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Zer zerbitzu eta prestazio ditugu?
Jarraian, 12 fitxa aurkezten dizkizugu; bertan, eskainitako zerbitzu eta prestazio garrantzitsuenei buruzko informazioa topatuko 
duzu. Informazio gehiago nahi baduzu, dei egin dezakezu, edo gure bulegoetara etor zaitezke, hitzordua eskatzeko.

1. Informazioa, 
balorazioa eta 
orientazioa

2. Diagnostikoak 
eta arreta 
pertsonalizaturako 
planak prestatzea

3. Gizarte Laguntza

4. Haurrek, gazteek  
eta familiek gizartean 
esku hartzeko zerbitzua 

babes-errekurtsoak edo zerbitzuetako 
baliabideak, egoera eta arazo ezberdi-
nei aurre egiteko.

5. Laguntza 
psikosoziala

6. Lege aholkularitza

7. Laguntza 
ekonomikoak

Zerbitzu honetarako hitzordua eskatu 
behar da, nahitaez; bertan, GIZARTE 
LANGILEAK informazioa, orientazioa 
eta/edo aholkularitza emango dizkizu, 
Gizarte Zerbitzuekin zerikusia duten 
beharrei erantzuna emateko.

GIZARTE LANGILEAK, egindako 
beharren balorazioa oinarri hartuta, 
egoeraren DIAGNOSTIKOA presta-
tuko du, eta eman diren beharrak eta 
zailtasunak jasota utziko ditu, hala nola 
gaitasuna/indarrak eta laguntza-sarea.
Diagnostikoak hala gomendatzen 
badu, ARRETA PERTSONALIZA-
TURAKO PLANA prestatzen lagun 
diezaiokezu GIZARTE LANGILEA-
RI. Plan horretan jasota geratuko dira 
lortu nahi diren helburuak, aurrera era-
mango diren jarduerak eta beharrezko-
tzat jotzen diren baliabide pertsonalak, 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren pres-
taziorik puruena eta bereizgarriena da; 
horri esker, GIZARTE LANGILE ba-
ten eta beste PROFESIONAL batzuen 
laguntza jaso dezakezu, eta haiek zure 
egoera alderatzen, erabakiak hartzen, 
aldaketak sendotzen eta oinarrizko gai-
tasunak eskuratzen eta garatzen lagun-
duko dizute, zure bizitza-proiektua bete 
dezazun, autonomiarekin. 

Zerbitzu hau oinarrizko hezkuntza-, afek- 
tibitate-, harreman- eta gizarte-zailta-
sunak dituzten haurrei, gazteei eta fa-
miliei zuzenduta dago; bertan, gizarte 
langilearen aurre balorazioaren ostean, 
GIZARTE HEZITZAILEAK esku har- 
tzen du, familiei ezagutza, ohiturak, jarre-
rak edo gaitasunak eskuratzen/eta edo 
berreskuratzen laguntzeko, edozein tes-
tuingurutan autonomiarekin moldatzeko 
eta gizarteratzeko.

Gizarte langileak baloratu beharreko ba-
liabidea da; hari esker, PSIKOLOGO 
baten laguntza jaso dezakezu, eta krisi- 
edo gatazka-egoeretan pertzepzio, sen-
timenduak, jarrera eta portaera disfun-
tzionalak aldatzen lagunduko dizu, zure 
garapen pertsonalaren eta/edo familia 
eta talde-bizitzaren garapena errazteko.

ABOKATU batek ematen du zerbitzu 
hau, eta lege-informazioa eta –orienta-
zioa behar duten pertsona guztiei dago 
zuzenduta, nolabaiteko lege-zailtasunak 
dituzten egoeren aurrean (banantzeak, 
kaleratzeak, seme-alaben zainketa, se-
nideen ezgaitasunak...). Zerbitzua jaso-
tzeko gizarte langileak aurre-balorazioa 
egin beharko du.

Premiazko Gizarte Laguntzak, Al-
dizkakoak ez Diren Udal Lagun-
tzak, eta Gizarteratzeko Laguntza 
Berezia.
PREMIAZKO GIZARTE LAGUNTZAK 
aldizkakoak ez diren laguntza ekonomikoak 
dira, eta ohiko zein ezohizko gastu jakinei 
(ostatua, etxebizitzaren mantenua eta ekipa-
mendua, premiazko beharrak...), aurre egite-
ko baliabide nahikoak ez dituzten pertsonei 
dago zuzenduta, gizarte-bazterkeria prebe-
nitzeko, saihesteko edo arintzeko.
ALDIZKAKOAK EZ DIREN UDAL 
LANGUTZAT aldizkakoak ez diren ezohiko 
laguntza ekonomikoak dira, eta behar zeha-
tzei aurre egiteko baliabide ekonomikoak ez 
dituzten pertsonei dago zuzenduta.

Gizarte Zerbitzuen Sistemak, beste sis-
tema eta politika publiko batzuekin koor-
dinazioan, helburu hauek ditu:

· Autonomia pertsonala sustatzea, eta 
mendekotasunaren ondorioz emandako 
banakoaren eta familiaren beharrei 
erantzutea.

· Babesgabetasun-egoerak prebenitzea 
eta haiek eragindako beharrei erantzu-
na ematea.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren sarbidea da, eta haren funtzio nagusia gizarte-beharrak 
detektatzea eta haiei erantzutea da.

Zer da eta norentzat?

GIZARTE LANGILEA izango da zure 
erreferentziazko profesionala, Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuan; hark baloratuko eta 
diagnostikatuko du planteatzen diozun 
egoera, eta, haren arabera, jarraibideak 
zehaztuko eta erantzuna emateko zerbi-
tzuak eta prestazioak antolatuko ditu.

Zeintzuk dira profesionalak?

· Baztertze-egoerak prebenitzea eta haiei 
erantzuna ematea, eta, halaber, pertso-
nen, familien eta taldeen gizarteratzea 
sustatzea.

· Larrialdi-egoerak prebenitzea eta haiek 
eragindako beharrei erantzuna ematea.

Getxon bizi den edonorentzako, baldin 
eta profesional-talde baten laguntza be-
har badu bere autonomia, integrazioa 
eta/edo gizarte-ongizatea hobetzeko.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan, hala-
ber, beste hainbat profesional ditugu 
(PSIKOLOGOAK, GIZARTE HEZI-
TZAILEAK, ADMINISTRAZIO LA-
GUNTZAILEAK, ETXEKO LAGUN-
TZAILEAK, ABOKATUA…)  Gizarte 
Langileek egindako lana osatzeko.

Gizarte Zerbitzuetan arreta ematen 
diegu getxotarrei, guztien ongizatea, 
gizarteratzea eta bizi-kalitate ona 
bermatzeko. Hori egitea arlo honetako 
profesionalen lantaldeari esker da 
posible, gizarte-eragileen eta gizar-
teentitateen laguntzarekin.
Gizarte kohesionatu batean sinesten 
dugu eta hori lortzeko lan egiten dugu, 
pertsona guztiok bizitzeko gutxieneko 
baldintzak eduki ditzagun. Eta horreta-
rako baliabideen gidaliburu hau ekarri 
nahi dizuegu, getxotar guztiok jakin de-
zazuen zer egiten dugun, zertan lagun-
du ahal dizuegun eta non gauden. Era-
bilgarria izango delakoan eta Getxoko 
Gizarte Zerbitzuei irisgarritasun eta 
kalitatea handiagoak emango dizkie-
lakoan, zuen eskutan uzten dut.

Imanol Landa
Getxoko Udaleko Alkate



8. Etxeko Laguntza 
Zerbitzua

9. Babes 
apartamentuak
Zerbitzu honek ostatu hartzeko eta bizi-
kidetzarako aukera ematen die adineko 
pertsonei, haren helburua Getxon bizitzen 
jarrai dezatela baita, barneratzerik gabe, 
haien ohiko ingurunera gehien egokitzen 
den bizi-estiloarekin. Babes-apartamen-
tuetan bizitzeko, araudian aurreikusten 
diren baldintza zehatzak bete behar  dira. 

10. Mendekotasun 
legea kudeatzea

11. Beste baliabide 
batzuk, mendeko 
pertsonei eta haien 
zaintzaileei zuzenduta 

12. Jantoki, higiene 
eta eguneko arreta 
zerbitzua  
Zerbitzua egunean zehar joateko da, 
eta elikadura eta higieneren inguruko 
oinarrizko beharrak estaltzeko balio du; 
hain zuzen ere, gizartetik baztertzeko 
arriskuan edo egoeran dauden pertso-
nei zuzenduta dago.

Gizarte zerbitzuetan topa ditzakezun  
beste zerbitzu eta prestazio batzuk?

Non  
gaude?

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua   
Algorta-Neguri
Urgull kalea z/g, 1. solairua.
T: 944 660 101 / F: 944 660 155

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua   
Erromo-Areeta 
Monte Gorbea kalea, 10.  
T: 944 660 153 / F: 944 660 155

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua   
Getxo-Andra Mari 
Orduñako Portua kalea, 16.
T: 944 660 130 / F: 944 660 155

3 egoitza ditugu, zure errodaltze/bizito-
kiaren arabera joateko.

Publikoari arreta emateko ordutegia: 
astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 
14:00etara

Posta elektronikoa:  
gizartez@getxo.eus

Arreta pertsonaleko zailtasunak dituzten 
pertsonentzako eta/edo familientzako 
zerbitzu integrala da; hala, ETXEKO 
LAGUNTZAILEEK etxeko lanak egi-
ten lagunduko diete, etxean bertan, 
ohiko ingurunean egoten jarraitzeko eta 
haien autonomia pertsonalaren murriz-
keta konpentsatzeko.

Telelaguntza, familia zainketetarako 
laguntza ekonomikoa, eguneko egoi-
tza, abegi zentroa. 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari dagokio 
udalerrian erroldatutako pertsonen men- 
dekotasuna baloratzeko eskaerak izapi-
detzea.
Mendeko pertsona aitortzeak sistema-
ren zenbait baliabide eta prestazio jaso-
tzeko aukera ematen du. Hona hemen 
garrantzitsuenak:
TELELAGUNTZA zerbitzuari esker, 
erabiltzaileek arreta jasoko dute, urteko 
egun guztietan, 24 orduz, telefono edo 
komunikazioetarako ekipo informatiko 
zehatz baten bitartez. Langile profesio-
nalak dira zerbitzua ematen dutenak,  
gizarte- edo larrialdi-beharrei erantzun 
egokia emateko.
Familiako zainketetarako LAGUNTZA 
EKONOMIKOA, zaintzaile ez-profesio-
nalak emandako arreta-gastuei estaldu-
ra ematen laguntzeko; horrela aitortuko 
da ezarritako eskuragarritasun-baldin- 
tzak betetzen direnean. Laguntza programa, atsedenerako 

zerbitzua eta zaintzaileentzako 
prestakuntza.
LAGUNTZA PROGRAMAK bakarrik 
bizi diren adineko pertsonei konpainia 
egiteko beharrari erantzuna ematea du 
helburu, boluntario baten laguntzarekin.
ATZEDENERAKO ZERBITZUA adin 
nagusiko mendeko pertsona zaintzen 

GIZARTERATZEKO LAGUNTZA BE-
REZIA oinarrizko beharrak  eta gizarte-
ratzeko eta/edo lan-munduan sartzeko 
gastuak ordaintzeko hileko laguntza eko-
nomikoa da, eta gastu horiei aurre egite-
ko diru-sarrerak ez dituzten bizikidetza-
unitateko pertsonei dago zuzenduta.
Laguntza ekonomikoak jasotzeko presta-
zio bakoitzerako baldintza zehatzak bete 
behar dira.

duen eta harekin bizi den senideari dago 
zuzenduta. Zaintzaile ez-profesionalak 
denbora librea izateko aukera ematen du, 
adin nagusiko mendeko pertsonak profe-
sional kualifikatuen arreta jaso bitartean.
PRESTAKUNTZA IKASTAROEN 
HELBURUA mendeko pertsonei ezagu-
tza teorikoak eta praktikoak eta tresnak 
ematea da, zainketetan eman daitezkeen 
beharrei erantzuteko eta arreta hobetzeko.

Hiru NAGUSI ETXEAK daude dina- 
mizazio soziokulturaleko jarduerak eskain-
tzen dizkiegu udalerrian bizi diren 

IMMIGRAZIOAK ETA KULTUR 
ARTEKOTASUNAZ hainbat harrera 
eta sentsibilizazio programa eta ekin-
tza egin dira, getxo.eus/eu/inmigracion 
orrian ikus daitezkeenak. KaixoGetxo.net 
Baliabide Gidaliburua on-line ikusi ahal 
da, 7 hizkuntzatan (euskaraz, gaztela-
niaz, arabieraz, txineraz, frantsesez, in-
gelesez eta errumanieraz). Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuek telefono bidezko aldi 
bereko itzulpen sistema daukate Euska-
din gehien hitz egiten diren atzerriko hiz- 
kuntzetarako. 
ADIKZIOEN PREBENTZIORAKO ETA 
OSASUNERAKO HEZKUNTZA PRO-
GRAMAK garatzen ditugu lehen eta bi-
garren hezkuntzako ikastetxeetan, eta, 
halaber, prebentzio-jarduerak burutzen 

ditugu familia-eremuetan, aita-amen 
eskola baten bitartez; halaber, Seme-
alabak aldizkaria argitaratzen dugu.
Udalerriko ELKARTEEKIN kolaboratzen 
dugu, lokal-emakiden eta diru-laguntzen 
bitartez, gizarte-zerbitzuen eremuan esku 
hartzen duten elkarteekin.
SEXU-INDARKERIAREN eta ETXEKO 
TRATU TXARREN BIKTIMAK diren 
emakumeen arreta hobetzeko Tokiko 
Jarduera Protokoloan esku hartzen dugu.

EGUNEKO EGOITZAK osoko arreta 
ematen die mendeko pertsonei, goizez, 
autonomia pertsonala ahalik eta gehien 
hobetzeko edo mantentzeko, eta fami-
liei edo zaintzaileei laguntzeko. 
ABEGI ZENTROAK erabateko eta 
etengabeko arreta ematen die auto-
nomia funtzionalik ez duten mendeko 
pertsonei, goizez eta gauez.

adineko pertsonei, eta Romokoan, 
gainera, beste zerbitzu batzuk (kafetegia, 
jatetxea, podologia, ile-apaindegiak).

www.getxo.eus web gunean ere baliabide gida kontsulta daiteke

Elkarteak hauek dira:

Ajane
Juan Bautista Zabala K,  
3B behea.
T: 609 008 342

Urtealaiak
Orduñako Portua kalea, 16.
T: 944 062 427

Nagusien Etxea Romo
Lope de Vega kalea, 12.
T: 944 660 150 
F: 944 660 156


