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ZEA
1. GIZARTE ZERBITZUAK
1.1. AURKEZPENA

Aurten ere, gure sailaren urteko memoria aurkezteko ohorea daukat, Ge-
txoko Udaleko Gizarte Zerbitzuen Sailak 2015ean egindako lana laburbilt-
zen duena.

Hamabi hilabetetan zehar egindako lanaren isla da hau, hain zuzen ere 
Getxoko udalerriak gizarte kohesionatu bat eta ongizate eta osasun maila 
hobeak izateko asmoarekin egindako lana.

Lehenik eta behin, beren esfortzuarekin hobetzen eta aurrera ateratzen la-
guntzen diguten pertsonei nire eskerrona azaldu nahi diet. Haiek dira gure 
zerbitzuak behar dituzten pertsonei helarazten dizkietenak. Horregatik, 
eskerrak eman nahi dizkiet, Gizarte Zerbitzuen Saileko pertsona guztien 
izenean. Boluntarioen lana ere eskertu beharra dago, ez naiz errepikat-
zeaz nekatuko, baita gure helburuarekin bat egiten duten eta eguneroko 
lanean laguntzen diguten enpresei ere.

Memoria honetan egin dugun balantzeak, ildo beretik jarraitzera bultzat-
zen gaitu, Getxoko pertsonen eta bizikidetzaren gaineko apustua egitera. 

2015ean lortu nahi izan diren helburuak eta egindako aurrerapausoak la-
burbiltzeak animatu egiten gaitu erronka berriak gure gain hartzera eta 
zailtasunei ilusioz eta indarberrituta aurre egitera. Hori ezinbestekoa da 
gure laguntza eskatzen dutenei eta sail honengan uste osoa dutenei la-
guntza ematen jarraitzeko.



1.2. AURREKONTUAK
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Euskadiko Gizarte Zerbitzuen sistemak pertsona guztien bizi-kalitatea eta 
aukera-berdintasuna, gizarteratzea eta autonomia sustatzen dituen ere-
dua izaten jarrai dezala nahi dugu. Eta Getxotik badakigu hori lortzeko 
laguntza ematen dugula.

Hori dela eta, dagoeneko hasi dugun 2016. urtean ildo beretik jarraituko 
dugu, erronka horiek guztiak lortzeko lan eginez, erakundeen eta bolun-
tarioen sareekin lankidetzan arituz eta sare horiei lagunduz, eta honaino 
heltzea posible egin duten profesionalen lantaldearengan uste osoa jarriz.

Eskerrik asko. 

Gizarte-zerbitzuen 
administrazio-orokorra

Oinarrizko Gizarte

 

Zerbitzuak

Udaleko beste zentro
batzuk eta gizarte

zerbitzuak

Inmigrazioa eta kultura

 

artekotasuna Unitatea

Menpekotasunaren pre-
bentzio Unitatea

Udal Egoitzari diru-u-
ekarpena

1.851.967

170.600

2.844.889

11.000

107.600

114.999

1.363.027

368.673

2.259.382

4.289,45

81.525

3.249.088 3.991.082 4.289 81.525 9.177.951,05=GUZTIRA 1.857.967

                        Gastuak                                CAP I                 CAP II              CAP IV           CAP V I               CAP VIII

*I KAP                       Langileen Ordainsaria
II KAP                      Ondasun eta zerbitzuen erosketa
IV KAP                     Transferentzia arruntak
VI KAP                     Inbertsio errealak
VII KAP                    Kapital-transferentziak

Aurrekontuak

Gizarte zerbitzuetako aurrekontu orokorra                       9.177.951

Getxoko Udalaren aurrekontu  kontsolidatuta                  94.076.981



INDIZEA                                                                                                                                                                                                          5

1.3. SAILAREN ORGANIGRAMA

Organigrama honek batzen du: estruktura, zerbitzuak, programak eta pertsonak
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Udalaren beste gizarte-zentro
eta zerbitzu batzuk

(1 T SS)
 

Eguneko arreta zerbitzua

Arrera etxebizitza:
Ostatu zerbitzua 

(Erkidego-etxebizitzak, apartamentuak
eta babeseko etxebizitzak)

  
Partaidetza sustatzeko

zerbitzua
(GL 1)

 
  

Gaueko arreta zerbitzua

Oinarrizko gizarte zerbitzua
(Koordinatzaile 1)

 

OGZ Erromo-Areeta 
(5 GL; 2 L.Adm)

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

Ekimen pribatuko zerbitzu-prestazioak
(Prestazio-katalogotik at) (GZLaren 73 art)

 

Aholkularitza legala

Ingurune irekiko
programa

 Laguntza
vekonomikoak

(GLL, AUL)

Zinegotzigoa

Sailaren zuzendaritza
(Zuzendaritza 1)

Laguntza tekniko eta kudeaketarako ardura
(Arduradun 1)



INDIZEA                                                                                                                                                                                                          6

1.4. KOKAPENA ETA
ORDUTEGIAK

Publikoaren arretarako ordutegia: astelehenetik ostiralera,
8:00etatik 14:00etara
Helbide elektronikoa: gizartez@getxo.eus

Zuzendaritza eta programak eta 
oinarrizko Gizarte Zerbitzuak.
Algorta
Urgull z/g
Zuzendaritza eta programak
T: 944 660 151
F: 944 660 155
Algortako Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuak 
T: 944 660 101
F: 944 660 155

Erromo-areetako Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak
Monte Gorbea 10
T: 944 660 153
F: 944 660 155

Andra Mari Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuak
Puerto Orduña 16
T: 944 660 130
F: 944 660 155



1.5.BERRIKUNTZAREN
ETENGABEKO
HOBEKUNTZA
A. GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZEN KUDEAKETA 
HOBETZEA

2015. urtean, itxarote denborak murrizteko asmoz, pentsiodunentzako 
gizarte larrialdietarako laguntzak kudeatzeko berariazko prozesua finkat-
zen da; hari esker, beren eskaera eta dokumentazioa aurkeztu dezakete 
aurretiaz hitzordua eskatu beharrik gabe. 
Horrek gizarte larrialdiko laguntzaren ordainketa egin arte izapide guztiak 
egiteko 23 eguneko epea izatea ahalbidetu du. 
Hiru aldiz gogorarazi da, 2015eko apirilaren 20 eta 21ean eta 2016ko ur-
tarrilaren 8an, laguntza ekonomikoak justifikatzeko dagoen betebeharra; 
354 SMS igorri dira, guztira. 
Gainera, abenduaren 10ean Getxoberri udal aldizkarian beharrezko 
epeak nahiz dokumentuak gogoratzeko iragarki bat argitaratu da 2015eko 
gizarte larrialdietarako laguntzak justifikatze aldera.

B. BENCHMARKINA ALCOBENDASKO (MADRIL) GIZARTE 
ZERBITZUREKIN

Uztailaren 9an eta 10ean Alcobendasko Udaleko Gizarte Ongizateko Pa-
tronatuko bi teknikari hartu ditugu, eta haiek interesa agertu dute adminis-
trazioko unitatetik gizarte larrialdietarako laguntzetarako egiten den gure 
izapide prozesua ezagutzeko.  Esperientziak, jarduteko protokoloak eta 
gizarte zerbitzuetako esku hartzeko proiektuak trukatzeko topaketa.

C. GIZARTE ZERBITZUETAKO ARDURADUN TEKNIKOAK 
“EUSKADIKO BIZITEGI BAZTERKETARI BURUZKO II. JARDU-
NALDIETAN” IZANDAKO PARTAIDETZA

Euskal Autonomia Erkidegoan egindako bigarren pertsonen zenbaketako 
emaitzen txostena aurkezteko eta bizitegi bazterketaren fenomenoari 
buruz hausnartzeko, 2015eko urriaren 15ean ekimenaren erakunde sus-
tatzaileek II. jardunaldia antolatu zuten, eta arduradun teknikoari bertan 
parte hartzeko gonbita luzatu zitzaion. Getxok aurkeztutako txostena 4 al-
derditan oinarritzen da: pertsonarengan oinarritutako arreta eredua, lehen 
mailako arretaren eta bigarrenaren arteko lankidetza eta koordinazioa, 
Administrazioaren eta irabazi asmorik gabeko erakundeen arteko koor-
dinazioa eta bizitegi bazterketaren alorrean zerbitzu berritzaileak abian 
jartzea.

D. PRESTAZIO ETA ZERBITZUEN SAILARI BURUZKO BARNE 
PRESTAKUNTZAKO JARDUNALDIAK

Gizarte Zerbitzuetako Euskal Sistemaren Zerbitzu eta Prestazioen Sai-
laren 185/2015 Dekretua (urriaren 6koa) onartu ostean, azaroan dekre-
tu honen eduki eta inplikazioa gizarte zerbitzuetako langile interesdun 
guztiei aurkeztu zaie.

E. SMS BIDEZ HITZORDUAK GOGORATZEKO SISTEMAREN 
ERAGINKORTASUNARI BURUZKO INKESTA: 

2.1.5 puntuan garatua.
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1.7. GIZARTE ZERBITZUEK 
JASOTAKO DIRU
LAGUNTZAK

1.6. 2015eko 
PRESTAKUNTZA PLANA

Enplegu eta Gizarte Politiken sailburuaren 2014ko abenduaren 17ko 
Aginduaren bidez, erakunde publikoek gizartean esku hartzeko eremuan 
langile teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak ga-
ratzeko diru-laguntzak emateko oinarriak onetsi ziren.

Gizarte Zerbitzuek gizartean esku hartzeko eremuan zortzi pertsona kon-
tratatzeko diru-laguntzak eskatu zituzten, eta 91.858€-ko diru-laguntza 
eskuratu zuten.

Gainera, diru-laguntza eskatu zen, immigrazioan langile teknikariak kon-
tratatzeko eta immigrazioaren arloan jarduerak garatzeko. Eskuratutako 
diru-laguntzen zenbatekoa 23.870 € izan zen, immigrazioko teknikaria 
kontratatzeko, eta 38.916€, bi programa garatzeko: Elkargune-Harrera 
Programa eta Kulturen Artean Getxo. 

Osasun Kontseilariaren 2015eko uztailaren 14ko aginduak laguntza eko-
nomikoen deialdia onartu zuen ekipo teknikoak mantentzeko, adikzioen 
komunitateko prebentzio programak garatzeko eta prebentzio proiektuak 
egiteko eta arrisku nahiz kalteak murrizteko. Lehenengo kasuan 43.224 
euroko diru laguntza izan zen, eta bigarrenean, 13.003 eurokoa.
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2015eko Prestakuntza Ekintza Langileak
Parte-hartzaile

Gizarte laneko partaidetza                                 
Gatazka eta dibortzio egoeretako gurasotasuna           

Bizitegi bazterketari buruzko II. jardunaldiak                                                                                                     3 gizarte langile
LAGUNTZA TEKNIKO ETA 

KUDEAKETAKO 
KOORDINATZAILE

 
ARDURADUNA

Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei arreta
ematen dieten profesionalentzako prestakuntza                                                       

Nerabeekin egindako esku hartzeetarako estrategiak                   

Sare sozialean kudeaketa adimentsua                                 

Administrazioko egintzak: beren araubide juridiko eta berrikuspena 

 
Diru laguntzak emateko eta izapidetzeko
prozedura                                                  

Diru laguntzak eta aurrekontuaren kudeaketa 
justifikatu eta egiaztatzea                                                     

Prestazio eta Zerbitzuen Saila garatzea              
                                                                                              

 Gizarte langile 1
 

 Gizarte langile 1

14 gizarte langile  

 2 teknikari

2 laguntzaile

3 laguntzaile

2 laguntzaile

18 gizarte langile
5 laguntzaile

2 gizarte langile
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Dirulaguntzen bilakaera

ESKU HARTZEKO
EREMURAKO

LAGUNTZA TEKNIKOA

PREBENTZIO
KOMUNITARIORAKO
UDAL-EKIPOAK

PREBENTZIO
KOMUNITARIORAKO
PROGRAMAK

INMIGRAZIOKO
LANGILE TEKNIKARIAK

INMIGRAZIO
PROGRAMAK

2013 2014 20152012

148.809
106.922
105.564
91.858

41.208
33.828
35.990
43.224

15.542
7.646
9.332
13.003

34.100
23.870
23.870
23.870

83.840
61.440
40.515
38.916

2013

2014

2015

2012



2. OINARRIZKO
GIZARTE ZERBITZUA
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2.1. ZUZENEKO ARRETA ZERBITZUA

2015eko a benduaren 31an, Gizarte Zerbitzuek 4.393  kasu aktiboak zi-
tuen honela banatuta.

2.1.1.  BANAKAKO ETA FAMILIA ESKU HARTZEAK

Oinarrizko gizarte zerbitzuak 3.009 familia unitateri eman die arreta, 
5.715 pertsonari  esku hartzen den familia unitateko kide guztiak zenbat-
zen baditugu. Horrek esan nahi du Getxoko biztanleen % 7,20ri eman dio-
la arreta oinarrizko gizarte zerbitzuak.   Gizarte langileen esku hartzeen 
agendetatik ondorengo esku hartze motak atera daitezke:

- Kasu berriak: oinarrizko gizarte zerbitzura aurrez joan ez diren pertso-
nentzako arreta edo, joan badira, azken esku hartzea egin zenetik bi urte 
baino gehiago igaro izana eta espedientea baja emanda egotea. 1.360 
kasu berri.
- Jarraipena egiteko elkarrizketak: oinarrizko gizarte zerbitzuan espe-
diente aktiboa duten pertsonentzako arreta eta erreferentziazko goi mai-
lako teknikaria dutenak. Jarraipena egiteko hitzorduak erabiltzaileak es-
katutakoak dira edota goi mailako teknikariak emandakoak.   Jarraipena 
egiteko 2.909 elkarrizketa.
- Programatu gabeko jarraipenak: aurrekoarekin alderatuz, kasu hone-
tan hitzordua goi mailako teknikariak eman dezake soilik. Honako egoera 
hauetarako erabiltzen da: goi mailako teknikariak erabiltzailea artatu be-
harra duenean jarraipena egiteko hitzordu batek eman zezakeena baino 
atzerapen txikiagoarekin. Programatu gabeko 558 jarraipen:
- Jarraipen intentsiboak: Honako egoera hauetarako erabiltzen da: goi 
mailako teknikariak erabiltzailearen ohiko eta etengabeko jarraipena es-
katzen duenean une horretan azaltzen duen egoeragatik. 1151 jarraipen 
intentsibo.
- Etxez etxeko bisitak: 522.
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Kasu aktiboen erabiltzaileak.
eremuaren arabera

Andramari
15%

Algorta - Neguri
46%

Romo - Areeta
39%



2.1.2. ESKAERAREN ARRAZOIA
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Esku hartzearen bilakaera

Eskaeraren banaketa, arrazoiaren arabera 2015

2013 2014 2015

1008

2908

631

1062

504

1283

3008

502

1044

515

1360

2909

558

1151

522

Kasu berriak

Programatu gabeko jarraipenak

Etxez-etxeko bisitak

Jarripen intentsiboak

Jarraipen elkarrizketak

Norberaren eta
familiaren arteko

 

bizikidetza
6%

Gizarteratzeko
zaitasunak

2%

Baliabideak
eskatzeko

informazioa
15%

Norberaren
autonomia

32%

Bizirik irauteko
baliabiderik eza

44%

Baliabide
pertsonalik es

izatea
1%



2.1.3. ERABILTZAILEEN PROFILA

Datuen arabera, Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileen artean badago nabar-
mentzen den profil bat. Hain zuzen 65 urtetik gorako Estatuko emaku-
meak dira gehienak.
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Eskarearen banaketa: bilakaera
Kasu aktiboetako erabiltzaileak,

sexuaren arabera.

Kasu aktiboetako erabiltzaileak,
nazionalitatearen arabera.

Bizirik
irauteko

baliabiderik
eza

Norberaren
autonomia

Baliabideak
eskatzeko

informazioa

Norberaren
eta familiaren

arteko
bizikidetza

Baliabide
pertsonalik

 

ez izatea

1164
1211

1245

692

864
892

359348
411

143 150

16

158

14 18

Gizarteratzeko
sailtasunak

47 48 41

Gizonak
34%

Emakumeak
66%

Altzerritarrak
21%

Estatukoak
79%



2.1.4. LEGEZKO AHOLKULARITZA ZERBITZUA

Zerbitzu hau, lege arloko gaiei buruzko informazioa behar duten Gizarte 
Zerbitzuen erabiltzaileentzat da, informazio hori zerbitzu pribatuen edo 
doako lege aholkularitzaren bidez jaso ezin dutenean.  Aholkularitzako 
eginkizunak baino ez ditu egiten, eta ez da bigarren iritzia emateko zer-
bitzua. 

Zerbitzu hau lortzeko, gizarte-langileak aurretik bideratu behar du erabilt-
zailea.

>65 años
43%

<18 años
1%18-35 años

16%

35-45 años
16%

45-65 años
24%
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Kasu aktiboetako erabiltzaileak, adinaren arabera

Legezko Aholkularitza Programaren urteko bilakaera

>65 urteak
43%

<18 urteak
1%18-35 urteak

16%

35-45 urteak
16%

45-65 urteak
24%

Kasu aktikoetako erabiltzailak,
adinaren arabera

2013 2014 2015

24 25
15

93

69
68

Gizonak Emakumeak



2.1.5. HITZORDUAK GOGORATZEKO SISTEMAREN
KUDEAKEA

Uztailetik aurrera, hitzorduak gogoratzeko prozesua aldatu zen. Data 
horretatik aurrera, gogoratzeko bi bidalketa egin dira astean: ostiraletan, 
astelehen eta astearteko hitzorduak gogoratzeko, eta asteartetan, astea-
zken eta ostegunetan egin beharreko hitzorduak gogoratzeko. Guztira 
igorritako 2.805 SMS zehatz-mehatz aztertu ostean, SMSa jasotako pert-
sonen % 77 jarritako hitzordura joaten dela egiaztatu da.
Azaroan, oinarrizko gizarte zerbitzuko hitzordura joandako pertsonei, 
SMS bidez hitzorduak gogoratzeko sistemaren eraginkortasunari buruzko 
inkesta bat egin zitzaien. 275 inkesta egin ziren guztira. Inkesta egindako 
pertsonen % 88,36k hitzorduaren oharra irakurri zuela esan zuen.  Sis-
temaren balorazio orokorra ona izan zen; inkesta egindako pertsonen % 
95,6k hitzorduak gogoratzeko sistema erabilgarria dela uste du.
2015. urtean oinarrizko gizarte zerbitzuan egindako hitzorduak % 81 izan 
dira, eta % 79 2014an.

Hitzorduen bertaratzea: hitzordu moten arabera

Hitzorduen bertaratzea: Bilakaera
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86
79

88

78 80

70

Kasu berriak

Jarraipen
elkarrizketak

Programatu
gabeko

jarraipenak

Gizarte
Larrialdietarako
dirulaguntzak

Legezko
aholkularitza

Elkarrizketa
intentsiboak

81
86

79 79
85 88

78 77 80 80

57

70

Kasu berriak

2014 2015

Jarraipen
elkarrizketak

Programatu
gabeko

jarraipenak

Gizarte
Larrialdietarako
dirulaguntzak

Legezko
aholkularitza

Elkarrizketa
intentsiboak
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Eskatutako-egindako hitzorduak: bilakaera

Hitzorduan bertaratea: Bilakaera

2.2 - PRESTAZIO
EKONOMIKOAK 
2.2.1.  GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK

Gizarte Larrialdiko Laguntzak aldizkakoak ez diren prestazio ekonomiko 
eta diru-laguntzazkoak dira, beraraziko gastu arrunt eta ezohikoei aurre 
egiteko baliabide nahikorik ez duten pertsonentzat, gizarte-bazterkeriako 
egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko. 

Finantzazioa EAEko aurrekontu orokorren kontura da. Aurrekontu horre-
tatik, udalerri bakoitzari esleipen ekonomiko bat egiten zaio.  Udaleko Gi-
zarte Zerbitzuak ordainketak bideratzen, ebazten eta gauzatzen dituzte.

2015ean, 710 GLL eman zaie 625 familiari, 1006 gastu berezi estalt-
zeko.  

GLL kopuruaren urteko bilakaera

7649

5919

7595

5996

8260

6656

2013 2014 2015

Eskatutako hitzorduak Egindako hitzorduak

77  79 81

2013 2014 2015

604
681 710

2013 2014 2015



Berariazko gastuak honako era honetan banatzen dira:
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2015eko GLL banaketa: gastuen arabera

Zorpetze kontzeptuak apur bat gora egin duela nabarmendu behar da; 
hala, hura mantentze lan (% 48), komunitateko konponketa (% 28) eta 
alokairu/hipoteka maileguaren (% 24) kontzeptuetarako erabili da berezi-
ki.

Gizarte-larrialdietarako eman diren laguntzen urteko zenbatekoa 
894.072€ izan da.
2013 urtetik Gizarte-larrialdietarako emandako dirulaguntzen bilakaera 
hau izan da: 

Emandako GLL kontzeptuen arabera: bilakaera

46460

143

80

25

252

Etxebizitza alokatzea

Altzariak eta etxetresna elektrikoak

Etxebizitza mantentzea

Konponketak eta instalazioak

Zorpertea Lehen mailako beharrak

Etxebizitza
alokatzea

244.482

252.207

239.572

Etxebizitza
mantetzea

313.087

366.921

416.345

Altzariak eta
etxetresna 
elektrikoak

15.139

15.564

17.573

Konponketak
eta instalazioak

33.387

39.689

43.884

Zorpetea

1.534

8.462

24.325

Lehen mailako
beharrak

149.484

143.718

152.373

2013

2014

2015

2013 2014 2015



Zonaldeen eta berariazko gastuen arabera, honako era honetan
banatuta:
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GLL emandako zenbateko osoaren
urteko bilakaera

2015ean Emandako zenbateko
osoa gunearen arabera 2.2.2. GIZARTE LARRIALDIETARAKO

LAGUNTZEN FINANTZAKETA

2015eko GLL banaketa, kontzeptuaren arabera

EJak sartutako diruaren eta emandako 
laguntzen zenbatekoaren arteko aldea

757.113 826.560 894.072

2013 2014 2015

ROMO ANDRAMARI ALGORTA

348.620

122.919

422.533

Lehen mailako
beharrak

17%

Zorpetzea
3%

konponketak eta
instalazioak

5%

Altzariak eta 
etxetresna elektrikoak

2%

Etxebizitza
mantentzea

46%

Etxebizitza
alokatzea

27%

757.114

560.403

196.711

826.560

594.006

232.554

894.072

638.053

256.019

2013 2014 2015

Emandako zenbatekoa Ejren aurrekontua Udal aurrekontua



2.2.3. GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK
ITZULTZEKO KUDEAKETA

2014ko gizarte larrialdietarako laguntzen onuradunei emandako diru-la-
guntzak itzultzeko 45 prozedura izapidetu ziren 2015. urtean; laguntza 
horiek ez zituzten epe eta forma egokietan justifikatu, edo desegoki edo 
okerreko zenbatekoan jaso zituzten. 
Guztira 45 espediente izapidetu ziren, zenbateko osoa 22.505,46 eurokoa 
zen eta 7.353,47 euro itzuli dira; hortaz, 16.249,14 euro ordainarazpidean 
itzultzeke daude.

2016an itzultzeko 46 prozedura hasi dira, guztira 23.429,50 euro.
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2.3. ALDIZKAKOAK EZ
DIREN UDALAREN
LAGUNTZAK.

Tokiko Gobernu Batzordeak 2015eko urtarrilaren 13an onartutako udal la-
guntza sozialak arautzeko oinarrien arabera, aldizkakoak ez diren presta-
zio ekonomikoak dira, berariazko gastuei aurre egiteko nahikoa baliabide-
rik ez duten Getxoko udalerriko auzokoentzat, gizarte-bazterketa egoerak 
prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko ezinbestekoak baitira.

Profesionalen derrigorrezko balorazioa behar dute; baita onuradunak Gi-
zarte Langilearekin adostutako arreta pertsonalizatuko plan batean parte 
hartzea ere, ezohikoa denez, prestazio horiek, egoera jakin batzuk hobet-
zeko tresnak direla, baina hobetzeko ibilbide integral baten barruan.

Bestalde, udalak bakarrik finantzatzen dituen prestazio ekonomiko baka-
rrak dira, eta subsidiarioak dira.

2015 urtean Aldizkakoak Ez diren 116  Laguntza (AEL) eman ziren, 147 
gastutarako.



AELetarako eman diren laguntzen urteko zenbatekoa 130.000 € izan da.
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2015eko banaketa gastuen arabera

Zonaldeen eta berariazko gastuaren arabera, honako era honetan
banatuta:

90.994
79.909

130.000

2013 2014 2015

AEL Emandak zenbateko osoaren urteko bilakaera

2015ea amandako zenbateko osoa,
gunearen arabera

ROM NDRAMARI ALGORTA

41573

6580

O A

81847

19

12

33

4112

42

19

5

Larrialdiko edo aldirako
ostatatzeko laguntzak

Etxerako sarbidea edo
ostatatzea

Oinarrizko premiak 
sustatzeko laguntzak

Arreta pertsonalizatuaren
plana ezartzetik eratorritako
gastuak

Adin txikikoak haurtzaindegitan
eskolatzeagatik

Etxetik botatzea saihesteko
edo etetzeko

Mantenimendua.
altzariak eta elektragailuak eskuratzeko

BUko adin txikikoak aktibitateetan
partehartzeagatik sortutako gastuak

Osasun arloko premiak sustatzeko
laguntzak
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2015ean EAL banketa gastuen arabera 2.3.1. GIZARTERATZEKO LAGUNTZA BEREZIAK  
Gizarteratzeko Laguntza Bereziak aldizkako laguntza ekonomikoak dira. 
Beren xedea da gizarte-bazterketa egoeran edo arriskuan dauden pert-
sona ororen oinarrizko beharrizanak asetzea eta gizarteratzen laguntzea.  
Bi motatakoak izan daitezke:  banakakoak edo familiakoak.

Finantzazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren kontura da, eta izapideak udale-
ko gizarte-zerbitzuek egiten dituzte.

Abenduaren 31n, Getxon, 3 pertsonek jasotzen zuten gizarteratzeko la-
guntza berezia, eta, urtean, 14.892,76€-ko laguntza eman du.

2.3.2. 2015. URTEKO ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO
ZERGA ORDAINTZEKO LAGUNTZA

2015ean 75.686,64 euroko 443 laguntza ekonomiko kudeatu dira on-
dasun higiezinen gaineko zerga ordaintzeko. 331 laguntza eman ziren, 
2 baztertu eta 110 ukatu egin ziren. Ukatzeko arrazoi nagusiak honako 
hauek izan dira: beste higiezin bat izatea, kontzeptu beragatik gizarte la-
rrialdietarako laguntza eman izana eta finkatutako baremo ekonomikoa 
gainditzeagatik.

22.883

23.598

51.009

6.528

900

876

22.882

6.189

9.9158.100

Larrialdiko edo aldirako
ostatatzeko laguntzak

Etxerako sarbidea edo
ostatatzea

Oinarrizko premiak 
sustatzeko laguntzak

Arreta pertsonalizatuaren
plana ezartzetik eratorritako
gastuak

Adin txikikoak haurtzaindegitan
eskolatzeagatik

Etxetik botatzea saihesteko
edo etetzeko

Mantenimendua.
altzariak eta elektragailuak eskuratzeko

BUko adin txikikoak aktibitateetan
partehartzeagatik sortutako gastuak

Osasun arloko premiak sustatzeko
laguntzak



2.4. MENDETASUN
LEGEAREN KUDEAKETA
2.4.1. MENDETASUNAREN BALORAZIOAK

Mendetasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko eta haien auto-
nomia pertsonala sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legea onetsi 
zenetik, Getxoko Gizarte Zerbitzuek 472 eskaera bideratu dituzte aurten 
mendetasun egoera baloratzeko.

Abenduaren 31 arte, 662 pertsona prestazio ekonomikoa jasotzen ari zi-
ren senideak zaintzeko eta profesionalak ez diren zaintzaileei laguntzeko. 
Prestazio hori, Legearen Zerbitzuen Katalogoan jasotzen da.
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Mendetasuna baloratzeko eskaerak

2.4.2.  ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA

Laguntzeko eta prebentziozko zerbitzu bat da, eta haren helburua men-
dekotasun egoeran edo arriskuan dagoen erabiltzaileari laguntza ematea 
da (etxean egon behar duena); etxeko eta arreta pertsonaleko laguntza 
eskaintzen zaio, eta horrek etxean bertan mugitzeko eta komunitateko in-
gurunean integratzeko aukera emango dio, isolamendu egoerak saihes-
tuz. Arreta pertsonala jasotzen dutenek edo mendekotasuneko arriskuan 
daudenek soilik jaso ahalko dute etxeko arreta.
2015eko urtarriletik abuztura arte zerbitzua Getxoko Etxez Etxeko La-
guntza Zerbitzua (Lagunduz) ABEEk eman du. Zerbitzua lizitatu ostean, 
irailetik abendura zerbitzua Urgatzi S.L. enpresak eman du. 

Prestazio ekonomikoa jasotzen duten 
pertsonak: bilakaera

349

441
472

2013 2014 2015

Mendetasuna baloratzeko eskaerak

545 576 622

2013 2014 2015

Prestazio ekonomikoa jasotzen duten pertsonak



2015ean, zerbitzuan, guztira, 64  etxebizitzak eman dute alta, eta zerbit-
zua zabaldu egin da, guztira, 53 etxebizitzatara.

252

308 312

244

295
319

247

302 318

2013 2014 2015

67.536 70.911 69.797

2013 2014 2015
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Etxebizitzen bilakaera-guztira 
eta hartatutako pertsonak

Etxez etxeko laguntza zerbitzuak
emandako ordu guztien urteko bilakaera

– LAGUNTZA TEKNIKOAK EMATEA:

EELZ erabiltzen duten pertsonek laguntza teknikoen zerbitzu bat ere ba-
dute. Horren barruan sartzen dira:  garabiak, ohe artikulatuak, etxerako 
gurpil-aulkiak, eskaren kontrako koltxoiak, etab. Zerbitzu hori, laguntzai-
leak pertsona ezgaituak artatzeko egunero egin behar dituen laguntzeko 
da, ezgaituak etxe barruan autonomoagoak izan daitezen eta bizi-kalitate 
hobea izan dezaten.

2015ean etxe bakoitzeko 231 orduko zerbitzua eman da batez beste.

Zerbitzuaren urteko kostuari dagokionez, fakturazioak atseden zerbitzuko 
orduak ere jasotzen ditu; bi zerbitzuak batuz 71.130 euro dira urtean, 
1.983.905 euroko kostuarekin.

1.865.085 1.995.469 1.983.905

2013 2014 2015

EELZ-ren kostuaren urteko bilakaera

Abenduaren 31 arte
artatutako etxe kop.

Etxeak, guztira Artatutako petsona kop.



TALKA GARBIKETAK

Intentsitate handiko garbiketak egiten dira zikinkeria handia pilatutako 
etxeetan, bestela, EELZ arrunta abian jartzerik ez bailitzateke izango etxe 
horietan. Salbuespeneko jarduerak izan ohi dira, nork bere buruari erabat 
utzitako egoeratan egiten direnak.  Normalean, EELZ arrunta abian jarri 
aurreko zerbitzua izaten da.

2015. urtean zehar 4 talka-garbiketa egin ziren.

ZELADORE ZERBITZUA

Zeladore-zerbitzua erabiltzaileek mugitzeko zailtasun larriak dituzten 
egoeretan ematen den laguntza-zerbitzua da (normalean, patologia be-
reziak dituzten eta oheratuak diren pertsonak).
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Zeladore-zerbitzua 15 erabiltzaileri ematen zaie eta, horietatik, 11k zela-
dorea behar dute eguneko une jakin batean, 4 bi unetan eta 1 hiru unetan. 
Urtean emandako ordu-kopurua, guztira, 1698 izan da.

2.4.3. ATSEDEN ZERBITZUA

2015. urtean, zerbitzuak apur bat gora egin duela ikusi da; hala, 1.332,50 
orduko doako atseden zerbitzua eman zaie 2. eta 3. mendekotasun maila 
duten pertsonen senide zaintzaileei. 

Zerbitzua 67 mendeko pertsonei eman zaie, 23 gizonezkori eta 44 emaku-
mezkorik. Batez ere, pertsonako, 20 orduko arreta egin da.

2013 2014 2015

1142

1774 1698

Zeladorearen orduen bilakaera

Zerbitzu hori, aldi baterako da, doakoa, laguntzarik behar ez den arte, 
behar hori bukatzean, itzultzeko berariazko konpromisoa hartzen da.  
Emandako laguntza tekniko berrien kopuruaren bilakaera hau da:

2013 2014 2015

Unitatea korpurua 39 18 31



2015 urtean  zerbitzuaren gastua 37.141eurokoa izan da. 

2.4.4. ZAINKETAREN ESPARRUKO PRESTAKUNTZA JARDUE-
RAK

2015ean, Getxo udalerriko mendeko pertsonen familiako zaintzaileei 
(hain zuzen ere, mendetasun graduren bat duten pertsonak artatzen di-
tuzte etxe esparruan) zuzendutako trebakuntza-jarduera hauek egin dira:

- - ERLAXAZIO TAILERRA: 28,5 eta 15 orduko bi tailer egin dira. Urteko 
lehenengo seihilekoan egindako aurreneko ikastaroan 19 emakumek eta 
6 gizonek parte hartu zuten, eta urteko azken hiruhilekoan, 24 emakumek 
eta 7 gizonek. 
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Atseden zerbitzuen bilakaera

2013 2014 2015

67

40

50

2013 2014 2015

1332

1012
1057

2013 2014 2015

37-142

28.024
28.424

Pertsona onuradunak Urteko orduak Urteko zenbatekoa

- LAGUNTZA PSIKOLOGIKOAREN TAILERRA: 38 eta 18 orduko 2 
ikastaro egin dira. Lehenengo ikastaroan 7 emakumek eta gizon batek 
parte hartu dute. Bigarrenean, 14 emakumek eta 3 gizonek.

- ZAINTZAILEENTZAKO TREBAKUNTZA: Ikastaro honen helburua 
zaintzaileei beren senideak zaintzeko oinarrizko trebetasun eta estrate-
giak ematea da.  30 ordu iraun du, eta 10 emakumek eta 3 gizonek parte 
hartu dute.

-“POSITIBO PENTSATZEN IKASTEN” HITZALDI TAILERRA, 2 or-
dukoa, eta bertan 10 emakumek eta 5 gizonek parte hartu dute.

- “ZAINTZAILEA DEN PERTSONAREN ZAINTZA” HITZALDI TAILE-
RRA, 2 ordukoa, eta bertan 18 emakumek eta 5 gizonek parte hartu dute.

2.4.5. ZAINDUZ

2015eko urriaren 27an, bosgarren urtez jarraian, ZAINDUZ izeneko 
beste hitzarmen bat sinatu zen Bizkaiko Foru Aldundiarekin familia 
inguruneko mendekotasuna artatzeko honako jarduera hauek sustatuz: 
autonomia pertsonala, boluntariotza eta mendeko pertsonen zaintzai-
leentzako laguntza psikosoziala.

2015ean  jasotako zenbateko osoa 12.842,28eurokoa izan da.



2.4.7. TELELAGUNTZA

Telelaguntza zerbitzuak telealarmako komunikazio gailu bat hartzen du 
barnean eta, telefono linearen bidez eta berariazko ekipamendu infor-
matiko batekin, erabiltzaileak berehala harremanetan jar daitezke bera-
riaz prestatutako langileek etengabe artatutako arreta zerbitzu batekin, 
eguneko 24 ordutan eta urteko egun guztietan; eta beharrezkoa bada, 
eskatutako arreta motarako berehalako sarbidea emango du, eta bere 
autonomia edota segurtasuneko sentimendua indartzen lagunduko.

Hartzaileak: mendekotasun arriskuan dauden pertsonak; bakarrik bizi 
diren adineko pertsona autonomoak; isolatze sozialeko arrisku egoeran 
izanik, gizarte zerbitzuaren arabera, telelaguntza zerbitzuaren bidez arta-
tu ahal izateko beharrak dituzten pertsonak.

2015. urtean oinarrizko gizarte zerbitzuak isolatze sozialeko arriskuan 
dauden pertsonei 127 txosten egin dizkie telelaguntza zerbitzuak arreta 
jaso ahal dezaten. Gizarte langileek egindako txostenen xedea honako 
hau da: Eusko Jaurlaritzaren araudiak eskatutako baldintzak betetzen ez 
baino haren beharra dutela baloratutako pertsonek zerbitzu hori jaso ahal 
izatea da (Eusko Jaurlaritzaren eskumena).

 2.4.6. ADINEKOEI LAGUNTZEKO PROGRAMA

Zerbitzu honen asmoa da bakarrik bizi diren adinekoei laguntzea, eta 
haiek zaintzen dituztenei atseden hartzeko aukera ematea.  Zerbitzu hau, 
Getxoko Udalaren eta Elizbarrutiko Caritasen arteko lankidetza-hitzar-
men baten bidez egiten da. 

2014. urtean 27 laguntza eman dira. Zerbitzuak behera egin duela suma-
tu da, zerbitzua betetzeko boluntario faltagatik, besteak beste.
2015. urtean proiektu honetan arreta emandako pertsonaren profila baka-
rrik bizi den 84 urteko emakume alarguna da.

2013 2014 2015

41

35

27
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Kasu guztien bilakaera



2.5. UMEAK, NERABEAK 
ETA FAMILIA 
 
GIZARTE HEZKUNTZAN ESKU HARTZEKO ETA PSIKOSOZIA-
LEKO ZERBITZUA

Gizarte-zerbitzuen inguruko abenduaren 5eko 12/2008 Legearen arabe-
ra, gizarte-hezkuntzan esku hartzea Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen bar-
nean kokatutako prestazio teknikoa da, eta, esku-hartze sozio-edukati-
bo horren bitartez, adingabeen eta haien familien gabezia pertsonalak, 
afektiboak, familiakoak, hezkuntzakoak, sozialak,… prebenitu eta arindu 
nahi dira.  Beraz, gutxi gorabehera denbora luzeko prozesua litzateke, 
eta, denbora horretan, erabiltzaileek ezagutzak, jarrerak, ohiturak edo 
gaitasun baliagarriak hartuko dituzte beren kasa moldatzeko edota gi-
zarteratzeko. Halaber, haien ongizatea sustatzen da, erabateko garapen 
pertsonala lor dezaten.

Hauek dira Programaren hartzaileak:
•   Haur eta gazteak (0-21 urte artekoak), arrisku-egoeran edo moldatu 
ezinean aurkitzen direnak, portaera-arazoak edo gizarteratzeko arazoak 
dituztenak eta alda daitezkeenak gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko 
programaren bitartez.
•   Gutxienez adingabe bat edo 21 urtera bitarteko nerabe bat duten fami-
liak, arrisku-faktoreak dituztenak eta gizartean eta hezkuntzan esku hart-
zeko programaren bidez alda daitezkeenak.

Nolanahi ere, 2015 urte honetan, hautemandako beharrei eta Prestazio 
eta Zerbitzuen Sailean xedatutakoari erreparatuz, hartzaile modura gizar-
te bazterketaren egoeran dauden pertsonak sartu dira.

2.4.8. KE-DETEKTAGAILUAK

2010. urtetik 720 etxebizitzatan jarritako 865 ke detektagailuen urteroko 
berrikuspena egin da 2015ean. 

Gainera, beste 95 detektagailu jarri dira 1927an jaiotako pertsonen etxee-
tan eta, oinarrizko gizarte langileek hala eskatuta, baita beste 18 ere. 

Bisitatutako etxe bakoitzetik bertan bizi diren pertsona guztiak hartzen 
dituen behar sozialei buruzko txostena egin da.
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Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzuan
arreta jaso duten familia-unitateak

2014ean, GHEZ zerbitzuak 85 familia-unitateri eman die arreta, eta 88 
esku hartze egin dira guztira. 

GHEZren zerbitzua jaso duten familia-unitateen % 52  Algorta auzoan 
dago, % 19 Andra Marin eta gainerako % 29a Romo-Areetan.

Arreta jasotako familien % 48 Euskal Autonomia Erkidegokoa bertakoa 
da, eta guraso bakarreko familia da gizarte hezkuntzan esku hartzeko 
zerbitzutik emandako laguntza jasotzen duten familia unitateen % 55aren 
ezaugarria.

2015ean, 30 familia-unitate berriri hasi zaie arreta ematen.  Beste alde 
batetik, esku-hartzea amaitu da, beste 33 familia-unitaterekin.

Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzuan arreta jaso duten 
pertsonak

2015ean, GHEZ zerbitzuak 246 pertsonari eman die arreta, guztira

GHEZren zerbitzua jaso duten pertsonen % 54  Algorta auzoan dago, % 
19,5 Andra Marin eta gainerako % 26a Romo-Areetan.

% 45 4 eta 18 urte bitarteko adingabeak dira; gazteak (19-30 urte) % 10 
dira, eta adindunak % 45.

44

16
25

85

Algorta Romo

70
80 85

2013 2014 2015
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2015ean artatutako familia-unitate korpurua

GHEZk artatutako familia unitateak

Andramari GUZTIRA



Gizartean eta Hezkuntzan Esku hartzeko
Zerbitzuko hautemate- eta deribazio-prozesuak

2015ean, OGZek 30 familia-unitate deribatu dituzte. Algortako guneak 
arretaren eskaera berriko % 47aren irekiera biltzen du, Areeta-Getxokoak 
% 33 eta Andramarikoak % 20.

Esku-hartze psikosozialeko zerbitzuan
arreta jaso duten pertsonak

EPZ zerbitzuaren arreta jaso duten herritarrak, guztira, 2015ean, 99 izan 
dira. Epe horretan 49 pertsonarekin izandako esku hartzea amaitu da, 
eta egungo onuradunak 50 dira.
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2015ean artutako pertsonak

GHEZn artutako pertsonen guneen arabera: bilakaera 2015 urtean artatutako pertsona korpurua
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Arreta jasotako pertsonen % 6 18 urtetik beherakoak dira, gazteak (19-30 
urte) % 16 dira eta herritar helduagoak % 78. Arreta jasotako 60 urtetik 
gorako herritarren gorakada ikusaraztea, % 10 inguruko balioak eskura-
tuta.

Arreta jasotako pertsonen % 32 guraso bakarreko familiak dira, % 31 gu-
raso bikoak eta % 25,5 inguru pertsona bakarrekoak –gero eta sarriago–. 
Berreraikiak % 3,5 dira eta familia zabalarekin bizi direnak % 8a dira.

Guztira, 85 espedienterekin lan egin da eta, horietatik, EPZren arreta ja-
sotako espedienteen % 52 Algortakoa da, % 19 Andra Mari gunekoa eta 
% 29 Romo-Areetakoa. 

Esku hartze Psikosozialeko Zerbitzuko
hautemate- eta deribazio-prozesuak

2015ean, 33 espediente berrirekin hasi zen lana, 20143an baino % 28 
gutxiagorekin, Getxoko OGZk dituen hiru arreta-guneetatik deribatuta: 10 
Algortakoak, 8 Andra Marikoak eta 15 Romokoak. Aurten, 42 espediente 
itxi dira.

HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA BERMATZEKO PROGRAMA: 
ESKOLAGABETZEA ETA ESKOLARA EZ AGERTZEA ERROTIK 
KENTZEA

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailak eta EUDELek elkarrekin egindako eta adostutako progra-
ma da. Prebentzio- eta antolaketa-neurrietan oinarrituta dago, eta horre-
tan parte hartzen duten erakunde desberdinen artean adostutako jardue-
ra-protokoloa du. 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan, udalerriko 2 ikastetxetako 2013-2014 eta 
2014-2015 ikasturtetako 9 txosten sozio-edukatibo jaso dira, Julio Caro 
Baroja BHI bigarren hezkuntzako zentroetan matrikulatutako 7 adingaberi 
dagokienez.

INDIZEA                                                                                                                                                                                                        30

EZP artatuko personak guneen arabera: bilakaera
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2.5.1 INGURUNE IREKIKO PROGRAMA  

Ingurune irekiko gizarte eta hezkuntza arloko esku-hartze programa oina-
rrizko gizarte-zerbitzuen baitan dagoen baliabidea da. Esku-hartzeak pro-
posatzean, erantzun orokor eta integralak eman nahi ditu, arrisku-portae-
ra bat, droga-kontsumo arazotsuak, jarrera disruptiboak eta bestelakoak 
dituzten nerabeentzat.

Proiektu honetan parte hartzen duten bi hezitzaileek, barneko eragilee-
kin (udaleko gizarte-zerbitzuen gizarte-langileak eta familia-hezitzaileak, 
ikastetxeak, immigrazioko teknikaria, berdintasuneko teknikaria, droga-
mendekotasuneko teknikaria, Gaztelekuko hezitzaileak eta gazteriako 
teknikaria) nahiz kanpokoekin (boluntarioak, kirol eta aisialdiko elkarteak, 
osasun-sareko baliabideak, Lanbide, heziketa-zentroak… eta abar) lan 
egiten dute elkarlanean.

Hiru eremu nagusitan esku hartzen dute:

- Eskola-eremuan: Ikastetxeekin dagoen koordinazioari dagokionez, sei 
ikastetxeekin dagoen koordinazioari eusten zaio;  guztira 8 bat bilera egin 
dira orientazioko figurekin 2015/2016 Ikasturte hasiera honetan. 

Astero esku hartze bat egiten da, bai Julio Caro Baroja institutuan bai 
Aixerrotako institutuan. Bi esku hartze egiten dira Getxo eta Leioako oi-
narrizko lanbide heziketan, bai Andra Marin bai Leioan.

- Eremu komunitarioan: 76 gazterekin egin da esku hartzea. Gazte ho-
riek gehienak ohiko harremana duten kuadrilletan kokatzen dira. 2015. 
urtean 5 kuadrillarekin izan da harremana.  Haiekin egindako lana 5 ar-

lotan oinarritua bereziki: araudiaren egoera, egoera okupazionala, droga 
kontsumoa, familia eta baliabide pertsonalak, arrisku faktoreen aurkako 
babes faktoreak areagotzen saiatuz. 6 lonjatan egin da lan, guztira. 

- Banakako esku hartzeak: Era horretako esku hartzeak sortzen dira 
gazteek hurbileko erreferentziako pertsona helduak izateko beharretik, 
baldin eta arazo baten aurrean badaude edo egiaztatutako informazioa 
jasotzeko beharra badute. Esku hartze gehienak prestakuntza-laneko 
orientazioari, lege kontsultei eta arazo pertsonalei buruzkoak dira. Gai-
nera, 10 gazteri beren curriculum vitae-a egiteko aholkularitza eman zaie.
Esku hartzeak honako era honetan xehatzen dira: 89 esku hartze/aholku-
laritza zehatz eta 12 aldiz hainbat baliabidetara laguntzea.

- Sare sozialen eremua: 
   •  Whatsapp: Gora egiten ari den joera bat da, 2015ean gazteekin egin 
diren 343 elkarrizketetan adierazten den moduan. Bi elkarrizketa egune-
ko egiten dira batez beste, eta guztira 159 kontaktu daude.
   •  Facebook: Prestakuntza-lan arloari buruzko informazio erabilgarria, 
aisialdiko ekintza alternatiboak eta  gogoetarako gaiak zintzilikatzeko era-
biltzen da bereziki. Gaur egun profila 159 “adiskidek” jarraitzen dute.
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2.5.2. KUKUA, GIZARTE-HEZKUNTZAKO PROIEKTUA
 
6 eta 14 urte bitarteko adingabeentzako gizarte- eta hezkuntza-laguntza-
rako programa, kontuan hartuta adingabe horien familiek ezin dietela be-
harrezko laguntza eman, hainbat motiborengatik. Hauexek dira laguntza 
horien helburu:

- Gorputzaren garapena sustatzea jarduera fisiko, higiene-ohitura eta 
elikaduraren bidez.
- Gizarte-trebetasunak hobetzea, garapen emozional egokia lortzeko.
- Eskola-berrindartzea ematea
- Aisialdiaz modu konstruktiboan gozatzen jakitea.

Programa Elizbarrutiko Caritasekin egindako lankidetza-hitzarmenaren 
bidez garatzen da.

2015ean zehar, 20 neska-mutilek (10 neska eta 10 mutil) parte hartu 
dute, ikastetxe hauetan ikasten dutenak: Zubileta, JB Zabala, San Igna-
cio y Andra Mari eta J. Caro Baroja Institutoa.  Aurten, programan Getxo 
I Institutuan DBHko 1. mailara igarotzen diren neska-mutilak gehitu dira, 
hezkuntza-zikloaren aldaketan egokitzen laguntzeko. 

Kukuak 13 boluntariok osatutako boluntariotza talde baten laguntza jaso 
du.

   •  Instagram: Udako hilabeteetatik aurrera erabiltzen hasi zen tresna 
da. Urte amaieran 50 jarraitzaile eta jarraituak diren 75 gazte zeuden.
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Esku-hartzeen bilakaera
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2.5.3. LANKIDETZAK

UDALTZAINGOAREN ETA ERTZAINTZAREN LANKIDETZA 
Gizarte-problematikako egoeretan esku hartzea

Udaltzaingoak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara bideratzen ditu ustez zer-
bitzu horien beharra duten gizarte-problematikaren bat erakusten duten 
egoeretan udaltzaingoak egindako esku-hartzeen parteak

Hala, 2015ean gizarte zerbitzuek udaltzaingoak bidalitako intzidentzien 
120 jakinarazpen jaso dituzte, eta gizarte zerbitzuek bizikidetza bolanteen 
ikerketa edo etxeko ikerketak eskatu dituzte zalantzazko 32 egoeratan. 

Intzidentziak honako hauei buruzkoak izaten dira normalean: bizilagune-
kin izandako gatazkak, isolatze edo egoera ahulean dauden adinekoak, 
adingabeak… 

Sexu-indarkeriaren eta etxeko tratu txarren biktimak diren emaku-
meen arreta hobetzeko tokiko jarduera-protokoloan esku hartzea 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek modu aktiboan parte hartzen dute protoko-
loaren segimendu-batzordean. 2015. urte honetan protokoloaren idazke-
ta berrian eta protokoloa sartuta dagoen Udalaren Berdintasunerako III. 
Planaren ebaluazioan parte hartu da. 

Protokoloan ezarritakoari erreparatuz, oinarrizko gizarte zerbitzuak indar-
keriazko 35 egoeratan esku hartu du, haietatik 30 Ertzaintzak jakinarazi 
ditu eta 5, udaltzaingoak.

GIZARTE ZERBITZUETAKO EREMUKO IRABAZI ASMORIK 
GABEKO ERAKUNDEEKIKO LANKIDETZA, GIZARTE ARLOKO 
ESKU HARTZEAN LAGUNTZEKO
Arrisku eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsona eta fami-
lien gizarte-konpainiarako laguntza

2015ean, Sortarazi Elkarteak garatutako bi programek diru-laguntza eta 
bestelako laguntzak jaso dituzte:

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

2015ean arreta jaso zuen familia-kopurua 256 izan zen, hau da, 1.481 
pertsona, guztira. Arreta jasotako pertsonen % 92 Getxoko Udaleko oina-
rrizko gizarte zerbitzuak bideratu ditu. 

   •  Elikagaiak  banatzeko ildoa: guztira, 5643 elikagai-lote banatu dira 
(2463 Getxoko familiei) , eta horien balioa 65.000 € dela kalkulatzen da.

   •  Udal-laguntzak aurreratzeko ildoa: familientzako laguntza da udal 
laguntzen dirua aurreratzea, Sortarazi elkarteak gero Getxoko Udalaren 
eskutik zuzenean jasoko duena. 2015. urtean 32.372 euroko laguntza 
hori 32 familiak jaso dute.

Argitu programa- egoteko eta eguneko arreta emateko tokia: Apirile-
tik aurrera, programa hori Karitateko Alaben jantokian dago. Kafe-beroko 
espazio bat eskaintzea du xede, ahuldade handiko egoeran dauden pert-
sonei lagunduz.  2015ean 20 pertsonari eman zaie arreta (5 emakume 
eta 35 gizon), % 87,5 Getxokoak izanik.
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Argitzean programa: Sortarazi elkarteak, Karitatearen Alabak eta Ge-
txoko Udalarekin batera, hotz handieneko hilabeteetan etxerik gabeko 
pertsonentzako espazio bat prestatzeko asmoz, urtarriletik apirila bitarte 
Argitzean zentroa ireki zuen, eta 10 pertsonari ostatua eman zien (8 gi-
zon eta 2 emakume).  Artatutako pertsonen erdiak 45 urte baino gehiago 
zuen.

Oinarrizko beharrak
asetzeko laguntza

Getxoko Udalak gizarte-jantokiko zerbitzua ematen du Hijas de la Caridad 
zentroarekin lankidetzan, gizartetik baztertzeko arriskua duten edo baz-
tertuta dauden pertsonak elikatzeko, beren kabuz ezin dutelako elikadura 
egokirik egin. Horrez gain, higiene- eta garbiketa-zerbitzuak ere ematen 
ditu, pertsonak horiek beren burua eta arropa garbitzeko aukera izan de-
zaten. Zerbitzua Hijas de la Caridad erakundeko Purísima Concepción 
zentroaren arteko lankidetza-hitzarmenaren bidez ematen da (Karitate 
kalea, 10). 

Gizarte-jantokiko zerbitzua

Gizarte-jantokiko zerbitzuak, zerbitzu hauek barne hartzen ditu:
-   Gosari osoa jantokian. 
-   Bazkari zerbitzu osoa (lehen platera, bigarren platera, postrea eta
    edaria), jantokian.
-   Afaria pakete batean, eramateko. 

2015ean 90 pertsonek erabili zuten jantoki-zerbitzua. Guztira, 3867 gosa-
ri, 6517 bazkari eta 6332 afari izan ziren.
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Gizarte-jantokiko zerbitzua
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Norberaren higienea asetzeko zerbitzua: dutxa eta garbiketa:

Norberaren higienea asetzeko zerbitzua: dutxa eta garbiketa. Honetan 
datza:
-   Egunero dutxa hartzeko beharrezkoak diren instalazioak eta baliabide 
materialak uztea.
-   Norberaren arropa garbitzeko zerbitzua ematea
 
2015ean, 1229 dutxa-zerbitzua, eta 1257 garbiketa zerbitzuk izan dira.

Gizarteko esku-hartze komunitariorako laguntza:

Arlo honetan, Getxoko Udalak Cáritas Diocesana diruz lagundu du, pro-
grama hauek emateko: 

Etxebizitzaren bidez gizarteratzeko proiektua 

Programa honen helburua da larrialdi-egoeran dauden eta diru-sarrera 
nahikorik ez duten pertsonei etxebizitzak eskaintzea, aldi baterako; epe 
horretan, hezkuntza-prozesu lagundua egiten da, elikagai, arropa eta 
osasun kontuetako beharrak betez.

2015ean zehar, etxebizitza horietan, guztira, 4 familiatako 9 pertsona bizi 
izan dira (3 emakume, 2 gizon, 1 gazte eta  adingabe 1). 

Arreta pertsonalizatuko planari laguntza ematea

2015. urtean laguntza ekonomikoen zenbatekoa 9 pertsonari aurreratu 
zaie, eta haietatik % 77 emakumeak dira. Beren kargura adingabeak di-
tuzten emakumeen familia unitateak osatutako pertsonak dira bereziki (% 
57,14).

Bestalde, 6 pertsonari hainbat mailatako izapideetarako laguntza ekono-
mikoa kudeatu zaie (pasaportea, jatorrizko herrialdeko ondasunen ziurta-
giriak…) eta, horri esker, bazterkeria handiko egoeran zegoen kolektibo 
horretako gizarteratze ibilbideak hasteko aukera izan da. 
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3. UDALEKO
BESTE ZENTRO ETA
ZERBITZU BATZUK
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3.1 NAGUSIEN ETXEAK

Getxo jakitun da biztanleria zahartzen ari dela, joera hori dagoela, bizi 
itxaropena handitzeagatik batez ere, edo hirietako urbanizatzeko proze-
suengatik. Getxoko biztanleen heren batek ia (% 29,24) 60 urtetik gora 
du.

Horregatik, eta 2012-2015 Legealdi Planak jasotzen duen moduan, Na-
gusien Etxeen deszentralizazioa finkatzeko lan egiten ari da, eta haien 
kudeaketa koordinatu eta optimizatu bat egiteko. Hala, ekintza eta zerbit-
zuen programa integratu baterako sarbidea lortu nahi da, baina zentro eta 
elkarte bakoitzaren identitateari eutsiz.

Getxon adineko pertsonen elkarteen aniztasun eta dibertsitate handia 
dago, barrutien arabera presentzia handienekoak honako hauek izanik: 
AJANE (Algorta), Ibar Nagusien Etxea (Romo-Areeta) eta Urtealaiak (An-
dra Mari).

AJANE (Algortako Erretiratuen Elkartea)

Elkarte gaztea da, 2013ko martxoaren 18an sortua, eta hauexek ditu he-
lburu:
   •  hazkuntza pertsonalerako laguntzen duten jardueretan adingabeen 
laguntza eta parte-hartzea sustatzea 
   •  adinekoen arteko komunikazioa, bizikidetza eta erlazioa bideratzea
  •  jarduera hezigarri, osasuntsu eta autoestimua sustatzen dutenetan 
aisialdiaren okupazioa bultzatzea.

Elkaertean 656 pertsona daude elkartuta.

Helburu horiek lortzeko, JARDUERA PROGRAMA zabala dago.

KULTUR PROGRAMA
•   Kultur irteerak: Bermeo, Karrantza, Donostia, Kantabria, Asturias eta 
Burgos.
•   Xakea. 
•   Eskulanak. 
•   Olio pintura. 
•   Gimnasia.

TREBAKUNTZA PROGRAMA
•   Adimen emozionala.
•   Matematikak eta fisika eguneroko bizitzan.
•   Filosofia tailerra.
•   Informatika.
•   Memoria estimulatzea.

KIROL PROGRAMA
•   Yoga. 
•   Mantentzeko gimnasia. 
•   Mendi ibiliak. 

AISIALDIKO PROGRAMA
“Karten txokoa”, gaztainak erretzea, Eguberrietako bazkaria, adinekoent-
zako jaia eta dantzaldiak.
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BESTE EKITALDI BATZUK

•   Batzar orokorra.
•   Nagusi azoka BECen.
•   Eguberrietako bazkaria eta jaia.
•   “La voz de AJANE” elkartearen aldizkaria.
•   Algortako jaietako jaitsiera.

URTEALAIAK (Getxoko Nagusien Elkartea)

Elkartea 1995eko azaroaren 22an sortu zen; gaur egun, 275 pertsona 
elkartu ditu (224 emakume eta 51 gizon).

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

Helburua adineko pertsonen garapen osoa lortzea da; topagune bat da, 
bizi-kalitatea hobetzeko eta adineko pertsonei bakoitzaren berariazko be-
harretan laguntzeko tokia
Zentro dinamikoa izan nahi du, eta bazkideek kudeaketa prozesuan eta 
jardueren garapenean nahasiz parte har dezaten nahi du (hala nola ai-
sialdikoak, kulturalak, jolas-jarduerak eta/edo aholkularitzakoak).

Ekintzen gama bat egin eta eskaintzen dute:
•   TAI JIa. Urritik ekainera, eta 53 pertsonek hartzen dute parte. 
•   YOGA. Guztira, 37 pertsonek hartzen dute parte.
•   PINTURA. 12 pertsonek hartzen dute parte urritik ekainera. 

•   MEMORIAREN ESTIMULAZIOA. Azarotik ekainera, Uribe Aldeko Gu-
rutze Gorriko boluntarioek memoria estimulatzeko tailer bat eman dute. 
17 pertsonek hartzen dute parte.
•   BESTE ZENBAIT EKINTZA: ipuin kontalariak, bingoak, aretoko dant-
zak, sevillanak, tute eta briska txapelketak eta rumminge. 
•   ETXEKO SEGURTASUNARI BURUZKO HITZALDIAK. Ertzantzak 
emandakoak. 
•   IBILALDIAK: Getariako Balenciaga museoa, Karrantzako Pozalaguako 
kobazuloak, Brionesko Betolaza upategia. 
•   EKITALDIAK: azaroan elkartearen 20. urteurrena ospatu zen.

IBAR NAGUSIEN ETXEA

1987ko azaroaren 21ean sortu zen elkartea. Helburu du adinekoen kole-
ktiboaren ongizatea hobetzea eta, horretarako, urteei bizi-kalitatea ema-
tea, zahartze aktiboa sustatzeko politikaren barruan.

Egoitza Romoko Nagusien Etxea da (Lope de Vega kaleko 12 zenbakia).   
Udal-titulartasunekoa da, eta elkarteko Zuzendaritza Batzordeak kudeat-
zen du. Batez ere, bi lan-ildo ditu: jarduerak eta zerbitzuak

2015eko abenduaren 31n, Ibar Nagusien Etxeak 6627 bazkide ditu ins-
kribatuta. 
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AKTIBITATEAK

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

-   Kultur ibilaldiak: 7 ibilaldi egin dira, egun batekoak edo batzuetakoak, 
eta 15 eguneko 2 irteera; guztira, 585  parte-hartzaile izan dira.

-   Mendi-ibiliak: Naturatik eginiko ibilbideak eta paseoak 11 izan dira, 
eta, guztira, 560 pertsonak parte hartu dute.

-   Ikastaroak: Hainbat gairi buruzko 11 ikastaro eman dira: memoriaren 
estimulazioa, informatika, aretoko dantzak edo sevillanak, patchwork, le-
hen laguntzak eta smartphone-aren erabilera; guztira, 210 pertsona izan 
dira ikastaro horietan. 

-   Gimnasia eta tai-chia: 2015-16 ikasturtean 127 parte hartzaile izan 
dira, eta haietatik % 87, emakumeak. Tai-chia ekintza berri bat da, eta 
bertan 42 pertsonak osatutako bi taldek parte hartzen dute.

-   Pintura tailerra: Pintura-ikastaroan hiru txanden % 100 bete da; 44 
pertsonek parte hartu dute. 

-   Abesbatza. 2015eko ikasturtean, Ibar Abesbatza 18 kidek osatu dute. 
Abesbatza Andrés Isasi musika-eskolaren mendeko zuzena da, eta par-
te-hartzaileak eskola horretako ikasle dira.

ZERBITZUAK

Adinekoen ongizatea lortzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko oinarrizkotzat 
jotzen diren zerbitzuak honako hauek dira: taberna-jantokia, emakume 
eta gizonen ile-apaindegiak, podologia eta masaje terapeutikoa. 

Bazkideei bereziki zuzendutako zerbitzuak dira (taberna-jantokia izan 
ezik), eta prezioak urtero finkatzen ditu Zuzendaritza Batzordeak, kalita-
tezko prestazioa eskaintzeko prezio eskuragarrian. 

TABERNA JATETXE ZERBITZUA

Nagusien Etxeko taberna-jatetxe zerbitzua adinekoentzat bada ere, ba-
zkide diren eta ez diren pertsonentzat ere irekita dagoen zerbitzua da, 
belaunaldi arteko topalekuaren izaera eman nahi zaiolako.

Taberna/jatetxearen funtsezko helburua da, arrazoizko prezioan, eguneko 
janari nagusia ematea, hein handi batean dieta osasungarri eta orekatua 
bermatzeko adinekoei. Horrez gain, EELZ, babespeko apartamentuak 
edo etxez etxeko bestelako janari-zerbitzuak erabiltzen dituzten pertso-
nek ordezko zerbitzutzat hartzea da xedea

Urtean 8.552 bazkari ematen dira, egunero, 29 menu emanda batez bes-
te.
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PODOLOGIA ZERBITZUA

Batik bat kiropodiak egiten dizkiete adinekoei, eta azken hiru urteetan, 
1.964 zerbitzu inguru eman ditu.

MASAJISTA ZERBITZUA

Guztira 486 pertsona artatu dituzte, gehienbat emakumeak (305), eta pa-
tologia nagusia gerrian edo zerbikaletan izan da.

ILE APAINDEGI ZERBITZUAK

Guztira 2078 emakumek erabili dute 2015. urtean zehar. Horrela, 3150 
zerbitzu eman ditu, hots, 1,51 zerbitzu emakume bakoitzeko. 

Halaber, 3798 gizonek erabili dute, guztira, 3909 zerbitzu izanda. 

3.2. ORDEZKO
OSTATUA
Babespeko apartamentuak

Babespeko apartamentuen xedea zenbait arrazoirengatik komunitatean 
bizimodu independente bat izaten jarraitzeko etxebizitza bat behar duten 
adinekoei laguntzea da. 

Bakarrik molda daitezkeen eta eguneroko bizitzaren jarduerak egiteko 
egoera fisiko eta psikiko onean dauden 60 urtetik gorako pertsonentzat 
dira. Baita etxebizitzarik edo bizitzeko gutxieneko baldintzak betetzen 
ez dituen etxebizitzarik ez dutenentzat ere. Betiere funtzionamenduari 
buruzko Arautegien jasotako baldintzak betetzen badira.

Gaur egun, babespeko 51 apartamentu daude Getxon, eta haietatik, 11, 
Lope de Vega kalean daude, eta 28, Luis Lopez Oses kaleko eraikinean. 
Bata, 1992. urtean inauguratu zuten; bestea, 2007an. Bestalde, 2011. ur-
tean inauguratutako 11 aparkaleku daude Juan Bautista Zabala kalean.  

2015. urtean zehar, abenduaren 31 arte, 53 pertsonek 49 apartamentu 
bete dituzte (32emakume eta 21 gizon).
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Bizi diren 53 pertsonetatik, % 26k (17) 60 eta 70 urte artean dituzte, eta, 
% 39k (21), 70 eta 80 urte artean. 14 dira 80 urtetik gorakoak. Salbuespen 
moduan, 60 urtetik beherako pertsona bat dago, “ezkontide eskubideen-
gatik”.

3.3. PARTAIDETZA.
GIZARTE PARTAIDETZA
SUSTATZEA
GIZARTE ZERBITZUEN
ESPARRUAN
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Adin tarteak, apartamentuen arabera

Getxon lan-ildo hauek landu eta garatu dituzte 2015ean:
   
•  Gizarte Zerbitzuetan esku hartzen duten erakundeekin diru-laguntzak 
eta diru-laguntzak zuzenak  emanez.

•  Elkarteen partaidetza sustatuz, Getxoko Boluntarioen Erakundeen, SA-
REKIDE  bidez, eta lokalak lagaz. 

•  Egoitzak eta lokalak ezartzeko deialdia egitea eta lokalak erabiltzeko 
lagatzea, beren jarduerak gara ditzaten.

•  Urtero Boluntarioen Topaketak antolatuz. Horietan, elkarte sare hori 
osatzen duten elkarteek parte hartzen dute. 

•  Euskadiko Hirugarren Sektoreko Behatokiarekin lankidetzan arituz.

•  Mugikortasun Murriztua duten Pertsonak Artatzeko Programa koordi-
natuz.

80 urtetik gorakoak 60-70 urte artekoak 70-80 urte artekoak 60 urtetik beherakoak

LV LLO JBZ
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Erakunde laguntzaileekin emandako diru-laguntzak eta diru-
laguntza zuzenak

2015. urteko diru-laguntzen deialdian sei atal bereizi dituzte: 

-   1go Diru-laguntza ildoa: Getxoko erakundeen ohiko jardueraren fun-
tzionamendua eta/edo mantentzea.

-   2. Diru-laguntza ildoa: Getxoko udalerrirako interesezko proiektu ze-
hatzak.

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

-   4. Diru-laguntza ildoa: Parte-hartzea sustatzea:
        •   4 A azpilinea: sustatzea eta indartzea, gizarte-eremuan.
        •   4 B azpilinea: parte-hartzea eta bizitza aktiboa sustatzea, adine-
                                    koen artean.

-   5. Diru-laguntza ildoa: Esku-hartze sozialean laguntzea.
        •   5 A azpilinea: Bazterkeria egoeran dauden pertsonen edo familiei 
                                   laguntzea.
       •   5 B azpilinea: Oinarrizko beharrak betetzen laguntzea.
       •   5 C azpilinea: Esku-hartze sozial osagarriaren laguntza.

-   6. Diru-laguntza ildoa: Etorkinen harrera eta kulturartekotasunare
                                           sustapena.

Gizarte zerbitzuekin elkarlanean aritzen diren elkarteei 35 diru laguntza 
eman zaizkie, 192.121 euro, guztira, honako era honetan banatuta diru 
laguntzen lerro bakoitzeko:
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1.ildoa Getxoko erakundeak jarraitzeko edota mantentzeko diru-laguntzak.                                           41.871,00
2.ildoa Getxoko udalerrirako interesgarriak diren berariazko proiektuetarako diru-laguntzak.               10.600,00
3.ildoa Proiektu esperimentalak edo berritzaileak.                                                                                        10.000,00    
4.ildoa Parte-hartzea sustatzea.                                                                                                                       59.650,00              
5.ildoa Esku-hartze sozialean laguntzea.                                                                                                 62.000,00
6.ildoa Etorkinen harrera eta kulturartekotasunaren sustapena.                                                                   8.000,00
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Erakunde laguntzaileei emandako diru-laguntzak
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Bestalde, guztira 4 zuzeneko diru-laguntzak eman ziren arlo desberdine-
tarako erakundeekin:

Modu horretan, hona hemen diru-laguntzen eta zuzeneko laguntzen ba-
tura:

Boluntarioen lokalak lagatzea 
Gobelaurre Boluntariotza Zentroa

Gobelaurre Boluntariotza  Zentroak 500 m2-ko azalera du;  eta bertan 
ondorengoak aurkitzen dira: 6 bulego bikoitz, egoitza moduan erabiltze-
ko, 12 erakundetarako lekuarekin (bulego bakoitzean 2 erakunde sartzen 
dira); bulego 1 sarreran pertsonen arretarako, nahi duten erakundeek 
erabiltze aldera; 5 bilera-areto, partekatuta erabiltzeko ordutegi ezber-

dinetan, elkarteen jarduerak egitearren; azkenik, panelen bidez zati dai-
tezkeen 3 areto independente , 110 m2-ko areto bat bihurtzeko moduan 

Gobelaurre Boluntariotza Zentroak 2  bainugela egokitu ditu, sexuaren 
arabera desberdinduta, eta beste 2 komun.

Gobelaurre Boluntariotza Zentroko lokalak erabiltzeko erregimena 
onartzea eta lokal horien erabilera lagatzeko deialdia

2015. urtean egoitza ondorengo elkarteei lagatzea onartu zen:

-  ANOTHE Euskadiko animalia eta Naturan oinarritutako Terapia eta 
Hezkuntza Elkartea.
-  SAREKIDE Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea.
-  GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFORMA.
-  GIZATIAR Romo-Areetako Elkarte Sozio-kulturala.
-  AHIDA Arreta-falta eta Hiperaktibitatea duten Pertsonen Elkartea.
-  BIZKEL Bizkaiko Bizkarmuinaren Kaltetuen Elkartea. 
-  MOVIENDOTE Integrazioaren eta Herritarren Parte-hartzearen aldeko 
Elkartea.
-  ASEBI Bizkaiko Bizkarrezur Bifidoa eta Hidrozefalia Elkartea.
-  ADIMAC gaitasun handiko adingabeen garapen integralerako elkartea. 
- AMESTEN gizarteratzeko, orientaziorako, sentsibilizazio sozialerako 
elkartea. 
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DIRU-LAGUNTZAK GUZTIRA                                             192.121

ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZA GUZTIRA                               98.050

                                                                       GUZTIRA           290.171

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK ZENBATEKOA

APNABI                                                                                      13.500

URIBE COSTA                                                                           56.250

FUNDACIÓN SINDROME DE DOWN                                        5.175

CRUZ ROJA                                                                              23.125



Gainera, Gobelaurreko lokalak honako elkarte hauei doan lagatzea 
onartu zen aldi baterako edo aldian behingo ekintzak egiteko espa-
zio komun modura 

-  AHIDA Arreta-falta eta Hiperaktibitatea duten Pertsonen Elkartea.
-  ADIMAC gaitasun handiko adingabeen garapen integralerako elkartea
Alkoholiko Anonimoak. 
-  AMESTEN gizarteratzeko, orientaziorako, sentsibilizazio sozialerako 
elkartea.
-  ASEBI Bizkaiko Bizkarrezur Bifidoa eta Hidrozefalia Elkartea.
-  GURUTZE GORRIA.
-  GIZATIAR Romo-Areetako Elkarte Sozio-kulturala.
-  ONGITASUN Ongizate fisiko eta mentala.
-  SAREKIDE.
-  SINOPE Elkarte soziokulturala.
-  URIBE-KOSTA adimen urritasuna duten pertsonen aldeko elkartea. 
-  FEPLIGE Getxoko Immigranteen Federazio Plataforma.
-  BIZKEL Bizkarrezur muineko lesioa duten pertsonen elkartea.
-  SIKAP Euskal Autonomia Erkidegoko Filipinetako elkartea.

Koordinazioa SAREKIDE elkartearekin

SAREKIDE, Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea, 15 erakundek 
osatzen dute gaur egun. Antolakuntza modu berri baten aldeko apustua 
egiten dute, aurten 2 lan ildotan aldatu dena: Boluntariotza eta Barneko 
Lan eta Komunikazioko topaketak.

SAREKIDEk ate irekien jardunaldi bat antolatu du estreinakoz Gobelau-
rreko Boluntariotza Zentroan, eta SAREKIDEko erakundeek nahiz edo-
zein pertsonak parte hartu zuten bertan. Helburu bikoitza izan du: alde 
batetik, zentroko antolakuntza nahiz bertan egindako ekintzak ezaguta-
raztea, eta bestetik, pertsonak borondatezko ekintzaren gainean sentsi-
bilizatzea.   

2015. urtean 3 trebakuntza ikastaro egin dira: 
1. Elikagaien Manipulazioa.
2. Berdintasuna.
3. Erresilientzia.

XXII. Boluntariotza Topaketak

SAREKIDEk Getxoko Udalaren laguntzarekin antolatutako XXII. Bolunta-
riotza Topaketak Areetako Elkartegian egin dira aurten, berrikuntza mo-
dura. Topaketa horiekin, boto gehien jasotako edo epaimahaiak berak 
proposatutako pertsona esanguratsuaren borondatezko lana aitortu nahi 
da, bai eta 2015. urteko erakunde boluntarioa ere.
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Topaketa horietan, istripuz hildako Diego LASTRA saritu zen, hilondoko 
izaeraz eta, erakunde modura, “Ziztu Bizian Scot Taldea” Romoko taldea.

Aniztasun funtzionala

Mugikortasun Murriztuko Pertsonentzako Garraio Egokituko Programa
Getxoko Udalak, programa hori garatzen du Gurutze Gorria-Uribe Aldea-
rekin sinatutako lankidetza-hitzarmen baten bidez, eta autonomia pertso-
nala ez duten pertsonentzat da, etxean egotea komeni bazaie eta kalera 
irteteko eragozpen larriak badituzte.  

Programa honi esker, kultura-, kirol- eta aisialdi-programetan parte hartu 
nahi duten pertsonak garraiatu eta mugi daitezke. Horretarako, egokitu-
tako ibilgailuak ditu. Horrela, programan parte hartzen duten pertsonei la-
guntzen zaie, eta komunitateko programetan parte har dezakete. Horrez 
gain, haien familiek eta zaintzaileek atseden har dezakete.

2015ean promama honetan hartatutako pertsonak 21 izan ziren.
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