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1. GIZARTE-ZERBITZUAK  
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Udalerriko bizilagun guztien autonomia pertsonala, 
aukera-berdintasuna, gizarte-integrazioa, kultur ar-
tekotasuna eta bizi-kalitatearen hobekuntza sustat-
zeko lan egitea da Gizarte Zerbitzuen helburu nagu-
sia, gure sailaren aurtengo memoriak ere erakusten 
duenez. 

Dokumentu honen bidez, Gizarte Zerbitzuen arloa 
osatzen duten pertsonek egiten duten lana erakusten 
dugu, baita proiektu ezberdinetan gurekin lan egiten 
duten entitate eta pertsona boluntarioek egiten du-
tena ere.

Helburu horiek lortzeko eguneroko lanarekin bate-
ra, 2017an adineko pertsonen alde egiten dugun lana 
finkatu dugu. Horren erakusgarri dira mendekotasuna 
duten adineko pertsonentzako eguneko arreta zerbit-
zuaren garapena, Getxo Lagunkoia plana, eta AJANE 
Algortako erretiratuen elkartearentzat  udal lokal bat 
irekitzea, 2016-2019 Legegintzaldiko Planaren helburu 
estrategikoetako baten barruan daudenak. 

Modu berean, gaueko harrera zerbitzua bultzatu 
dugu bazterketa egoeran dauden pertsonentzat, Ge-
txoko Udalaren eta Uribe Kostako mankomunitatea-
ren artean administrazio hitzarmen bat sinatuz.

Halaber, nabarmendu gura nuke beste ahalegin bat 
egin berri dugula getxotar guztiei oinarrizko gizarte 
zerbitzuetan eskaintzen ditugun prestazio eta zerbi 
tzuak azaltzeko, hedapenerako gidaliburu eta bideo 
baten bidez. 

Bide horretan jarraitu gura dugu, betiere Getxo uda-
lerri kohesionatua izan dadin, inklusio eta ongizate 
maila hobeak izan ditzan eta, finean, gizarte berdin 
tsu eta bidezkoagoa izan dezagun.

«Bide horretan jarraitu gura 

dugu, betiere Getxo udalerri 

kohesionatua izan dadin, inklusio 

eta ongizate maila hobeak 

izan ditzan eta, finean, gizarte 

berdintsu eta bidezkoagoa izan 

dezagun»

1.1- AURKEZPENA
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1.2 -SAILAREN ORGANIGRAMA

Udal Gizarte Zerbitzuetako 2017ko 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



1 | GIZARTE-ZERBITZUAK | KOKALEKUA ETA ORDUTEGIAK | 4

1.3 - KOKALEKUA ETA ORDUTEGIAK

 
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
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1.4.- ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA

● GETXOKO UDALAREN ETA URIBE KOSTAKO MANKOMUNITATEAREN ARTEKO HITZARMENA SINATZEA: azaroaren 27an hitzarmen bat 
sinatu zen Getxoko Udalaren eta Uribe Kostako Mankomunitatearen artean, eskualdeak eman beharreko bazterketa-egoeran dauden pertso-
nei bideratutako zerbitzuak kudeatzeko, Bizkaiko gizarte zerbitzuen mapa egikarituz.

● ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK GARATZEA: 2017an honako zerbitzu hauek jarri ziren abian, 185/2015 Dekretuaren, urriaren 6koaren, 
Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoaren, eskakizunari erantzunez:

> ADINEKOEI ZUZENDUTAKO EGUNEKO ARRETA-ZERBITZUA 4.1. atalean garatu da.

> BAZTERKETA-EGOERAN DAUDEN PERTSONENTZAKO GAUEKO HARRERA-ZERBITZUA: 4.2.2. atalean garatu da.

> ZAINTZAILENTZAKO BABES-ZERBITZUA: 2.2.2. atalean garatu da.

●- “AJANE” ELKARTEARENTZAKO UDAL LOKALA INAUGURATZEA: maiatzaren 2an inauguratu zen Getxoko Udalak Algortako jubilatuen 
elkarteari (AJANE) beren jardueran garatzeko lagatako lokala (aisialdikoak, kulturalak eta dibertimenduzkoak).

● PRESTAZIO ETA ZERBITZUEN GIDA BERRIAREN AURKEZPENA ETA BIDEO DIBULGATZAILEA: gizarte zerbitzuetako profesionalei eta he-
rritarrei aurkezpen bat egin zitzaien, webgunearen bitartez, eta gizarte-langintzako profesionalei Estatuko eta Iberoamerikako kongresuan, 
Oinarrizko Gizarte-zerbitzuaren zerbitzuen eta prestazioen bideo batena eta gida batena.
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2017 ekintza hezigarria Parte hartu zuten langileak

Euskadiko egoitza-bazterketari buruzko III. jardunaldiak 2 teknikari

Inklusio sozialeko berrikuntza Koordinatzaile 1

Lanbide-gaitasuna, GZESn (Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistema)  
beharrizanen hasierako baloraziorako fitxa soziala ezartzeko 14 gizarte-langile eta 2 koordinatzaile

Zurrumurruen aurkako prestakuntza 2 gizarte-langile
 administrari

1.5 - 2017 PRESTAKUNTZA PLANA



2. OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUA 
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2.1 – INFORMAZIO, BALORAZIO, DIAGNOSI ETA ORIENTAZIO-ZERBITZUA 

2.1.1 ZUZENEKO ARRETAKO ZERBITZUA

Getxoko Udaleko Oinarrizko Gizarte-zerbitzuan jakitun gara 
Gizarte-zerbitzuetako Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemarako 
sarbidea garela, eta gure funtzio nagusiak direla informatzea, 
baloratzea, orientatzea, diagnosia egitea, hautematea eta, batez 
ere, pertsonei laguntzea beren prozesu pertsonalean eta/edo 
familiakoan. 2017 osoan lan egin dugu erabiltzaileen ematen 
diegun arretaren kalitatea hobetzeko.

Bermatzen dugu Getxoko Udaleko pertsona eta/edo familia 
orok erreferentziazko gizarte-langintzako profesional bat es-
leituta izango duela uneoro.  Profesional horrek zainduko du 
esku-hartzeko prozesuaren koherentzia, osotasuna eta jarrai-
tutasuna zure bizitzan Oinarrizko Gizarte-zerbitzuaren bidez 
informazio-, balorazio-, diagnosi- eta orientazio-zerbitzuaren 
bitartez eman diezazukegun oinarrizko gizarte-arreta erabil 
tzen duzun bakoitzean

Arretaren oinarrizko prozedura aplikatzen dela bermatzeko 
udal konpromisoari erantzunez, saileko gizarte-langileek egin-
dako esku-hartzeen esperientziaren ezagutza eta sistematiza-
zioaren kudeaketa prozesu bat garatu da, pertsonen, familien 
eta beren testuinguruaren beharren eta gaitasunen hasierako 
balorazioa ikuspegi integral batetik oinarri hartzen duen eredu 
bat aplikatzeko.

Oinarrizko arreta-prozedura aplikatzeak honako hauek egitea 
ekarri du:

> Hasierako balorazioak: ikuspegi integral batetik pertsonen, 
familien eta beren testuinguruaren beharren eta gaitasunen 
oinarrizko identifikazioa egitean dautza, egiaztatzeko bidezkoa 
den Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren esku-hartze bat, eta, 
hala badagokio, erabiltzaileak balorazio espezializatu batera 
bidaltzeko eta/edo diagnosi bat egiteko, esku-hartzeko beharra 
baieztatzen eta orientatzen duena. 
2017an 1929 balorazio egin ziren, dagokien fitxa sozialarekin. 
Horietako 84 etxean egin ziren, eta 38 premiazko balorazioak 
izan ziren.

Diagnosi/esku-hartze elkarrizketak: horien bitartez deskribat-
zen eta baloratzen dira Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemako 
arreta eskatzen duten pertsonen eta familiei gizarte-beharrak 
eta -gaitasunak, zehazteko zein den esku-hartze egokia Arreta 
Pertsonalizatuko Plan baten esparruan, baldin eta diagnosiare-
kin baieztatzen bada hori egiteko beharra, eta jarraipena eska- 
tzen duen esku-hartze bat egitekoa. 

2017an 1071 diagnosi/esku-hartze elkarrizketa egin dira, eta ho-
rietako 106 etxebizitzan izan dira.

Horrez gain, gizarte-bazterketa baloratzeko 28 eskaera egin zi- 
tzaizkion zerbitzu espezializatuari. Hona hemen emaitzak:

Jarraipen-balorazioak: aldizkako ebaluazioak egin behar dira, 
Arreta Pertsonalizatuko Planekoak, sakontasun handiagokoak 
edo txikiagokoak. 

2017an 2983 jarraipen-balorazio egin ziren; horietako 276, 
etxebizitzan.

Oinarrizko gizarte-zerbitzutik erantzuna ematen zitzaien au-
tonomiarekin, gizarte-inklusioarekin eta premiazko edo gizar-
te babesgabetasuneko egoerekin lotutako beharrei, bereziki, 
arrisku egoerak prebenitzen. 

Esku hartze osoan zehar, gizarte-langileek gizarte akonpaina-
mendua erabiltzen dute autonomia pertsonala mantentzeko 
eta garatzeko eta pertsonak gizarteratzeko. Laguntza maila ins-
trumentalean, emozionalean, heziketakoan eta/edo harrema-
nenean eman daiteke. 

Gizarte-bazterketako Arriskua

Gizarte-inklusioa

Tarteko Gizarte-bazterketa

Gizarte-bazterketa Arina

Gizarte-bazterketa Larria

2

6 5

12

3

2017KO DIAGNOSI SOZIALAK

Diagnosi eta esku-hartze 
elkarrizketak

Jarraipen-balorazioak Hasierako 
balorazioak

50%

32%
18%

2017AN EGINDAKO ESKU-HARTZEAK
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2.1.2 ERABILTZAILEEN PROFILA

Datuen arabera, artatutako gizon kopurua igo da (% 10, 2016rekin alderatuta), eta, nazionalitateari dagokionez, profila mantendu egin da.

Atzerritarrak Estatukoak

74%

26%

Emakumeak Gizonak

57%

43%

KASU AKTIBOETAKO ERABILTZAILEAK, SEXUAREN ARABERAKASU AKTIBOETAKO ERABILTZAILEAK, NAZIONALITATEAREN ARABERA 

Gainera, pertsona eta/edo familia bakoitzaren Banakako Arreta Planaren barruan, koordinazioak sortu ziren esku-hartzean parte hartzen duten beste profesional batzuekin: Gizarte eta Hezkuntza 
alorreko Esku-hartze Zerbitzua / Esku-hartze Psikosozialeko Zerbitzua, ikastetxeak, osasun etxeak eta buruko osasun etxeak, hirugarren sektoreko entitateak, udaltzaingoa, Ertzaintza eta abar. Ze-
hazki, 250 kasu-koordinazio egin ziren.

Prestazio eta zerbitzuetara heltzeko, gizarte-langileek baloratu behar dute zein den baliabide egokiena, eta dagokion preskripzio teknikoa igorri behar dute. Horrek esan nahi du zerbitzu eta presta- 
tzio batzuen hautemate-, orientazio-, deribazio- eta izapidetze-lanak egin beharra.
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2.1.4 TALDE TEKNIKOAREN BILERAK

Oinarrizko Gizarte-zerbitzuko langileek 20 bilera izan zituzten, guztira. Bertan, beharrezko lan 
teknikoa egin zen, hauetarako:

> Hautemateko gizarte-beharrak asetzean sortutako disfuntzioak edo defizitak.

> Informazioa sortzea homogeneizazio- eta sistematizazio-irizpideekin, Gizarte-zerbitzuen 
Euskal Informazio Sistemaren esparruan.

> Oinarrizko Gizarte-zerbitzuak egindako esku-hartzeetarako jarduketa irizpide uniformeak 
aplikatzea sustatzea.

Horrez gain, oinarrizko gizarte-zerbitzuko langileak elkarlanean aritzen dira arretarako beste sis-
tema publiko batzuekin irizpide teknikoak ezartzeko, hainbat protokolotan parte hartuta. Hain 
zuzen, adineko pertsonentzako protokolo soziosanitarioan eta genero-indarkeriaren eta/edo 
etxeko indarkeriaren biktimen arretarako protokoloan parte hartzen dute.

2.1.3. ARTATUTAKO FAMILIA BERRIAK

2017an apur bat igo zen artatutako familia berrien kopurua.

0

300

600

900

1200

1500 Familia-unitateen 
kide kopurua

Familia-unitate 
berri kopurua

2015 2016 2017

739

1409

740 767

1466 1477

FAMILIA-UNITATE BERRIEN BILAKAERA



2 | OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUA | MENDETASUNAREN LEGEA KUDEATZEA | 11

ELZren erabiltzaileek laguntza teknikoen zerbitzu bat izan de-
zakete, adibidez, garabiak, ohe artikulatuak, etxerako gurpil-
dun aulkiak, eskaren aurkako koltxoiak eta abar. Zerbitzu ho-
rrek laguntzailearen eguneroko lana errazteko helburua dauka, 
mendetasun oso handia duten pertsonak zaintzeari, pertsona 
horien etxe barruko moldatze autonomoa errazteari eta bizi-ka-
litate handiagoa emateari begira. 

Egindako esku-hartzeen (maileguak, kentzea, itzulketak) 
kopuruaren bilakaera honako hau da:

2.2  –MENDETASUNAREN LEGEA KUDEATZEA

Mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintza-sistemak 
arautzen du mendetasun-egoera aitortzeko prozedura, hori es-
katzen dutenentzat, baita sistemako prestazioetarako eskubi-
deen aitortza ere. 

Getxoko Oinarrizko Gizarte-zerbitzuari dagokio udalerrian 
erroldatuta dauden pertsonen MENDETASUNA BALORATZE-
KO eskaerak izapidetzea. 

 Horrela, 2017an mendetasun-egoera baloratzeko 687 eska- 
era izapidetu ziren: 507 berri eta 180 mendetasun-maila berri-
kustekoak, Bizkaiko Foru Aldundira bideratutakoak. 

 Honako udal zerbitzuetarako eskubidea dute, behin mende-
tasun-egoera aitortu zaienetik aurrera:

2.2.1 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA (ELZ)

185/2015 Dekretuak, urriaren 6koak, Gizarte-zerbitzuen Euskal 
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, zerbi- 
tzu hori honela definitzen du: “Laguntza-eta prebentzio-izaerako 
zerbitzu bat da, eta mendetasun-egoeran edo mendetasun-arris-
kuan dagoen erabiltzaileari bere bizilekuan jarraitzen laguntzea, 
bizilekuan bertan moldatzeko eta ingurune komunitarioan inte-
gratzeko aukera emango dion etxeko arretarako eta arreta per- 
tsonalerako laguntza bat eskaintzea eta, era horretan, isolamen-
du-egoerak saihestea du xede”. 

Getxoko Udalak zerbitzua honako hauei ere ematen die, zorroan 
jasotako hartzaileei emateaz gain:

Pertsona autonomoak edota aitortutako gradurik gabekoak, ba-
besgabetasun-egoeran edo -arriskuan daudenak, dagokion gi-
zarte-langileak hala baloratutakoak.

Eriondo egoeran edo beren bizitzaren azken aldian dauden 
pertsonak.

Adingabeak ardurapean dituzten familiak, gizarte-sarearen edo 
senideen laguntzarik gabe, edo laguntza egon eta ez bada egokia, 
baldin eta jarduerak adingabeak zaintzeko eta babesteko badira.

2017an Urgatzi SL enpresak eman zuen Etxez Etxeko Lagunt-
za-zerbitzua.

 2015 2016 2017

Unitate kopurua 31 65 46

2015 2016 2017

3.033.759
1.977.192
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Artatutako pertsonak Etxebizitzak guztira

Artatutako etxebizitzak abe.31

2015 2016 2017

1.983.904

3.033.759
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69.797 70.452

65.286

BILAKAERA: ETXEBIZITZAK-ETXEBIZITZAK GUZTIRA-
ARTATUTAKO PERTSONAK

ELZK EMANDAKO ORDUEN BILAKAERA

ELZREN KOSTUAREN BILAKAERA

2017an, 47 etxebizitzak eman dute alta zerbitzuan, eta zerbitzua 
51ri eman zaie, guztira. 

2017an etxe bakoitzeko 228 orduko zerbitzua eman zen, batez 
beste.

Zerbitzuaren urteko kostuari dagokionez, fakturazioak atse-
den-zerbitzuko orduak ere jasotzen ditu; bi zerbitzuak batuta 
66.613 ordu izan ziren urtean, 1.877.191,56  euroko kostuarekin.

2015 2016 2017
0

0,5
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1.983.904 2.033.759
1.977.192

(x 1.000.000)
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Zerbitzuaren barruan dago zaindari laguntzaile bat, erabiltzai-
leak mugitzeko zailtasun handiak dauden kasuetan. 2017an 
16 erabiltzaileri eman zitzaien, 2016an baino 3 gutxiagori, eta 
emandako ordu kopurua 1.393koa izan zen.

ATSEDEN-ZERBITZUA Etxez Etxeko Laguntza-zerbitzuaren al-
daera bat da, zaintzaile nagusiarentzakoa, eta honetan datza: 
mendetasun-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonek ELZra 
behin-behinean sarbidea izatean edo zerbitzu horretan eman-
dako intentsitatea behin-behinean indartzean.

2017an, atseden zerbitzua  I mendetasun-gradua duten eta 
arriskuan dauden pertsonei zerbitzua eskaintzeko aukera sartu 
zen. Urteko orduak esleitu ziren aitortutako graduaren arabera: 
mendetasun-arriskua, 12 ordurekin; I gradua, 24 ordurekin; II 
gradua, 36 ordurekin; eta III gradua, 48 ordurekin. 

Ordu kopuru hori % 50ean jaisten da familiak beste gizarte ba-
liabide batzuk erabiltzen baditu. Zehazki, 36 kasutan murriztu 
zen.

Gainera, zaintzaileek zaintzaileei laguntzeko programaren ba-
rruan antolatutako prestakuntza saioetan parte hartzeko erraz-
tasunak jartzeko atseden ordu osagarriak jarri ziren. 2017an 256 
ordu jarri ziren horretarako.

Zerbitzuan emandako ordu kopurua senideentzako doako 1.327 
atseden-ordukoa izan zen.

Zerbitzua 56 mendeko pertsonari eman zitzaion, 23 gizoni eta 
33 emakumeri.

Arretaren batez bestekoa pertsonako 23 ordukoa izan zen. 

Zerbitzuaren kostua 37.193,16 eurokoa izan zen.
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2.2.2 ZAINTZAILENTZAKO BABES-ZERBITZUA 

2017an Zainduz programaren diru-laguntza jaso ez den arren, gizarte-zerbitzuak 
mendetasun-egoeran dauden Getxoko pertsonen zaintzaileentzako prestakun- 
tza-jarduerak egiten jarraitu dute, mendetasun-graduren bat duten pertsonak 
etxeak artatzen dituztenentzakoak.

Zerbitzua urte osoan zehar eman zen, eta 2017ko irailean IGURCO enpresari adjudi-
katu zitzaion. Urtean zehar ekintza hauek egin ziren: 

- ERLAXAZIO LANTEGIA: urteko lehen seihilekoan bi lantegi egin ziren, bakoitza 
34,5 ordukoa. Lehenengoan, Algortan egindakoan, 24 lagunek hartu zuten parte, 
eta bestean, Romon egindakoan, 16k. Urteko azken hiruhilekoan, lantegiak 22,5 or-
dukoak izan ziren, eta Algortan 40 lagunek hartu zuten parte, bi taldetan banatuta; 
Romon 23 parte-hartzaile izan ziren.

- LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA: lehen seihilekoan 60 orduko bi ikastaro egin ziren. 
Lehenengoan, Algortan egindakoan, 17 lagunek hartu zuten parte, eta bestean, 
Romon egindakoan, 14k. Urtearen azken hiruhilekoan 20na orduko hiru ikasturte 
egin ziren; bi Algortan, 13 eta 12 parte-hartzailerekin, eta bat Romon, 13 parte-hart-
zailerekin.

- ETXEAN ZAINTZEKO ESTRATEGIA: urtearen azken hiruhilekoan egin zen, 18 or-
duko iraupena izan zuen, eta 30 lagunek hartu zuten Algortan eta 8k Romon.

- “Nire beharrak zaintzaile gisa” HITZALDI TAILERRA, bi ordukoa. Bertan 7 emaku-
mek eta gizon batek hartu zuten parte.

- BELAUNALDI ARTEKO PROIEKTUA: helburua da sentsibilizatzea eta mendeta-
sun-egoeran daudenen egoera gazteei hurreratzea. San Ignacio ikastetxeko Lehen 
Hezkuntzako 5. mailako 25 ikaslek eta mendetasuna zuten Aiboa eguneko zen-
troko 16 erabiltzailek hartu zuten parte.

2.2.3 MENDETASUNAREN LEGEKO BESTE PRESTAZIO BATZUK

2017ko abenduaren 31n, 887 pertsona ari ziren jasotzen familia inguruneko zainke-
tetarako eta profesionalak ez diren zaintzaileei laguntzeko prestazioa ekonomikoa, 
Legearen Zerbitzu Katalogoan adierazten dena. 
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2.3 – ESKU-HARTZEA FAMILIEKIN, HAURREKIN ETA NERABEEKIN

2.3.1 – Gizarte- eta hezkuntza-alorreko esku-hartzeko eta esku-hartze psikosozialeko 
zerbitzua

Harreman izaerako prestazioek, gizarte- eta hezkuntza-laguntzakoek edota laguntza psikosozia-
lek osatzen dute zerbitzu hori. Familiaren etxean (etxeko heziketa, oinarrizko familia esku-har- 
tzea) nahiz komunitatearen ingurunean (kaleko heziketa, bitartekaritza soziokulturala) egin dai-
tezke, bakarrik, familiarekin edota taldean. 

Honako hauek dira helburuak:

> Erabiltzaileek gaitasunak (jarrerak, gaitasunak, ezagutzak, irizpideak, jarraibideak eta tre-
betasunak) eskuratu eta garatzea, nork bere buruarentzat, familiaren alorrean eta taldean, 
modu autonomoan moldatu eta gizarteratu daitezen eta familian zein komunitateko in-
guruetan bizikidetza egokia izan dezaten.

> Erabiltzaileek ordeztea egokiak ez diren ohiturak, jokaerak, pertzepzioak, sentimenduak 
eta jarrerak, egokituagoak diren beste batzuekin.

Hiru jarduketa-ardatz ditu: autonomia/mendetasuna, inklusioa/bazterketa eta babesa/babes-
gabetasuna, dagozkion hiru eragin mailekin: sustapena, prebentzioa eta hautematea. Honako 
hauek dira zerbitzuaren hartzaileak:

Bazterketa-arriskuan dauden pertsonak.Mendetasun-arriskuan dauden pertsonak.

Babesgabetasun-egoera arina edo tartekoa duten adingabeak.

2017 urtean zehar, gizarte- eta hezkuntza-alorreko esku-hartzeko zerbitzuak 283 pertsona artatu 
zituen, 98 familiatakoak.

98 familia artatu ziren, eta horietako 41, lehen aldiz. Eskaera berri horiek aktibatu zituzten Oina-
rrizko Gizarte-zerbitzuak berak (% 39), komunitateko baliabideek (% 24,5), eta pertsonak berak/
familiak laguntza eskaera eginda (% 36,5).

Arretaren gehiengoa familia-haurrak kolektiboan oinarritzen bada ere, esku-hartzeak egin ziren 
ere bazterketa-egoeran dauden pertsonekin (3 pertsona) eta mendetasun-egoeran daudenekin 
(10 pertsona).

17 familia-unitaterekin esku-hartze itxiera egin zen. Kasuen %  54 itxi ziren helburuak bete zi-
relako, % 10 erabiltzaileek berariaz eskatu zutelako, % 15 haurrak babesteko zerbitzu espeziali-
zatura bideratu zirelako, eta gainerakoak beste hainbat arrazoirengatik (zerbitzu egokiagoetara 
bideratzea, udalerriz mugitzea, esku-hartzerik gabeko eskaerak).

2017 urtean zehar, esku-hartze psikosozialeko zerbitzuak 68 pertsona artatu zituen, 68 familia-
takoak.
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68 familia artatu ziren, eta horietako 40, lehen aldiz. Eskaera horien arrazoiak izan ziren bizitzako krisi pertsonalak, bizitza trau-
matikoak, pertsonak zaintzeagatiko gainkarga eta familia- eta bikote-harremanetako zailtasunak. Kasu horietako 20tan bazterke-
ta-egoeran zeuden pertsonak artatu ziren, eta 4tan mendetasun-arriskuan zeudenak.

17 elkarbizitza-unitaterekin esku-hartze itxiera egin da. % 60 itxi dira helburuak bete direlako, % 17 borondatezko altagatik eta 
gainerakoak laguntza ezagatik edo zerbitzutik kanpoko kausengatik.

2017an, kontuan izanda Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren zerbitzuen eta prestazioen zorroari buruzko Dekretuko jarraibideak, 
gizarte- eta hezkuntza-alorreko esku-hartzeko zerbitzuan txertatu zen zaurgarritasun-egoeran dauden nerabeei bideratutako pro-
grama bat, Inguru Irekia izenekoa. 

Honako jarduketa eta esku-hartze hauek egin ziren:

Eskola-esparrua: esku-hartzea 3 ikastetxetan, jolastokian, 133 gazterengana iritsi zena.

Komunitate-esparrua: esku-hartzea 6 kuadrillarekin, guztira 152 gazterekin.

Banakako esku-hartzeak: esku-hartze gehienak berdinen taldetan egiten diren arren, kasuen % 3tan banakako esku-hartzeak ere 
egin dira, legezko kontsultetara, lan eta ikasketa esparruko informaziora edo arazo pertsonaletara bideratuta.

Sare sozialen esparrua: tresna eraginkor gisa txertatu dira, aurrez aurreko esku-hartzearen osagarri gisa.

2.3.2 Haurren zerbitzu espezializatura eta Adingabeen Fiskaltzara bideratzea

2017an adingabeen babesgabetasun larriko 6 egoera hauteman ziren eta Bizkaiko Foru Aldundiko Haurren Zerbitzura bideratu 
ziren, eta beste 4 Adingabeen Fiskaltzara, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Legea betez, zerbitzu horietatik beharrezko neurriak 
hartu zitezen adingabeak babesteko.

2.3.3 Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa: eskolatze eza eta eskola-absentismoa ezabatzea

> Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren eta EUDELen artean eginiko eta 
adostutako programa. Prebentzio eta antolaketa neurrietan oinarriturik dago, eta hartan parte hartzen duten erakunde ezberdi-
nen artean adostutako jarduketa-protokoloa du.

> Oinarrizko Gizarte-zerbitzuak absentismoari eta eskolatze ezari buruzko 54 txosten jaso zituen, 2016-2017 ikasturteari zegoz-
kionak, Getxoko 6 ikastetxetan matrikulatutako 22 adingaberi buruzkoak.
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2.4 BESTE ZERBITZU BATZUK

2.4.1 Lege-aholkularitzako zerbitzua

Zerbitzu hori lege-kontuei buruzko informazioa behar duten gizarte-zerbitzuetako 
erabiltzaileei zuzenduta dago, informazio hori zerbitzu pribatuen bidez jaso ezin 
dutenean. Aholkularitza-zerbitzua baino ez da; ez da bigarren iritzi bat jasotzeko 
zerbitzua. 

Zerbitzu hori eskuratzeko, ezinbestekoa da erreferentziazko gizarte-langileak era-
biltzailea aldez aurretik bertara bideratzea.

2017an 90 pertsona artatu ziren. 

2.4.2 Telelaguntza

Abenduaren 31n 1.422 pertsonak erabiltzen zuten zerbitzua, eta 2017an 107 txos-
ten egin ziren gizarte-isolamenduko egoeran zeuden pertsonek hura erabili ahal 
izateko.

2017an Eusko Jaurlaritzari eskatu zitzaion araudian jasotako eskakizun batzuk be-
rrikusteko, zehazki, isolamendu-txostenei dagokiena.

2.4.3 Ke-detektagailua

2017an adjudikatu zen Getxoko etxebizitzetako suteen prebentzio zerbitzua, bi ur-
terako, urteko 57.475 euroko aurrekontuarekin.

2017an, kea detektatzeko gailuak instalatu zitzaizkien 1931n, 1932an eta 1933ko 
irailera arte jaiotako pertsonei, bakarrik edo 65 urtetik gorako pertsonekin batera 
bizi baziren, eta tutoretzapeko apartamentuetan bizi zirenei. Halaber, aurreko fa-
seetan instalatutako ke-detektagailuak berrikusi ziren.

Urte amaieran, Getxoko 1.149 etxebizitzak 1.510 ke-detektagailu zituzten guztira.
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2.5 ELKARLANA HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEEKIN

Diru-laguntzen eta lankidetza-hitzarmenen bitartez, hiruga-
rren sektoreko zenbait entitatek gizarte-zerbitzuei laguntzen 
diete, bereziki Oinarrizko Gizarte-zerbitzua erabiltzen dutenei, 
beren oinarrizko beharrak betetzeko eta haiek gizarteratzea 
errazteko.

Hain zuzen, 2017an honako entitate hauekin garatu ziren 
programak:

SORTARAZI:

> “Hazia” laguntza-programa: oinarrizko beharrak asetzeko 
elikagaiak eta diru-laguntzak banatzeko zerbitzua jasotzen du 
(etxebizitza mantentzeko gastuak, gastu sanitarioak…). 

2017an arreta jaso zuten familiak 647 izan dira, guztira, horieta-
tik 281, Getxokoak. Pertsonei dagokienez, 1530ri eman zitzaien 
arreta, eta horietatik 607 Getxokoak ziren.  

Algortako San Nikolas parrokiarekiko lankidetza-hitzarmen 
baten bidez, Aiboa-Algorta-Getxo guneko pertsonei arreta hur-
bildu ahal izan zitzaien. Horren ondorioz, apiriletik 56 familiari 
eman zitzaien arreta kokapen berrian.

> Familientzako laguntza da udal laguntzen dirua aurreratzeko 
ildoa, Sortarazi elkarteak gero Getxoko Udalaren eskutik zuze-
nean jasoko duena. 2017an, laguntza horren onuradun 39 fa-
milia izan ziren. Halaber, Sortarazi elkarteak 17 laguntza eman 
zituen, mailegu gisa edo itzuli beharrik gabe.

CARITAS:

> Etxebizitzaren bidez gizarteratzeko proiektua: Programa ho-
rren helburua da larrialdi-egoeran dauden eta diru-sarrera nahi-
korik ez duten pertsonei etxebizitzak eskaintzea, aldi baterako; 
epe horretan, gizarte- eta hezkuntza-prozesu lagundua egiten da, 
elikagai, arropa eta osasun kontuetako beharrak betez.

2017an, 15 pertsona (1 berria zen) bizi izan ziren, guztira, etxebi-
zitza horietan, 6 familia ezberdinetakoak. 

>Arreta Pertsonalizatuko Planari laguntza ematea: 2017an 3 fa-
miliari aurreratu zitzaien laguntza ekonomikoen zenbatekoa, 
eta askotariko izapideetarako laguntza ekonomikoa kudeatu 
zitzaion pertsona bati (pasaportea, jatorrizko herrialdeko on-
dasunen egiaztagiriak eta abar), eta horrek aukera eman zion 
bere herritartasun-eskubideak erabiltzeko.

> Laguntasun-zerbitzua: zerbitzu horren bidez, bakarrik bizi 
diren adinekoei behar duten laguntasuna eman nahi diegu. 
Bestetik, adineko pertsonak egunero zaintzen dituzten pertso-
nei atseden hartzeko aukera eman nahi diegu. 

2017an 27 konpainia-zerbitzu egin ziren. 2017. urtean proiektu 
honetan arreta hartu zuten pertsonaren profila bakarrik bizi 
den 84 urteko emakume alarguna zen.  

> Gizarteko eta eskolako laguntza: hainbat arrazoirengatik be-
harrezko laguntza eman ezin dieten familiak dituzten 6 eta 14 
urte arteko adingabeentzako programa bat da. 

2017an zehar 20 haurrek jo dute bertara eta 20 boluntario izan 
zituen.



3. PRESTAZIO EKONOMIKOAK
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3.1 UDAL LAGUNTZA SOZIALAK

Aldizkakoak ez diren prestazioak dira, izaera ekonomikoa dutenak, ezohiko gastu espezifikoei 
aurre egiteko nahikoa diru-sarrera ez duten udalerriko biztanleentzakoak, 

2017an izaera 118 udal laguntza sozial eman ziren, eta udal laguntza sozialetarako gastua igo zen.

Hasierako aurrekontua % 15 igo zen, artatutako herritarren beharrak babesteko eta babesgabetasun 
eta bazterketa-egoerak saihesteko. Aldizkakoak ez diren udal laguntzen batez besteko zenbatekoa 
1.573,68 eurokoa izan zen.

Emandako aldizkakoak ez diren udal laguntzen urteko zenbatekoa 173.105 eurokoa zen. Aurrekon-
tuaren gehikuntza hori batez ere etxebizitza kontzepturako erabili da, eta, zehatz-mehatz, alokai-
ruaren edo ostatuaren ordainketa bermatzeko.

Aurrekontu osoaren % 75 etxebizitza-gastuei aurre egiteko erabiltzen da (2017an 113.982 eurokoa 
izan zen). Kontuan izan da laguntza horiekin tratatutako arazoak, egiaztatu dezakegu erabiltzen 
direla bizitoki arloko bazterketa-egoerak saihesteko erabiltzen direla.
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Gizarte-larrialdiko Laguntzak aldirokoak ez diren prestazio ekonomikoak dira, diru-laguntza 
izaerakoak. Gizarte-bazterketako egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beharrezko di-
ren gastu zehatzei (arruntak nahiz apartekoak) aurre egiteko baliabide nahikorik ez daukaten 
pertsonentzat dira.

Finantzazioa EAEko Aurrekontu Orokorren kontura egiten da. Hortik, udalerri bakoitzari adju-
dikazio ekonomiko bat egiten zaio. Udaleko Gizarte-zerbitzuek ordainketak tramitatzen, ebazten 
eta betetzen dituzte.

2017an 671 hitzordu egin ziren; horietatik Gizarte-larrialdiko Laguntzen 727 espediente eratorri 
ziren, 634 familiarentzakoak, 1.585 gastu espezifiko estaltzekoak. 

Berariazko gastuak honako era honetan banatzen dira: 
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Gizarte larrialdietarako eman diren laguntzen urteko zenbatekoa 1.169.263 eurokoa izan zen.

Honako hau da 2015etik emandako gizarte larrialdiko laguntzek izandako bilakaera:

              2015 239.572 416.345 17.573 43.884 24.325 152.373 0

              2016 264.168 410.378 15.771 41.783 45.139 183.711 0

              2017 348.911 283.340 18.993 38.148 15.325 181.685 282.662

GIZARTE-LARRIALDIETAKO LAGUNTZEN ZENBATEKOAREN BILAKAERA, GASTU ESPEZIFIKOAREN ARABERA



3 | PRESTAZIO EKONOMIKOAK | UDAL LAGUNTZA SOZIALAK | 22

2017ko gizarte-larrialdiko laguntzen onuradunei emandako diru-laguntzak itzultzeko 47 proze-
dura abiarazi dira 2016. urtean; laguntza horiek ez zituzten epe eta forma egokietan justifikatu, 
edo desegoki edo okerreko zenbatekoan jaso zituzten. Guztira, 35.024,31 € ziren. 

Udal aurrekontuaEjren aurrekontua Gastatutako zenbatekoa
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EJREN DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA-GIZARTE LARRIALDIETAKO LAGUNTZETAN GASTA-
TUTAKOA - UDALAREN EKARPENA 
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3.3.1 JABEEN ERKIDEGOAREN KUOTA ORDAINTZEKO LAGUNTZAK

Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko azaroaren 22an onetsi zituen errenta-maila txikiak dituzten Getxoko familia unitateei Jabeen 
Erkidegoaren kuota ordaintzeko laguntzak ematea arautzen duten oinarriak.

Eskaeren epea amaitu zenerako 325 eskaera jaso ziren, guztira.

Guztira 245 familiari eman zitzaizkion laguntzak, 64.407,73 euro, guztira. 67 familiari ukatu zitzaizkion. 

3.3.2 PRESO DAUDENEN SENIDEEI JOAN-ETORRIAK DIRUZ LAGUNTZEKO LAGUNTZAK

Tokiko Gobernu Batzarrak 2016ko abenduaren 20an onetsi zituen EAEtik kanpoko espetxeetan zigortuta edo behin-behineko es-
petxeratzean dauden presoak 2016an bisitatzeko senideek egindako joan-etorriak diruz laguntzeko laguntzak ematea arautzen 
duten oinarriak. 

Eskaeren epea amaitu zenerako 8 eskaera jaso ziren, guztira. Guztira 7 familiari eman zitzaizkion laguntzak, 14.040 euro, guztira. 
Familia bati ukatu zitzaion.

3.3 - GIZARTE-ZERBITZUEK KUDEATUTAKO BESTE LAGUNTZA EKONOMIKO BATZUK



4. BESTELAKO GIZARTE-ZENTROAK ETA ZERBITZUAK
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Oinarrizko Gizarte-zerbitzua osatzen duten zentroak eta zerbit-
zuak dira, esku-hartze sozialerako laguntza gisa balio dutenak.

2017an honako hauek jarri ziren abian:

4.1 – ADINEKOEI ZUZENDUTAKO EGUNEKO ARRETA-
ZERBITZUA

Azaroan abian jarri zen 65 urteko edo gehiagoko pertsonei 
zuzendutako eguneko arreta-zerbitzua, mendetasun-arriskuan 
edo -egoeran daudenei zuzendutakoa (I. gradua, MBBan 25 eta 
39 puntu artean jaso dituztenak).

12 lagunentzako gaitasuna duen gune bat da, Jesusen Biho- 
tzaren Udal Egoitzan kokatutakoa. Bertara adineko pertsonak 
egunean zehar joan daitezke, eta intentsitate apaleko laguntza 
ematen zaie bertan, beren autonomia mantentzen laguntzen 
diena eta beren etxeko eta sozializatzeko ohiko inguruan egote-
ko aukera ematen diena, hala badagokio, isolamendu-egoerak 
saihestuz. 

Barruan hartzen ditu gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hart-
zea eta esku-hartze psikosoziala, mantenua, garraio egokituko 
zerbitzua, higiene pertsonala beharrezkoa balitz eta zerbitzu 
osagarriak, egoitzan bertan eskaintzen direnak (ile-apaindegia, 
podologia, kafetegia).

Zerbitzua abian egon den bi hilabeteetan 5 erabiltzailek eman 
dute alta. 

4.2- BAZTERKETA-EGOERAN DAUDEN PERTSONEI 
ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK

Azaroaren 27an hitzarmen bat sinatu zen Getxoko Udalaren eta 
Uribe Kostako Mankomunitatearen artean, Getxo-Uribe Kos-
tako eskualdeak eman beharreko bazterketa-egoeran dauden 
pertsonei zuzendutako zerbitzuak kudeatzeko, Bizkaiko gizar-
te-zerbitzuen mapa egikarituz.

Zerbitzu horiek emateko, 2 lankidetza-hitzarmen sinatu dira 
Sortarazi elkartearekin, bazterketa-egoeran dauden pertsonak 
gauez hartzeko, eta diru-laguntza bat eman zaio eguneko arre-
ta-zerbitzua emateko.

4.2.1- ANTXETA EGUNEKO ARRETA-ZERBITZUA

Zerbitzu horren helburua da bazterketa-egoeran dauden per 
tsonei eskaintzea egunean zehar joateko gune bat, eta bertan 
oinarrizko elikadura- eta higiene-beharrak asetzeko.

2017an 57 lagun artatu ziren (6 emakume eta 51 gizon). %  47 
bertakoak ziren, eta % 40 Afrika iparraldekoak.

Emakumeak Gizonak

89%

11%

4.2.2- ARGITZEAN GAUEKO HARRERA-ZERBITZUA

Zerbitzu horren helburua da bazterketa-egoeran dauden pert-
sonei eskaintzea gaua igarotzeko leku bat, eta bertan oinarrizko 
elikadura- eta higiene-beharrak asetzeko.

2017an zerbitzua 10 pertsonarainoko gaitasuna duen lokal ba-
tean eman zen, Berangon, eta 42 gizonek hartu zuten aterpe 
bertan.

Beharrezkoa izan zen ere 2 emakumeri ere aterpe ematea, eta 
ostalaritzako ostatuen bitartez egin zen.

Zerbitzua erabili zuten pertsona gehienak eguneko arreta-zer-
bitzuko erabiltzaile ere izan ziren, eta Oinarrizko Gizarte-zerbi- 
tzuarekin harremanetan egon ziren.

Horien jatorria honako grafiko honetan jaso da:

Hego Amerika
eta gainerako
herrialdeak

Afrika Iparraldea

Bertakoak

40%
20%

40%

ARTATUTAKO PERTSONAK, SEXUAREN ARABERA

ERABILTZAILEEN JATORRIA
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4.2.3- JANTOKI-ZERBITZUA, HIGIENE 
PERTSONALEKOA ETA GARBITEGI-ZERBITZUA.

Karitateko Alabek, Getxoko gizarte-zerbitzuen laguntzaz, janto-
ki sozialeko zerbitzua eskaintzen du gizarte-bazterketa larriko 
egoeran eta/edo arriskuan dauden eta berez elikadura egokia 
izan ezin duten pertsonen elikadura asetzeko. Horrez gain, hi-
giene eta garbitegi zerbitzua eskaintzen du, pertsona horiei be-
ren burua eta arropak garbitzea ahalbidetzen diena. Zerbitzua 
Karitateko Alaben Komunitatearen Sortzez Garbia zentroaren 
(K/ Karitatea, 10) aldeko diru-laguntza baten bidez ematen da. 

Jantoki sozialeko zerbitzua

2017an, 97 pertsonari (87 gizon eta 10 emakume) eman zitzaien 
arreta. Hileko batezbestekoa 34 pertsonakoa da. 

4.548 gosari, 7.270 bazkari eta 6.444 afari zerbitzatu ziren, guz-
tira. 
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Higiene pertsonala estaltzeko zerbitzua: dutxa eta 
garbitegia

Higiene pertsonala estaltzeko zerbitzua: dutxa eta garbitegia. 
Honako honetan datza:

> egunero dutxa bat hartzeko behar diren instalazioak eta 
materialak ematea

> arropa garbitzeko banakako zerbitzu bat ematea.

2017an, 838 dutxa-zerbitzu eta 1.438 garbitegi-zerbitzu erabili 
ziren.

Dutxa-zerbitzua murriztu izanaren arrazoia da zerbitzua beste 
gune batean ere eman zitzaiela; hain zuzen, 2017an abian jarri-
tako gauean hartzeko zerbitzuan.
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4.3- TUTORETZAPEKO APARTAMENTUAK

Tutoretzapeko apartamentuak bizikidetza- eta ostatu-aukera 
bat dira. Haien helburua da adineko pertsonaren mantenua lu-
zatzea udalerrian. Komunitatean bizimodu independentea izan 
ahal izateko, kausa ezberdinak direla bide, baliabide hau behar 
duten adineko pertsonen kolektiboaren etxebizitza-premiari 
erantzuteko dira tutoretzapeko apartamentuak.

Getxoko gizarte-zerbitzuek tutoretzapeko apartamentuak bide-
ratu dizkiete 60 urtetik gorako pertsonei, egoera fisiko eta psi-
kiko ona dutenei, eguneroko bizitzan jarduerak egiteko aukera 
dutenei, baita etxebizitzarik ez daukatenei ere (edo etxebizitza 
daukatenei, etxeak bertan bizitzeko gutxieneko baldintzak be-
tetzen ez baditu). Betiere, funtzionamendurako araudian azal-
dutako betekizunak bete behar dira apartamentua eskuratzeko.

Zerbitzuaren izaera hori 2016ko abenduaren 26tik aurrera al-
datuko da, Prestazio eta Zerbitzu Zorroak mendetasun-egoeran   
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(1. gradua) dauden adinekoei bideratzen dien zerbitzu horreta-
rako eskubide subjektiboak indarra hartzean. 

Gaur egun, Getxok tutoretzapeko 39 apartamentu ditu: 28 Luis 
López Osés kalean dagoen eraikinean daude, eta 2007an inau-
guratu ziren; eta beste 11 Juan Bautista Zabala kalean, 2011n 
inauguratu zirenak. 

2017ko abenduaren 31an, 39 apartamentu zeuden beteta, guzti-
ra, 46 pertsonarekin (27 emakume eta 19 gizon). 

Egonaldiaren batez bestekoa Lopez Osesen 10 urtekoa da, eta 
Juan  Bautista Zabalan 6koa.

4.4- HARRERA-PISUAK

Ostatua eskaintzen die egonaldi laburra behar duten pertsonei 
eta bizikidetza-unitateei, premiazko edo gizarte-larrialdi egoe-
ra baten ondorioz ostaturik gabe geratzen badira, hor osatzeko 
eta etxeko indarkeriazko egoera bat gainditzeko, baldin eta ba-
bes-neurriak ez badituzte behar.

2017an familia-unitate batek okupatu zuen harrera-pisua; kasu 
batean premia sozialeko egoera baten ondoriozko ostaturik eza-
ri erantzuteko eta beste kasuan genero-indarkeriako egoera bat 
gainditzeko. 

 LLO JBZ BESTE  GUZTIRA 
   BATZUK 

EMAKUMEAK 20 7  27

GIZONAK 11 7 1 19

GUZTIRA 31 14 1 46



5. GIZARTE-ZERBITZUETAKO ENTITATE LAGUNTZAILEEKIN PARTE-HARTZE ETA 
INKLUSIO SOZIALA SUSTATZEA
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Zerbitzu horren helburua da sustatzea komunitateak modu antolatuan parte hartu dezan, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren helburuak erdiesteko eta gizarte-zerbitzuek hartu behar dituzten 
beharrak prebenitzeko eta artatzeko lanetan.

Honako hauek dira Getxon 2017an garatu ziren lan-ildoak:

> Gizarte-zerbitzuen eremuan esku hartzen duten erakundeetarako diru-laguntzen eta 
zuzeneko laguntzen bidezkoak. 

> Elkarte-ehunaren parte-hartzearen sustapena, SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza 
Erakundeen Elkartearen bidezkoa eta lokalen lagapenaren bidezkoa.

> Elkarteen egoitzak ezartzeko lokalak eta beren jarduerak garatzeko aretoak erabiltzeko 
aukeraren deialdiaren eta lagapenaren bidezkoa. 

> Boluntariotza Topaketak antolatzea. Topaketa horietan elkarte sareak osatzen dituzten 
entitateek parte hartzen dute.

> Mugikortasun urria duten pertsonei arreta egiteko programa koordinatzea. 
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5.1 ERAKUNDE LAGUNTZAILEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ZUZENEKO LAGUNTZAK.

2017. urteko diru-laguntzen deialdian diruz lagundu zitezkeen 6 ildo jaso ziren: 

Diru-laguntzen 1. ildoa: Getxoko erakundeen ohiko jardueraren funtzionamendua eta/edo mantenua.

Diru-laguntzen 2. ildoa: Getxo udalerrirako interesgarriak diren berariazko proiektuak.

Diru-laguntzen 3. ildoa: Proiektu esperimentalak edo berritzaileak.

Diru-laguntzen 4. ildoa: Parte hartzea sustatzea.

4 A azpi-ildoa: Esparru soziala sustatzea eta indartzea SAREKIDEren bitartez. 5.2.3 atalean garatu da.

4 B azpi-ildoa: parte-hartzea eta zahartze aktiboa sustatzea adinekoengan. 6.1 atalean garatu da.

Diru-laguntzen 5. ildoa: Esku-hartze sozialean laguntzea.

5 A azpi-ildoa: arrisku eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsona eta familien gizarte-konpainiarako laguntza. SORTARAZI elkartearen bitartez.

5 B azpi-ildoa: gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen oinarrizko beharrizanak estaltzeko laguntza. Eguneko arretarako zerbitzua. 4.2.1 atalean garatu da.

5 C azpi-ildoa: gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonak gauez hartzeko laguntza. 4.2.2 atalean garatu da.

5 D azpi-ildoa: esku-hartze sozial osagarrian laguntzea. CARITASen bitartez.

Diru-laguntzen 6. ildoa: etorkinen harrera eta kulturartekotasunaren sustapena.
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Etorkinen harrera eta 
kulturartekotasunaren 
sustapena

Esku-hartze sozialean 
laguntzea.

Parte-hartzea sustatzea.Proiektu esperimentalak
edo berritzaileak.

Getxoko udalerrirako
interesgarriak diren berariazko 
proiektuetarako diru-laguntzak

Getxoko erakundeak 
jarraitzeko edota 
mantentzeko diru-laguntzak.

4%

35% 5%

0% 34%

22%

  Diru-laguntzen 1. ildoa 2017

Getxoko erakundeen ohiko jardueraren funtzionamendua eta/edo mantenua. 1 46.414

Getxo udalerrirako interesgarriak diren berariazko proiektuak. 2 10.600

Proiektu esperimentalak edo berriak. 3 0

Parte-hartzearen sustapena. 4 69.650

Esku-hartze sozialean laguntzea. 5 72.000

Etorkinen harrera eta kulturartekotasunaren sustapena. 6 8.000

GUZTIRA    206.264€

Gizarte-zerbitzuekin elkarlanean aritzen diren elkarteei 35 diru laguntza eman zitzaizkien: 206.664 euro, guztira, honako era honetan banatuta diru-laguntzen ildo bakoitzeko:

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA, DIRU-LAGUNTZEN ILDOAREN ARABERA
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(x 1000)

                                  2015 41.871 10.600 10.000 59.650 62.000 8.000

                                  2016 47.213 11.600 0 69.650 104.000 8.000

                                  2017 46.400 10.600 0 69.650 72.000 8.000

5. ildoa (2016ko zenbatekoarekin alderatuta) murriztu izanaren arrazoia da ildo horri esleitutako aurrekontua mugitu zela SORTARA-
ZI elkartearekin gaueko harrera-zerbitzua emateko sinatutako lankidetza-hitzarmenetara.

2015-2017 URTETAN DIRU-LAGUNTZEN KONPARAZIOA
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Bestalde, zuzeneko 4 laguntza eman zitzaizkien, guztira, asko-
tariko eremuetako erakundeei:

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

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK  ZENBATEKOA

APNABI  13.500

URIBE KOSTA  66.250

DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA  5.175

GURUTZE GORRIA  23.125

DIRU-LAGUNTZAK  206.664

ZUZENEKO LAGUNTZAK 108.050

GUZTIRA    314.714

5.2 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 dutenak (bulego bakoit-
zean 2 erakunde daude); Pertsonen Arretarako bulego 1, sa-
rreran dagoena eta hori erabili behar duten erakunde 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 daitezkeenak. 

Gobelaurre boluntariotza zentroak 2 komun egokitu ditu, se-
xuaren arabera bananduak, baita beste 2 komun gehiago ere.

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

2017. urtean honako elkarte hauei lokalak egoitza gisa erabil- 
tzeko emandako erabilera-lagapena eman zitzaien:

> ANOTHE-Animalietan eta naturan oinarritutako Euskadiko 
terapia eta hezkuntza elkartea.

> SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea.

> GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFORMA.

> MUGABARIK-Garapen Pertsonal eta Komunitariorako Elkar-
tea.  

> GIZATIAR-Romo-Areetako Elkarte Soziokulturala.

> AHIDA-Arreta-defizita eta hiperaktibitatea dituzten Pertso-
nen Elkartea.

> BIZKEL-Bizkarrezur Muineko Lesioa duten Pertsonen Elkar-
tea.

> MOVIENDOTE-Herritarren Integrazioaren eta Parte-hartzea-
ren aldeko Elkartea.

> ASEBI-Arantza Bifido eta Hidrozefaliaren Bizkaiko Elkartea.

> AMESTEN-Gizarteratzeko, Orientaziorako, Sentsibilizazio 
Sozialerako Elkartea.

Gainera, Gobelaurreko lokalak honako elkarte hauei doan la-
gatzea onartu zen, aldi baterako edo aldian behingo ekintzak 
egiteko espazio komun modura: 

> AHIDA-Arreta-defizita eta hiperaktibitatea dituzten Pertso-
nen Elkartea. 

> ALKOHOLIKO ANONIMOAK. 

> AMESTEN Inklusiorako eta orientaziorako elkartea Sentsibi-
lizazio Soziala. 

> ASEBI-Arantza Bifido eta Hidrozefaliaren Bizkaiko Elkartea. 

> BIZKEL-Bizkarrezur Muineko Lesioa duten Pertsonen Elkar-
tea 

> URIBE ALDEKO GURUTZE GORRIA 

> E-CIVIS-Herritartasun aktiboa sustatzeko Elkartea. 

> GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFORMAREN FEDERAZIOA 

> FIDIAS FUNDAZIOA, arteen bitartez berritzeko eta pertsonen 
arteko garapenerako fundazioa.

> GIZATIAR-Romo-Areetako Emakumeen Elkarte Soziokulturala. 

> MUGABARIK-Garapen Pertsonal eta Komunitariorako Elkartea.  

> ONGITASUN-Gorputz eta Buru Osasun eta Ongizaterako 
Elkartea. 



5 | GIZARTE-ZERBITZUETAKO ENTITATE LAGUNTZAILEEKIN PARTE-HARTZE ETA INKLUSIO SOZIALA SUSTATZEA | 34

> SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea. 

> SIKAP-Euskal Autonomia Erkidegoko Filipinetako Elkartea. 

> SINOPE-Elkarte soziokulturala.  

> PSIKOTALDE- Ongizate osorako psikologo elkartea.

> URIBE-KOSTA-Adimen Urritasuna duten Pertsonen aldeko 
Elkartea. 

5.3. SAREKIDErekiko koordinazioa

SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea 14 
erakundek osatzen dute gaur egun, eta honako ildo hauei ja-
rraitzen die oraindik ere:

Erakundearen barneko indartzea. Horretarako, prestakuntza 
jaso dute Programazio Neurolinguistikoaren bidezko Buruza-
gitza eta Komunikazio Eraginkorrean, baita Hitzik gabeko Ko-
munikazioan ere. 

Norberaren eta erakundeen Borondatezko Lanak indartzea Bo-
luntariotza Topaketen bidez.

Ekimen berriak: Argazkilaritza Sozialaren Lehiaketa, 2 helburu 
dituena:

>SAREKIDE bistaratzea, eta 

>Getxoko herritarrak borondatezko ekintzarekiko sentikor 
bihurraraztea.

5.4 XXIV. Boluntariotza-topaketak

SAREKIDEk Getxoko Udalaren laguntzarekin antolatutako 
XXIV. Boluntariotza-Topaketak Gobelaurre Boluntariotza-zen-
troan egin dira. Topaketa horiekin, boto gehien jasotako edo 
epaimahaiak berak proposatutako pertsona esanguratsuaren 
borondatezko lana aitortu nahi da, baita 2017. urteko erakunde 
boluntarioa ere.

Topaketa horietan Luis Mari Arana Díez saritu zuten, ARGIA 
fundazioko kidea, eta, entitate gisa, Solidaridup proiektua, Za-
balketa elkarteak garatutakoa.
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6.1 ZAHARTZE AKTIBOA

6.1.1 NAGUSIEN ETXEAK

Getxo jakitun da biztanleria zahartzen ari dela eta joera hori da-
goela, batez ere bizi-itxaropena handitzeagatik edo biztanleak 
hirietan urbanizatzeko prozesuengatik. Getxoko biztanleen he-
ren batek (% 31) 60 urtetik gora dute.

Horregatik, Nagusien Etxeen deszentralizazioa 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 bakoi- 
tzaren identitateari eutsita.

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

AJANE (Asociación de Jubilados de Algorta)

Elkartea 2013ko martxoaren 18an sortu zen, eta hauexek ditu 
helburu:

hazkuntza pertsonalerako laguntzen duten jardueretan adine-
koen laguntza eta parte-hartzea sustatzea 

adinekoen arteko komunikazioa, bizikidetza eta erlazioa bide-
ratzea

aisialdia jarduera hezigarri, osasungarri eta autoestimua sus-
tatzen dutenetan ematea bultzatzea

Elkarte horrek 945 bazkide ditu (%  75 emakumeak), eta egun 
egoitza Juan Bautista Zabala kaleko 6 zenbakiko lokal batean 
du, Udalak lagatakoan eta 2017ko maiatzaren 2an inauguratu-
takoan.

URTEA BAZKIDEAK GUZTIRA EMAKUMEAK GIZONAK

2013 145 90 55

2014 453 313 140

2015 661 476 185

2016 780 570 210

2017 945 707 242
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Helburu horiek lortzeko, JARDUERA PROGRAMA zabala dago, 
5 alorretan banatuta:

Dibertimenduaren eta elkarbizitzaren alorra

Iganderoko dantzaldia, herriko adineko guztiei irekia, batez 
beste 70 pertsonako bertaratzea duena. 
Ikasturte amaierako jaia. 
Gabonetako ahaidetasun bazkaria, 100 pertsonatik gorako 
bertaratzea duena. 
Aranda de Duerorako irteera kulturalak (martxoko 3 egun) eta 
Bierzora -Leon- (5 egun maiatzean). Bakoitzera 55 pertsona 
joan ziren. 
IV urteurreneko ospakizuna.   
Xake eskolak astelehenero (19 pertsona).

Jarduera fisikoaren eta estimulazioaren alorra

Ikastaroak: Gaitasun fisikoen narriadura atzeratzeko eta gaita-
sun psikikoak hobetzeko helburua duen jarduera multzoa. Guz-
tira 416 pertsonak hartu dute parte, honela banatuta: gimnasia 
(228 parte-hartzaile), pilates (41), yoga (92), yoga aulkian (15) eta 
memoriaren estimulazioa (60).

Mendi-ibiliak, asteazkenero, Durango-Elorriora, Artziniegara, 
Markinara eta Gernikara. 50 parte-hartzaile, batez beste.

Martxa nordikoa, makilekin, Itxartu taldearekin batera. 12 par-
te-hartzaile.

Alor plastikoa eta artisautzakoa eta eszenikoa

Marrazkia eta pintura, 30 parte-hartzailerekin. Ikasturte 
amaierako erakusketa. 
Areto-dantzak, 30 pertsona bertan ere. 
Sevillanak. 
Guztira 71 bazkide bertaratzen dira.

Hezkuntzaren eta kulturaren alorra 

Hitzaldi zikloa (4), gai hauek landu zituztenak: Herritarren se-
gurtasuna, gizarte-zerbitzuen gida, boluntariotza eta elkarteak, 
eta etxeko segurtasun elektrikoa. 

“La voz de AJANE” elkartearen aldizkaria 
Informazio-teknologia berriak 
Argazkilaritza digitala 
Komunitatearen alorra 
Sopelako Nagusien Eguna, ekainaren 3an. 
Genero indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna 
Getxo Lagunkoian parte hartzea

URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea)

1995eko azaroaren 22an fundatutako elkartea. 2002ko martxo-
tik egoitza Orduña Mendatearen kaleko 16 zenbakian dauka, 
Udalak lagatako lokal batean.

2017ko abenduaren 31n 350 bazkide zituen, eta horietako 45ek 
berriki eman dute izena.

Helburua adineko pertsonen garapen osoa lortzea da; topagu-
ne bat da, bizi-kalitatea eskaintzen du, eta adineko pertsonei 
bakoitzaren berariazko beharretan laguntzen die.
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Zentro dinamikoa izan nahi du, eta bazkideek kudeaketa proze-
suan eta jardueren garapenean nahasiz parte har dezaten nahi 
du, hala nola aisialdikoak, kulturalak, jolas-jarduerak edota 
aholkularitzakoak.

Hainbat ekintza diseinatzen eta eskaintzen dute:

TXANGOAK Asturiasera, Donostia-Miramonera eta Enkarte-
rriak-Pobalera. Guztira 84 parte-hartzaile izan zituen.

EKITALDIAK: Sopelako Nagusi Eguna (ekainaren 3a). Guztira 73 
parte-hartzaile izan zituen.

Elkartearen urteurrena (abenduaren 1a), Gernikan. 110 bazki-
dek hartu zuten parte.

OSPAKIZUNAK, adibidez: Loiuko inauteriak, aititeen eta ama-
men bazkaria, sari-banaketa, Gabonetako askaria, 280 pertso-
nako bertaratzearekin.

TAI JIA: Urritik ekainera, 66 pertsonak hartzen dute parte (60 
emakumek eta 6 gizonek).

PINTURA: Ia emakumeek bakarrik hartu dute parte: 14 emaku-
mek eta gizon 1ek (urritik ekainera).

AULKIKO YOGA: adinekoentzat egokitutakoa. 33 pertsonak 
hartu dute parte (25 emakumek eta 8 gizonek).

MEMORIA ESTIMULATZEA: urritik maiatzerako ikastaroa, Uri-
be Aldeko Gurutze Gorriarekin elkarlanean. 30 pertsonak hartu 
dute parte (25 emakumek eta 5 gizonek).

BESTE JARDUERA BATZUK ere egiten dira: areto-dantzak (46 
parte-hartzaile) eta sevillanak (56 parte-hartzaile).

BAZKIDE KOPURUA URTEALAIAK
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IBAR NAGUSIEN ETXEA

1987ko azaroaren 21ean sortu zen elkartea. Helburu du adine-
koen kolektiboaren ongizatea hobetzea eta, horretarako, urteei 
bizi-kalitatea ematea, zahartze aktiboa sustatzeko politikaren 
barruan.

2017ko abenduaren 21n, Ibar Nagusien Etxeak 7.208 bazkide zi-
tuen, eta horietako 297 bazkide berriak ziren.
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URTEA BAZKIDEAK 

2013 6.132

2014 6.396

2015 6.627

2016 6.881

2017 7.208

JARDUERAK  

Jarduera-eskaintza zabalaren bidez, pertsona nagusiek beren 
aisia modu sortzailean eta parte-hartzailean bizi dezaten lortu 
nahi da (mendi-ibiliak, abesbatza, ekintzak eta kultura, gimna-
sia, txapelketak, kultur ibilaldiak, ekitaldiak eta dantzak, bin-
goa, prestakuntza-ikastaroak…).

Kultur txangoak: 4 txango egin ziren, egun batekoak edo bat-
zuetakoak, eta 15 eguneko 2 irteera; guztira, 348 parte-hartzaile 
izan ziren.

Mendi-ibiliak: Naturatik egindako ibilbideak eta paseoak 11 
izan ziren, eta, guztira, 589 pertsonak parte hartu zuten.

Ikastaroak: Hainbat gairi buruzko 11 ikastaro eman ziren: oroi-
menaren estimulazioa, informatika, aretoko dantzak edo sevi-
llanak, patchwork, lehen laguntzak eta smartphone-aren erabi-
lera; guztira, 245 pertsona izan ziren ikastaro horietan. 

Gimnasia eta tai jia: 2017-2018 ikasturtean, gimnasiako par-
te-hartzaileak 127 ziren; horietatik % 87 emakumeak ziren. Tai 
ji ekintzan 43 pertsonak osatutako bi taldek parte hartzen zu-
ten.

Pintura lantegia: Hiru txandatan ematen zen, eta 36 pertsonak 
hartzen zuten parte. Jarduera osatu da museoetarako irteeren 
(4) eta egindako lanen erakusketen bidez.

Abesbatza: 2017ko ikasturtean Ibar abesbatzak 20 ahots izan 
zituen(gehienbat emakumeak). Abesbatza Andrés Isasi musi-
ka-eskolaren mendean dago zuzenean, eta parte-hartzaileak 
eskola horretako ikasle dira.

Osasunari buruzko hitzaldiak: Mahai-inguruko hitzaldi ziklo 
hori eman zuen Areetako Osasun Etxeko talde medikoak (Osa-
kidetza). 2016-2017 ikasturtean 642 pertsonak hartu zuten par-
te. Saio bakoitzean, batez beste, 80 pertsonak hartu dute parte.  

ZERBITZUAK

Adinekoen ongizatea lortzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko oi-
narrizkotzat jotzen diren eta ematen diren zerbitzuak honako 
hauek dira: taberna-jantokia, emakume eta gizonen ile-apain-
degiak, podologia eta masaje terapeutikoa. 

Bazkideei bakarrik zuzendutako zerbitzuak dira (taberna-janto-
kia izan ezik), eta prezioak urtero finkatzen ditu Zuzendaritza 
Batzordeak, kalitatezko prestazioa eskaintzeko prezio eskura-
garrian. 

 Taberna-Jantokia

Nagusien Etxeko taberna-jatetxe zerbitzuak hartzaileak diren 
aldetik adinekoetan arreta jartzen badu ere, bazkideentzako eta 
bazkide ez direnentzako zerbitzu irekia da, komunitatea eta be-
launaldi ezberdinak biltzeko toki gisa eman nahi zaion izaera 
kontuan hartuta.

Jantokiaren-Jatetxearen funtsezko helburua eguneko otordu 
nagusia prezio txikian ematea da, adinekoei neurri handian 
dieta osasungarria eta orekatua bermatuta. Halaber, ordezko 
balizko zerbitzutzat jotzen da EELZko, babespeko apartamen-
tuetako edo etxez etxeko beste janari erregimen batzuetako 
erabiltzaileentzat.

Aurten 10.090 bazkari eman ziren: 35 menu egunean, batez 
beste.

Podologia, Masajea Eta Ile-Apaindegiak

Podologia

Gehien eman den zerbitzua kiropodiena da (gogortasunak 
kentzea), 1.986 aldiz egin zen.

masaje-emailea 

459 pertsonari eman zitzaien arreta. Gehienak (259) emaku-
meak izan ziren, eta patologia gerrialdekoa edo zerbikala izan 

BAZKIDE KOPURUA IBAR NAGUSIEN ETXEA
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da nagusiki. Mugikortasun urriko pertsonentzat zerbitzu hori 
etxean ematen zirena; etxeko 105 zerbitzu eman ziren. 

Ile-apaindegiak

Guztira, 1.884 emakumeri eman zitzaien arreta, eta, guztira, 
3.108 zerbitzu egin ziren. Beraz, batezbestekoa 1,65 zerbitzukoa 
da emakumeko.

Halaber, 3.840 gizonei eman zitzaien arreta, eta zerbitzuak 
3.926 izan ziren, guztira. 

6.1.2   GETXO LAGUNKOIA ADINEKO PERTSONEKIN

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 parte-hartzea behar dituena.  

Proiektua 2016ko ekainean abiarazi zen, Udalak Europako Adi-
nekoentzako  eta Erkidego Atseginei buruzko Dublingo Adiera-
zpenari atxikitzea onetsi zuenean. Adierazpen horrek Osasuna-
ren Mundu Erakundearen (OME), proiektua den  Hiri Atseginen 
Sarearen printzipioak eta ekintzak babesten ditu

Beranduago, Getxo EUSKADI LAGUNKOIA, ekimenari atxiki 
zitzaion. Eusko Jaurlaritzaren ekimen bat da, EAEn lagunkoita-
sun mugimendua garatzeko. Gaur egun EAEko 40 udalerri bai-
no gehiago atxiki zaizkio.

2017an zehar, adineko pertsonak parte-hartzaile nagusi gisa 
txertatzeko OMEren premisei jarraikiz, Getxok planifikazio 
prozesuaren fase diagnostikoari heldu zion. Haren emaitza dira 
bi txosten: bata izaera kualitatibokoa, foku-taldeen metodolo-
gia duena; eta bestea kuantitatiboa, iritzi-inkestetan oinarritu-
takoa.

Foku-taldeak

Foku-taldeetan 86 pertsonak hartu zuten parte. Horietako 78 
adineko pertsonak ziren, eta 8, gizarte-zerbitzuak ematen di-
tuzten enpresetako profesionalak. Ahal beste errespetatu dira 

adinaren, generoaren, bizitokiaren eta aniztasun funtzionala-
ren aldaerak.

Ordezkari gehien izan dituen adin-tartea 60-74 urtekoa izan 
zen (% 71), eta hurrengoa, 75-85 urtekoa (% 19). Genero aldagaia 
gutxi gorabehera orekatuta egon zen, %  50aren inguruan (38 
emakume eta 40 gizon). Bizitokiari dagokionez, 31 Algortakoak 
ziren, 24 Romo Areetakoak, 8 Andra Marikoak eta 2 Udal Egoit-
zakoak. Horrela, gune bakoitzeko biztanleria orokorraren pro-
portzionalitatea mantentzeko saiakera egin da.  Aniztasuna 
mugikortasun urrian oinarritu da (gurpildun aulkiak, eskorgak, 
makilak), eta 10 ordezkari izan ditu. Parte-hartzaileen ikasketa 
maila goi ikasketak izan ziren, gehienbat (% 47).

Iritzi-inkestak

Inkestak maiatzaren 13aren eta ekainaren 1aren artean egin zi-
ren, telefono bidezko elkarrizketekin edo aurrez aurrekoekin, 
galdetegi egituratu baten bitartez. 507 elkarrizketa egin dira.

Kasu horretan, adinen banaketa tarte hauetan egin zen: 60-64, 
65-74, 75-80 eta 80tik gora. Ordezkari gehien izan duena izan da 
65-74 urtekoa; 218 pertsona elkarrizketatu ziren (% 43).

Bi diagnosien emaitzak izango dira Lagunkoitasun Plana 
2018an zehar egiteko oinarria, 8 jarduketa-alorri lotutakoa.

http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf
http://www.getxo.eus/DocsPublic/servicios_sociales/declaracion_de_dublin.pdf
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
https://extranet.who.int/agefriendlyworld/
http://www.euskadilagunkoia.net/es/
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