
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GHEZn artatutako pertsonen guneen arabera: bilakaera
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Esku-hartze Psikosozialeko Zerbitzuan 
(EPZ) arreta jaso duten pertsonak.

EPZk 88 pertsonari eman dio arreta, guzti-
ra, 2016an. Epe horretan, 39 pertsonarekin 
izandako esku-hartzea amaitu da, eta egun-
go onuradunak 49 dira.
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EZPn atatutako pertsonak guneen arabera: bilakaera
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Arreta jaso duten pertsonen % 2 18 urtetik 
beherakoak dira, gazteak (19-30 urte) % 19 
dira eta herritar helduagoak % 82. Arreta 
jaso duten 60 urtetik gorako herritarren 
gorakada ikusarazi behar da, % 11 inguruko 
balioak eskuratu baititu.

Egindako esku-hartzeen % 93 banakakoak 
dira, eta helduei zuzentzen zaizkie. Biko-
teekin egindako esku-hartzeak % 5 dira, eta 
kalte emozionalaren balorazioa % 2koa da.

Arreta jaso duten pertsonen % 38 guraso 
bakarreko familiak dira, % 26 guraso bikoak 
eta % 19 inguru pertsona bakarrekoak –gero 
eta sarriago–. Berriro osatutakoak % 6 dira, 
eta familia zabalarekin bizi direnak, berriz, 
% 11. 

Guztira, 84 bizikidetza unitaterekin lan egin 
da, eta, horietatik, EPZren arreta jaso duten 
espedienteen % 43 Algortakoak dira, % 20 
Andra Mari gunekoak eta % 37 Romo-Aree-
takoak. 

Esku-hartze Psikosozialeko Zerbitzuko hau-
temate- eta bideratze-prozesuak.

2016. urtean, 36 espediente berrirekin hasi 
zen lana, Getxoko OGZk dituen hiru arre-
ta-guneetatik bideratuta: 18 Algortakoak, 7 
Andra Marikoak eta 11 Romokoak.

Urte horretan, 34 espediente itxi dira.
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2.4.2 – HEZKUNTZARAKO ESKUBI-
DEA BERMATZEKO PROGRAMA: ES-
KOLAGABETZEA ETA ESKOLA-AB-
SENTISMOA DESAGERRARAZTEA.

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza 
Sailaren eta EUDELen artean eginiko eta 
adostutako programa. Prebentzio eta an-
tolaketa neurrietan oinarriturik dago, eta 
hartan parte hartzen duten erakunde ezber-
dinen artean adostutako jarduketa-protoko-
loa du. 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek 7 absentis-
mo eta eskolagabetze txosten jaso dituzte 
Getxoko ikastetxe batetik, 2015-2016 ikas-
turteari dagozkionak eta Julio Caro Baroja 
BHIn matrikulatuta dauden 8 adingaberi 
buruzkoak direnak.

2.4.3 –INGURUNE IREKIKO PRO-
GRAMA

Ingurune irekiko gizarte eta hezkuntzako 
esku-hartzearen programa Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuaren barruan sartutako ba-
liabide bat da, esku-hartzeak proposatzen 
dituena irizpide normalizatuetatik arrisku 
portaeragatik, droga kontsumo problema-
tikoengatik, jokabide disruptiboengatik eta 
abarrengatik ahultasun bereziko egoeran 
dauden nerabeei erantzun globala eta inte-
grala eman nahian.

Proiektu hori osatzen duen hezitzaileak bere 
eginkizunak garatzen ditu hainbat gizarte 
eragilerekin estu lan eginda. Gizarte eragi-
le horiek barnekoak izan daitezke (udaleko 
gizarte zerbitzuetako gizarte langileak eta 
familia hezitzaileak, immigrazio teknikaria, 
berdintasun teknikaria, droga-mendeko-
tasuneko teknikaria, Gaztelekuko hezitzai-
leak eta gazteria teknikaria) zein kanpokoak 
(boluntarioak, kirol eta aisia elkarteak, 
osasun sareko baliabideak, Lanbide, ikaste-
txeak eta abar). 

Hezitzailearen esku-hartzea hiru eremu na-
gusitan biltzen da:

Eskola eremua: Ikastetxeekiko koor-
dinazioari dagokionez, sei ikastetxeekin 
mantendu da. Guztira, 16 bilera egin dira 
orientabideko profesionalekin 2016-2017 
ikasturtearen hasieran, eta gelako 24 aurke-
zpen eta jolasaldiko 181 esku-hartze gauzatu 
dira.

Komunitate eremua: 79 gazterekin egin 
da esku-hartzea. Gazte horietako gehienak 
kuadrilletan daude, eta horiekin harremana 
izan ohi dute. 2016. urtean 6 kuadrillarekin 
izan da harremana.  Haiekin egindako lana 
5 arlotan oinarritzen da bereziki: araudia-
ren egoera, egoera okupazionala, droga kon 
tsumoa, familia eta baliabide pertsonalak, 
arrisku-faktoreen aurrean babes-faktoreak 
areagotzen saiatuta. 3 lonjarekin lan egiten 
jarraitzen da.

Banakako esku-hartzeak: Era horre-
tako esku-hartzeak sortzen dira gazteek 
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hurbileko erreferentziako pertsona hel-
duak izan beharretik, baldin eta arazo baten 
aurrean badaude edo egiaztatutako infor-
mazioa jaso beharra badute. Esku-hartze 
gehienak prestakuntzako edo laneko orien-
tazioari, lege-kontsultei eta arazo pertsona-
lei buruzkoak dira. Gainera, 13 gazteri beren 
curriculum vitaea egiteko aholkularitza 
eman zaie.

Esku-hartzeak honako era honetan xeha 
tzen dira: 104 esku-hartze/aholkularitza 
zehatz eta 3 aldiz hainbat baliabidetara la-
guntzea.

Sare sozialen eremua: 

Whatsapp. Gora egiten jarraitzen duen joe-
ra bat da, 2016an gazteekin izandako 336 
elkarrizketetan islatzen den bezala. Batez 
beste bi elkarrizketa egiten dira eguneko, 
eta guztira 168 kontaktu daude.

Facebook. Prestakuntza eta lan arloari 
buruzko informazio erabilgarria, aisialdiko 
ekintza alternatiboak eta gogoetarako gaiak 

zintzilikatzeko erabiltzen da bereziki. Gaur 
egun, profila 175 “adiskidek” jarraitzen dute.

Instagram. Garrantzia hartzen ari den tres-
na bat da. Urte amaieran 112 jarraitzaile eta 
jarraituak diren 137 gazte zeuden.

Esku-hartzeen bilakaera
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2.4.4 – KUKUA, GIZAR-
TE-HEZKUNTZAKO PROIEKTUA

6 eta 14 urte bitarteko adingabeentzako gi-
zarte- eta hezkuntza-laguntzarako progra-
ma, kontuan hartuta adingabe horien fami-
liek ezin dietela beharrezko laguntza eman 
hainbat arrazoirengatik. Hauexek dira la-
guntza horien helburuak:

• Gorputzaren garapena sustatzea jardue-
ra fisiko, higiene-ohitura eta elikaduraren 
bidez.

• Gizarte-trebetasunak hobetzea, garapen 
emozional egokia lortzeko.

• Eskola-berrindartzea ematea.

• Aisialdiaz modu konstruktiboan goza 
tzen irakastea.

Zerbitzu hori Getxoko Udalak Cáritas Dioce-
sana erakundeari emandako diru-laguntza-
ren bidez egiten da.
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2016an, Zubilletas, JB. Zabala, San Ignacio, 
Andra Mari, Trinitarias eta Larrañazubi 
ikastetxeetako Lehen Hezkuntzan eta J.Ca-
ro Baroja institutuan eskolatuta dauden 21 
haur (10 mutil eta 11 neska) bertaratu dira.  
2016an ere DBHko 1. maila ikasten hasi di-
ren haurrei aukera eman zaie programan 
egoten jarraitzeko, hezkuntza-zikloaren al-
daketara egokitzen laguntzeko asmoz. 

Kukuak 16 boluntariok osatutako bolunta-
riotza talde baten laguntza jaso du.

2.4.5 – LANKIDETZAK

2.4.5.1 UDALTZAINGOAREN ETA 
ERTZAINTZAREN LANKIDETZA

Gizarte-problematikako egoeretan 
esku hartzea.

Udaltzaingoak Oinarrizko Gizarte Zerbitzue-
tara bideratzen ditu ustez zerbitzu horien be-
harra duten eta gizarte-problematikaren bat 
erakusten duten egoeretan Udaltzaingoak 
egindako esku-hartzeen parteak.

Hala, 2016an Gizarte Zerbitzuek Udaltzain-
goak bidalitako 98 gorabehera jakinarazpen 
jaso dituzte, eta Gizarte Zerbitzuek biziki-
detza bolanteen ikerketa edo etxeko ikerke-
tak eskatu dituzte zalantzazko 39 egoeratan.

Gorabeherak, batez ere, bizikidetzako ga-
tazken, isolamendu edo ahultasuneko egoe-
ran dauden adinekoen eta arrisku edo ba-
besgabetasun egoeran dauden adingabeen 
inguruan izaten dira, besteak beste. 

Sexu-indarkeriaren eta etxeko tratu 
txarren biktimak diren emakumeen 
arreta hobetzeko tokiko jardue-
ra-protokoloan esku hartzea

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak protokoloaren 
jarraipen batzordean aktiboki parte hartzen 
du. 2016an protokoloa barne hartzen duen 
Udalaren III. Berdintasun Planaren ebalua-
zioan parte hartu da, baita 2017an onetsiko 
den IV. Planaren prestatze lanetan ere.

Protokoloan ezarritakoari erreparatuz, 
OGZk indarkeriazko 35 egoeratan esku har-

tu du; haietatik 30 Ertzaintzak jakinarazi 
ditu, eta 3, Udaltzaingoak.

2.4.5.2 GIZARTE ZERBITZUETAKO ERE-
MUKO IRABAZI ASMORIK GABEKO 
ERAKUNDEEKIKO LANKIDETZA, GIZARTE-
KO ESKU-HARTZEAN LAGUNTZEKO.

Arrisku eta gizarte bazterketako 
egoeran dauden pertsona eta familien 
gizarte-konpainiarako laguntza.

2016an, Sortarazi elkarteak garatutako bi 
programek diru-laguntzak eta bestelako la-
guntzak jaso dituzte:

“Hazia” laguntza-programa: Oinarrizko 
beharrak asetzeko elikagaiak eta diru-la-
guntzak banatzeko zerbitzua jasotzen du 
(etxebizitza mantentzeko gastuak, gastu sa-
nitarioak…). 

2016an arreta jaso duten familiak 609 izan 
dira, guztira, horietatik 273 Getxokoak zire-
la. Pertsonei dagokienez, 1.548ri eman zaie 
arreta, eta horietatik 646 Getxokoak ziren.
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2016an arreta jaso duten familiak 609 izan 
dira, guztira, horietatik 273 Getxokoak zirela. 
Pertsonei dagokienez, 1.548ri eman zaie arre-
ta, eta horietatik 646 Getxokoak ziren.  

• Elikagaiak banatzeko ildoa: Algortako 
San Nikolas parrokiarekiko lankidetza-hi 
tzarmen baten bidez, Aiboa-Algorta-Getxo 
guneko pertsonei arreta hurbildu ahal izan 
zaie. Horren ondorioz, apiriletik 56 familia-
ri eman zaie arreta kokapen berrian.

• Udal laguntzak aurreratzeko ildoa: fa-
milientzako laguntza da udal laguntzen 
dirua aurreratzea, Sortarazi elkarteak gero 

Getxoko Udalaren eskutik zuzenean jasoko 
duena. 2016an, laguntza horren onura-
dun 22 familia izan dira. Halaber, Sortarazi 
elkarteak 17 laguntza eman ditu, mailegu 
gisa edo itzuli beharrik gabe.

Eguneko arretarako zerbitzua: Karitateko 
Alaben eraikineko jatetxean dago. Kafe-be-
roko espazio bat eskaintzea du xede, ahul-
dade handiko egoeran dauden pertsonei 
lagunduz.  2016an 46 pertsonari (3 emaku-
me eta 43 gizon) eman zaie arreta. Eguneko 
batezbestekoa 16 pertsonakoa da, eta horie-
tatik % 52 bertakoak dira.

Argitzean programa: Ondoz ondoko biga-
rren urtez, Sortarazi elkarteak (oraingo hone-
tan San Martin Toursekoaren parrokiarekin 
batera) leku bat prestatu du, etxerik gabeko 
pertsonek neguko hilak pasa ditzaten bertan. 
10 pertsonari (8 gizon eta 2 emakume) eskai-
ni zaie ostatua. Artatutako pertsonen erdiak 
45 urte baino gehiago zuen.

Oinarrizko beharrak asetzeko la-
guntza.

Karitateko Alaben laguntzaz, Getxoko Uda-
lak jantoki sozialeko zerbitzua eskaintzen 
du gizarte bazterketa larriko egoeran eta/
edo arriskuan dauden eta berez elikadura 
egokia izan ezin duten pertsonen elikadura 
asetzeko. Horrez gain, higiene eta garbite-
gi zerbitzua eskaintzen du, pertsona horiei 
beren burua eta arropak garbitzea ahalbi-
detzen diena. Zerbitzua Karitateko Alaben 
Komunitatearen Sortzez Garbia zentroaren 
(K/ Karitatea, 10) aldeko diru-laguntza ba-
ten bidez ematen da. 

Jantoki sozialeko zerbitzua

Jantoki sozialeko zerbitzuak honako zerbit-
zu hauek hartzen ditu barnean:

- Gosari osoa jantokian. 

- Bazkari osoa (lehen platera, bigarren pla-
tera, postrea eta edaria) jantokian.

- Afaria, kanpora eramateko. 

Artatutako familiak
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2016an, 92 pertsonari (82 gizon eta 10 
emakume) eman zaie arreta. Hileko batez-
bestekoa 34 pertsonakoa da. 

3.487 gosari, 5.805 bazkari eta 5.834 afari 
zerbitzatu dira, guztira. 

Higiene pertsonala estaltzeko zer-
bitzua: dutxa eta garbitegia

Higiene pertsonala estaltzeko zerbitzua: 
dutxa eta garbitegia delakoak honako hau 
dakar:

- egunero dutxa bat hartzeko behar diren 
instalazioak eta materialak ematea.

- arropa garbitzeko banakako zerbitzu bat 
ematea.

Artatutako pertsonak: bilakaera
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2016an, 1.083 dutxa zerbitzu eta 1.113 garbi-
tegi zerbitzu erabili dira.

Gizarteko esku-hartze komunitario-
rako laguntza. 

Arlo honetan, Getxoko Udalak Cáritas Dio-
cesana diruz lagundu du, programa hauek 
emateko: 
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Etxebizitzaren bidez gizarteratzeko proiektua. 

Programa honen helburua da larrialdi-ego- 
eran dauden eta diru-sarrera nahikorik ez 
duten pertsonei etxebizitzak eskaintzea, 
aldi baterako; epe horretan, gizarte- eta 
hezkuntza-prozesu lagundua egiten da, eli-
kagai, arropa eta osasun kontuetako beha-
rrak betez.

2016an, 19 pertsona (10 berriak ziren) bizi 
izan dira, guztira, etxebizitza horietan, 7 fa-
milia ezberdinetakoak zirenak

Arreta Pertsonalizatuko Planari laguntza 
ematea.

2016an laguntza ekonomikoen zenbatekoa 
aurreratu zaie 2 pertsonari. Bestalde, 9 per 
tsonari hainbat mailatako izapideetarako 
(pasaportea, jatorriko herrialdeko ondasu-
nen ziurtagiriak…) laguntza ekonomikoa 
kudeatu zaie, eta, horri esker, bazterkeria 
handiko egoeran zegoen kolektibo horre-
tako gizarteratze ibilbideak abiarazteko 
aukera egon da.
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3. BESTELAKO UDAL ZENTROAK ETA ZERBITZUAK
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3.1 –NAGUSIEN ETXEAK 

3. BESTELAKO UDAL ZENTROAK ETA ZERBITZUAK

Getxo jakitun da biztanleria zahartzen ari 
dela eta joera hori dagoela, batez ere bi-
zi-itxaropena handitzeagatik edo biztan-
leak hirietan urbanizatzeko prozesuenga-
tik. Getxoko biztanleen heren batek baino 
gehiagok (% 31) 60 urtetik gora dute.

Horregatik, Nagusien Etxeen deszentra-
lizazioa finkatzeko eta horien kudeaketa 
koordinatua eta optimizatua gauzatzeko lan 
egiten ari da. Hala, ekintza eta zerbitzuen 
programa integratu baterako sarbidea lortu 
nahi da, baina zentro eta elkarte bakoitza-
ren identitateari eutsita.

Getxon adinekoen elkarteen pluraltasuna 
eta aniztasuna dago, eta presentzia gehien 
dutenak hauexek dira, barrutien arabera: 
AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (Ro-
mo-Areeta) eta Urtealaiak (Andra Mari)

3.1.1 – AJANE (Algortako Erretiratuen 
Elkartea)

Elkarte gaztea da, 2013ko martxoaren 18an 
sortua, eta hauexek ditu helburu:

• hazkuntza pertsonalerako laguntzen du-
ten jardueretan adinekoen laguntza eta par-
te-hartzea sustatzea

• adinekoen arteko komunikazioa, biziki-
detza eta erlazioa bideratzea

Bazkide bilakaera AJANE 

2014 2015 2016

656

414

766

• aisialdia jarduera hezigarri, osasungarri 
eta autoestimua sustatzen dutenetan ema-
tea bultzatzea

Elkarte horrek 766 bazkide ditu.

Helburu horiek lortzeko, JARDUERA PRO-
GRAMA zabala dago.

KULTUR PROGRAMA

• Kultur irteerak (6): Santander, Gas-
teiz-Gesaltza Añana, Oñati-Loiola, Gali-
zia-Rías Baixas eta Espinosa de los Monte-
ros-Ojo Guareña (birritan). 330 pertsonak 
hartu dute parte horietan

• Xakea

• Eskulanak

• Olio-pintura eta ikasturte amaierako 
erakusketa

• Gimnasia
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TREBAKUNTZA PROGRAMA

• Hitzaldi zikloa: “Getxoko hirigintzaren 
historia”, “Nola egin aurre estresari” edo 
“Zaindu dezagun burmuina”

• Informatika

• Oroimenaren estimulazioa

KIROL PROGRAMA

• Yoga

• Mantentzeko gimnasia

• Mendi-ibiliak asteazkenero. Parte-har 
tzaileen batezbestekoa 25-30 pertsonakoa 
izan da.

JOLAS ETA GIZARTE PROGRAMA 

• Gaztainak erretzea, Gabonetako bazka-
ria, Adinekoen jaia eta Dantzak

• Nagusi azoka BECen

• Nagusi Eguneko parte-hartzea (ekainean 
izan zen, Balmasedan)

• Algortako jaietako jaitsiera

• Elkartearen AJANEn ahotsa aldizkaria

 
3.1.2 –URTEALAIAK (Getxoko Nagu-
sien Elkartea)

Elkartea 1995eko azaroaren 22an sortu zen; 
gaur egun, 305 pertsona elkartu ditu (235 
emakume eta 70 gizon).

Bazkide bilakaera. URTELAIAK

2014 2015 2016

275

320

305

Eleiz Etxean hasi zen (Andra Mariko apaiz 
etxea), baina 2002ko martxoan, udalak la-
gatako lokal batera lekualdatu zen, Puerto 
Orduña kaleko 16 zenbakira.

Helburua adineko pertsonen garapen osoa 
lortzea da; topagune bat da, bizi-kalitatea 
eskaintzen du, eta adineko pertsonei bakoi 
tzaren berariazko beharretan laguntzen die.

Zentro dinamikoa izan nahi du, eta bazki-
deek kudeaketa prozesuan eta jardueren ga-
rapenean nahasiz parte har dezaten nahi du, 
hala nola aisialdikoak, kulturalak, jolas-jar-
duerak edota aholkularitzakoak.

Ekintzen gama bat egin eta eskaintzen dute:

TAI JIA: urritik ekainera bitarteko tailerra. 
60 pertsonak hartu dute parte. 

PINTURA: urritik ekainera bitarteko taile-
rra. Emakumeek baino ez dute parte hartu 
horretan; 14k, hain zuzen. 

AULKIKO YOGA: adinekoentzat egokitu-
takoa. 33 pertsonak hartu dute parte.
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OROIMENAREN ESTIMULAZIOA: azarotik 
ekainera, Uribe Aldeko Gurutze Gorriko 
boluntarioek oroimena estimulatzeko tai-
ler bat eman dute. 30 pertsonak hartu dute 
parte.

Hona hemen garatzen diren BESTE JARDUE-
RA BATZUK: dantza eskolak (53 parte-har 
tzaile) eta sevillanak (41 pertsona), baita tute 
eta briska txapelketak eta rumming izene-
koa ere.

TXANGOAK: Donostia-Pasaia (Albaola), 
Balmaseda (Nagusien Eguna), Guardia (Ar-
doaren Museoa) 

EKITALDIAK: ikasturte amaiera eta txa 
pelketen sari-banaketa (briska, tutea eta 
rummy-a). Abenduaren 18an Elkartea-
ren sorreraren urteurrena eta Gabonetako 
agur-askaria ospatu ziren. 

3.1.3 – IBAR NAGUSIEN ETXEA

1987ko azaroaren 21ean sortu zen elkartea. 
Helburu du adinekoen kolektiboaren ongi-
zatea hobetzea eta, horretarako, urteei bi-
zi-kalitatea ematea, zahartze aktiboa susta 
tzeko politikaren barruan.

Romoko Nagusien Etxea izeneko udal titu-
lartasuneko eguneko zentroan (K/ Lope de 
Vega, 12) dago, elkartearen Zuzendaritza 
Batzordeak kudeatzen du, eta bi lan-ardatz 
ditu, oinarrian: jarduerak eta zerbitzuak.

2016ko abenduaren 31n, Ibar Nagusien 
Etxeak 6.881 bazkide zituen inskribatuta. 

AKTIBITATEAK

Jarduera-eskaintza zabalaren bidez, pertso-
na nagusiek beren aisia modu sortzailean 
eta parte-hartzailean bizi dezaten lortu nahi 
da (mendi-ibiliak, abesbatza, ekintzak eta 
kultura, gimnasia, txapelketak, kultur ibi-
laldiak, ekitaldiak eta dantzak, bingoa, pres-
takuntza-ikastaroak…)

Bazkide bilakaera.
 IBAR NAGUSIEN ETXEA

2014 2015 2016

6627
6396

6881

• Kultur ibilaldiak: 4 ibilaldi egin dira, egun 
batekoak edo batzuetakoak, eta 15 eguneko 2 
irteera; guztira, 329 parte-hartzaile izan dira.

• Mendi-ibiliak: Naturatik eginiko ibilbi-
deak eta paseoak 11 izan dira, eta, guztira, 
585 pertsonak parte hartu dute.

• Ikastaroak: Hainbat gairi buruzko 13 
ikastaro eman dira: memoriaren estimu-
lazioa, informatika, aretoko dantzak edo 
sevillanak, patchwork, lehen laguntzak eta 
smartphone-aren erabilera; guztira, 187 
pertsona izan dira ikastaro horietan. 
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• Gimnasia eta tai jia: 2016-2017 ikastur-
tean, gimnasiako parte-hartzaileak 128 
dira; horietatik % 83 emakumeak dira. Tai 
ji ekintzan 43 pertsonak osatutako bi taldek 
parte hartzen dute.

• Pintura tailerra: Pintura ikastaroan hiru 
txanden % 100 bete da; 44 pertsonek parte har-
tu dute. Jarduera osatu da museoetarako irtee-
ren (4) eta egindako lanen erakusketen bidez.

• Abesbatza: 2016ko ikasturtean Ibar 
abesbatzak 20 ahots izan ditu (gehienbat 
emakumeak). Abesbatza Andrés Isasi musi-
ka-eskolaren mende dago zuzenean, eta par-
te-hartzaileak eskola horretako ikasle dira.

ZERBITZUAK

Adinekoen ongizatea lortzeko eta bizi-kali-
tatea hobetzeko oinarrizkotzat jotzen diren 
eta ematen diren zerbitzuak honako hauek 
dira: taberna-jantokia, emakume eta gizo-
nen ile-apaindegiak, podologia eta masaje 
terapeutikoa.

Bazkideei bakarrik zuzendutako zerbi- 
tzuak dira (taberna-jantokia izan ezik), eta 
prezioak urtero finkatzen ditu Zuzendaritza 
Batzordeak, kalitatezko prestazioa eskain- 
tzeko prezio eskuragarrian. 

Taberna-jatetxe zerbitzua

Nagusien Etxeko taberna-jatetxe zerbitzuak 
hartzaileak diren aldetik adinekoetan arreta 
jartzen badu ere, bazkideentzako eta bazki-
de ez direnentzako zerbitzu irekia da, ko-
munitatea eta belaunaldi ezberdinak biltze-
ko toki gisa eman nahi zaion izaera kontuan 
hartuta.

Jantokiaren/Jatetxearen funtsezko hel-
burua eguneko otordu nagusia prezio txi-
kian ematea da, adinekoei neurri handian 
dieta osasungarria eta orekatua bermatuta. 
Halaber, ordezko balizko zerbitzutzat jotzen 
da EELZko, babespeko apartamentuetako 
edo etxez etxeko beste janari erregimen bat-
zuetako erabiltzaileentzat.

Podologia, masajista eta ile-apaindegi zer-
bitzua

PODOLOGIA

Adinekoentzako arreta kiropodietan (go-
gorguneak kentzea) oinarritzen da: mota 
horretako 1.897 zerbitzu egin dira.

MASAJISTA

515 pertsonari eman zaie arreta. Gehienak 
(337) emakumeak izan dira, eta patologia 
gerrialdekoa edo zerbikala izan da nagusiki. 
Mugikortasun urriko pertsonentzat zerbi 
tzu hori etxean ematen da; etxeko 116 zer-
bitzu eman dira.

ILE-APAINDEGIAK

Guztira, 2.062 emakumeri eman zaie arreta, 
eta, guztira, 3.118 zerbitzu egin dira. Beraz, ba-
tezbestekoa 1,51 zerbitzukoa da emakumeko.

Halaber, 3.847 gizonei eman zaie arreta, zer-
bitzuak 3.926 izan direla, guztira. 
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3.2 - ORDEZKO OSTATUA 

3.2.1 – BABESPEKO APARTAMEN-
TUAK

Komunitatean bizimodu independentea 
izan ahal izateko, kausa ezberdinak direla 
bide, baliabide hau behar duten adineko per- 
tsonen kolektiboaren etxebizitza-premiari 
erantzuteko dira babespeko apartamentuak.

Getxoko gizarte zerbitzuek babespeko 
apartamentuak bideratu dituzte 60 urte-
tik gorakoak diren, berez moldatzen diren 
eta eguneroko bizitzako jarduerak egitea 
ahalbidetzen dizkieten egoera fisiko eta 
psikiko onak dituzten pertsonentzat. Baita 
etxebizitzarik ez daukatenentzat ere (edo 
etxebizitza daukatenentzat, etxeak bertan 
bizitzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez 
baditu). Betiere, funtzionamendurako arau-
dian azaldutako betekizunak bete behar 
dira apartamentua eskuratzeko.

Zerbitzuaren ikuskera hori 2016ko abenduaren 
26tik aurrera aldatuko da, Prestazio eta Zerbitzu 
Zorroak mendetasun egoeran (1. maila) dauden 
adinekoei bideratzen dien zerbitzu horretarako 
eskubide subjektiboak indarra hartzean. 

Gaur egun, eta birkokapen prozesu baten 
ondoren, Getxok babespeko 39 apartamen-
tu ditu: 28 Luis López Osés kalean dagoen 
eraikinean daude, eta 2007an inaugura-
tu ziren; eta beste 11 Juan Bautista Zabala 
kalean, 2011n inauguratu zirenak. 

2016ko abenduaren 31n, 46 pertsonak, 
guztira, bete dituzte 39 apartamentuak (27 
emakume eta 19 gizon). Halaber, badaude 
beste 4 pertsona, zerbitzu hori eskuratzeko 
eskubidea daukatenak. Hori dela eta, haien 
ohiko ostatuaren kostua ordaintzen zaie.

 LLO JBZ BESTELAKOAK GUZTIRA

EMAKUMEAK 20 7 2 29

GIZONAK 11 8 2 21

GUZTIRA 31 5 4 50

Egoiliarren batez besteko adina 71 urte da. 

Horietan bizi diren 50 pertsonetatik, % 33k 
(15) 70 urte edo gutxiago dituzte, % 46 (21) 
71 eta 80 urte bitartekoak dira, eta 10 erabil- 
tzailek (% 22) 80 urte baino gehiago dituzte. 

3.2.2 – HARRERA PISUAK

2016an bi familia unitatek okupatu dute 
harrera pisua, kasu batean premia soziale-
ko egoera baten ondoriozko ostaturik ezari 
erantzuteko eta beste kasuan genero indar-
keriako egoera bat gainditzeko. Familia uni-
tate baten egonaldi denbora 30 egunekoa 
izan da; bestearena, aldiz, 50 egunekoa..

 LLO JBZ BESTELAKOAK %

Txikiago 70 8 7 15 33

71 – 80 14 7 21 46

Handiago 80 9 1 10 21

guztira 31 15 46 100



50

Bestelako Udal Zentroak eta Zerbitzuak / Getxo Lagunkoia

GETXO LAGUNKOIA proiektuak Getxo 
adinekoekin atsegina den hiri bihurtzeko 
behar diren urratsak eman nahi ditu. Hiri 
eraikuntzako proiektu bat da, udalaren 
zeharkako ikuspegia eta herritarren par-
te-hartzea behar dituena. 

Proiektua 2016ko ekainean abiarazi zen, 
Udalak Europako Adinekoentzako Hiri 
eta Erkidego Atseginei buruzko Dublingo 
Adierazpenari atxikitzea onetsi zuenean. 
Adierazpen horrek Osasunaren Mundu 
Erakundearen (OME) proiektua den Adine-
koentzako Hiri Atseginen Sarearen printzi-
pioak eta ekintzak babesten ditu. 

Ondoren, Getxo Eusko Jaurlaritzaren EUS-
KADI LAGUNKOIAri atxiki zitzaion. Ekimen 
horrek herritarren eta sektore publikoaren, 
pribatuaren eta sozialaren parte-hartzea 
sustatzen du, Euskal Autonomia Erkide-
goan atsegintasun mugimendu bat garatze-
ko, zahartzen diren pertsonei bizitza erraz-
ten dieten inguruneak sustatuta.

Une honetan, Getxo bada adin guztietako 
pertsonentzako herria eraikitzeko lan egi-
tea helburu hartu duen Euskal Autonomia 
Erkidegoko ia 40 udalerrietako bat. Izan ere, 
haren tamaina eta biztanleria piramidea 
kontuan hartuta, Getxo herri ezin hobea da 
integraziorako.

Unera arte abiarazi diren jardueren eta zer-
bitzuen artean, honako hauek daude: Eus-
ko Jaurlaritzaren Mugiment proiektuko 
parte-hartzea, “ibiltzeko elkarretaratzeak”, 
erorialdiak saihesteko eta smartphone-ak 
erabiltzeko tailerrak, eta adinekoentzako 
bideak eta baliabideak adierazten dituen li-
buruxka bat.

3.3 - CIUDADES AMIGABLES CON LAS PERSONAS MAYORES – GETXO LAGUNKOIA
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3.4 – PARTAIDETZA. GIZARTE PARTAIDETZA SUSTATZEA GIZARTE ZERBITZUEN ESPARRUAN 

Getxon 2016an garatu diren lan-ildoak ho-
nako hauek dira:

•  Gizarte zerbitzuen eremuan esku har 
tzen duten erakundeetarako diru-laguntzen 
eta zuzeneko laguntzen bidezkoak. 

• Elkarte ehunaren parte-hartzearen sus-
tapena, SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza 
Erakundeen Elkartearen bidezkoa eta loka-
len lagapenaren bidezkoa.

• Elkarteen egoitzak ezartzeko lokalak eta 
beren jarduerak garatzeko aretoak erabil 
tzeko aukeraren deialdia eta lagapena. 

• Boluntariotza Topaketak antolatzea. To-
paketa horietan elkarte sareak osatzen di-
tuzten entitateek parte hartzen dute.

• Mugikortasun urria duten pertsonei 
arreta egiteko programa koordinatzea. 

3.4.1 – ERAKUNDE LAGUNTZAI-
LEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK ETA 
ZUZENEKO LAGUNTZAK.

2016. urteko diru-laguntzen deialdian diruz 
lagundu zitezkeen 6 ildo jaso ziren: 

Diruz lagundu beharreko 1. ildoa: Ge-
txoko erakundeen ohiko jardueraren fun 
tzionamendua eta/edo mantentzea.

Diruz lagundu beharreko 2. ildoa: Ge-
txo udalerrirako interesgarriak diren bera-
riazko proiektuak.

Diruz lagundu beharreko 3. ildoa: 
proiektu esperimentalak edo berriak.

Diruz lagundu beharreko 4. ildoa: 
parte-hartzearen sustapena.

• 4 A azpi-ildoa: sustapena eta indartzea 
eremu sozialean. 

• 4 B azpi-ildoa: parte-hartzea eta zahartze 
aktiboa sustatzea adinekoengan. 

Diruz lagundu beharreko 5. ildoa: gi-
zarteko esku-hartzerako laguntza.

• 5 A azpi-ildoa: arrisku eta gizarte bazter-
ketako egoeran dauden pertsona eta fami-
lien gizarte-konpainiarako laguntza. 

• 5 B azpi-ildoa: gizarte bazterketako egoe-
ran dauden pertsonen oinarrizko beharri-
zanak estaltzeko laguntza. Eguneko arreta-
rako zerbitzua.

• 5 C azpi-ildoa: gizarte bazterketako egoe-
ran dauden pertsonak gauez hartzeko la-
guntza.

• 5 D azpi-ildoa: gizarteko esku-hartze osa-
garrirako laguntza.

Diruz lagundu beharreko 6. ildoa: etor-
kinen harrera eta kulturartekotasunaren sus-
tapena.

Gizarte zerbitzuekin elkarlanean aritzen di-
ren elkarteei 38 diru-laguntza eman zaizkie, 
240.463 euro, guztira, honako era honetan 
banatuta diru-laguntzen lerro bakoitzeko:
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 Linea subvención 2016

Getxoko erakundeak jarraitzeko edota  
mantentzeko diru-laguntzak 1 47.213€

Getxo udalerrirako interesgarriak diren berariazko 
 proiektuetarako diru-laguntzak 2 11.600€

Proiektu esperimentalak edo berriak. 3 0€

Parte-hartzea sustatzea. 4 69.650€

Gizarteko esku-hartzerako laguntza 5 104.000€

Etorkinen harrera eta  
kulturartekotasunaren sustapena 6 8.000€

guztira  240.463,00€
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Erakunde laguntzaileei emandako diru-laguntzak
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4. ildoan gehikuntza egon dela antzeman da, 
Prestazio eta Zerbitzu Zorroan aipatutako 
parte-hartzea eta gizarteratzea sustatzeko 
zerbitzura egokitzearen ondorioz. Horrek 
5.000 €-ko gehikuntza ekarri du SAREKIDE 
elkarterako eta 5.000 €-ko beste bat AJANE-
rako (lehen 1. ildoaren bidez laguntzen zen 
diruz).

Halaber, 5. ildoan ere badago gehikuntza, 
diru-laguntza berean multzokatu baitira 
jantoki, higiene eta garbitegi zerbitzuak eta 
eguneko arretarako zerbitzua.

Bestalde, zuzeneko 4 laguntza eman zaizkie, 
guztira, eremu ezberdinetako erakundeei:

DIRU-LAGUNTZAK 240.463€

ZUZENEKO LAGUNTZAK 98.050€

GUZTIRA 338.513€

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK ZENBATEKOA 

APNABI 13.500€

URIBE COSTA 56.250€

DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA 5.175€

GURUTZE GORRIA 23.125€

Horrela, diru-laguntzen eta zuzeneko la-
guntzen batura hauxe da:

3.4.2 – BOLUNTARIOTZA LOKALEN 
LAGAPENA 

Gobelaurre boluntariotza zentroa

Gobelaurre boluntariotza zentroak 500 m2-
ko azalera dauka. Bertan, honako hauek 
daude: 6 bulego bikoitz, egoitzetarakoak 
direnak eta 12 erakundetarako lekua dute-
nak (bulego bakoitzean 2 erakunde daude); 
Pertsonen Arretarako bulego 1, sarreran da-
goena eta hori erabili behar duten erakun-
de guztiek partekatu behar dutena; 5 bilera 
gela, ordutegi ezberdinetan partekatu behar 
dituztenak elkarteen jarduerak garatzeko; 
eta 3 gela independente, panelen bidez bana 
daitezkeenak eta 110 m2-ko aretoa bihur dai-
tezkeenak. 

Gobelaurre boluntariotza zentroak 2 komun 
egokitu ditu, sexuaren arabera bananduak, 
baita beste 2 komun gehiago ere.

Gobelaurre boluntariotza zentroko 
lokalak erabiltzeko araubidea 
eta lokalen erabilera-lagapenari 
buruzko deialdia onestea

2016. urtean honako elkarte hauei lokalak 
egoitza gisa erabiltzeko emandako erabile-
ra-lagapena luzatu zitzaien:

- ANOTHE-Animalietan eta naturan oina-
rritutako Euskadiko terapia eta hezkuntza 
elkartea.

- SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza 
Erakundeen Elkartea.

- GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFOR-
MA. 

- GIZATIAR-Romo-Areetako Elkarte 
Soziokulturala.
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- AHIDA-Arreta-defizita eta hiperaktibita-
tea dituzten Pertsonen Elkartea.

- BIZKEL-Bizkarrezur Muineko Lesioa du-
ten Pertsonen Elkartea.

- MOVIENDOTE-Herritarren Integrazioaren 
eta Parte-hartzearen aldeko Elkartea.

- ASEBI-Arantza Bifido eta Hidrozefalia-
ren Bizkaiko Elkartea.

- ADIMAC-Gaitasun Handiko Adingabeen 
Garapen Integralerako Elkartea.

- AMESTEN-Gizarteratzeko, Orientaziorako, 
Sentsibilizazio Sozialerako Elkartea.

MUGABARIK-Garapen Pertsonal eta Ko-
munitariorako Elkarteari lehenengo aldiz 
eman zitzaion. 

Gainera, Gobelaurreko lokalak honako 
elkarte hauei doan lagatzea onartu zen, aldi 
baterako edo aldian behingo ekintzak egite-
ko espazio komun modura: 

-  AHIDA-Arreta-defizita eta hiperaktibita-
tea dituzten Pertsonen Elkartea.

-  ADIMAC-Gaitasun Handiko Adingabeen 
Garapen Integralerako Elkartea.

-  ALKOHOLIKO ANONIMOAK.

-  AMESTEN-Gizarteratzeko, Orientazio-
rako, Sentsibilizazio Sozialerako Elkartea. 

-  ASEBI-Arantza Bifido eta Hidrozefalia-
ren Bizkaiko Elkartea.

-  BIZKEL-Bizkarrezur Muineko Lesioa du-
ten Pertsonen Elkartea.

-  BIDEA EGINEZ-Pertsonak Ahalduntzeko 
lan egiten duen Elkartea. 

-  URIBE ALDEKO GURUTZE GORRIA

-  E-CIVIS-Herritartasun aktiboa sustatze-
ko Elkartea. 

-  GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFOR-
MAREN FEDERAZIOA

-  GIZATIAR-Romo-Areetako Emakumeen 
Elkarte Soziokulturala.

-  MUGABARIK-Garapen Pertsonal eta Ko-
munitariorako Elkartea.

-  ONGITASUN-Gorputz eta Buru Osasun 
eta Ongizaterako Elkartea.

-  SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza 
Erakundeen Elkartea.

-  SIKAP-Euskal Autonomia Erkidegoko 
Filipinetako Elkartea.

-  SINOPE-Elkarte soziokulturala.
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-  URIBE-KOSTA-Adimen Urritasuna du-
ten Pertsonen aldeko Elkartea.

SAREKIDEekiko koordinazioa

SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza Erakun-
deen Elkartea 14 erakundek osatzen dute 
gaur egun, eta honako ildo hauei jarraitzen 
die oraindik ere:

• Erakundearen barneko indartzea. Horre-
tarako, prestakuntza jaso dute Programazio 
Neurolinguistikoaren bidezko Buruzagitza 
eta Komunikazio Eraginkorrean, baita Hit-
zik gabeko Komunikazioan ere. 

• Norberaren eta erakundeen Boronda-
tezko Lanak indartzea Boluntariotza To-
paketen bidez.

• Ekimen berriak: Argazkilaritza Soziala-
ren Lehiaketa, 2 helburu dituena:

-  SAREKIDE bistaratzea, eta  
- Getxoko herritarrak borondatezko 
  ekintzarekiko sentikor bihurraraztea.

XXIII Boluntariotza Topaketak

SAREKIDEk Getxoko Udalaren laguntzarekin 
antolatutako XXIII. Boluntariotza Topaketak 
Getxoko Elkartegian egin dira. Topaketa ho-
riekin, boto gehien jasotako edo epaimahaiak 
berak proposatutako pertsona esanguratsua-
ren borondatezko lana aitortu nahi da, bai eta 
2016. urteko erakunde boluntarioa ere.

Topaketa horietan GIZATIAR Elkarteko kide 
Begoña Fernández, banakako mailan, eta 
Uribe Kosta Elkarteak Adimen urritasuna-
ren alde garatutako “Denok izan gaitezke 
boluntarioak” programa, erakunde gisa, sa-
ritu ziren.

Aniztasun funtzionala

Mugikortasun urriko pertsonentzako ga-
rraio egokituko programa

Getxoko Udalak, Uribe Aldeko Gurutze 
Gorriarekiko zuzeneko laguntzaren bidez, 
programa hori garatzen du, autonomia 
pertsonalik ez duten eta, hala ere, kalera ir-

teteko oztopo larriak izateagatik etxean ego-
tea komeni eta desiragarria zaien pertsonei 
zuzendua. 

Nagusiki kultur, kirol eta aisialdi progra-
metan parte hartu nahi duten pertsonak 
garraiatzea eta mugitzea errazten du pro-
grama horrek, ibilgailu egokituak erabilita. 
Horrela, programan dauden pertsonei la-
guntasuna eta laguntza eskaintzen zaizkie, 
komunitate-programetan sartzea erraztuta 
eta haien zaintzaile eta familiei atsedena 
emanda.

2016an programa horrek 15 pertsonari eman 
zien arreta.
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