
¿Zer da?

Zeintzuk dira 
profesionalak?

Zer zerbitzu eta 
prestazio ditugu?

Norentzako?
Gizarte Zerbitzuen Eus-
kal Sistemaren sarbidea 
da, eta haren funtzio 
nagusia gizarte-beharrak 
detektatzea eta haiei 
erantzutea da.  
Gizarte Zerbitzuen Sistemak, beste 
sistema eta politika publiko batzue-
kin koordinazioan, helburu hauek 
ditu:

Autonomia pertsonala sustatzea, 
eta mendekotasunaren ondorioz 
emandako banakoaren eta familia-
ren beharrei erantzutea.

Babesgabetasun-egoerak prebeni- 
tzea eta haiek eragindako beharrei 
erantzuna ematea.

Baztertze-egoerak prebenitzea eta 
haiei erantzuna ematea, eta, halaber, 
pertsonen, familien eta taldeen gizar-
teratzea sustatzea.

Larrialdi-egoerak prebenitzea eta 
haiek eragindako beharrei erantzu-
na ematea.

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

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.

Jarraian, 10 fitxa aur-
kezten dizkizugu; 
bertan, eskainitako 
zerbitzu eta presta-
zio garrantzitsuenei 
buruzko informazioa 
topatuko duzu. Infor-
mazio gehiago nahi 
baduzu, dei egin de-
zakezu, edo gure bule-
goetara etor zaitezke, 
hitzordua eskatzeko. 

Getxon bizi den edonorentzako, 
baldin eta profesional-talde baten 
laguntza behar badu bere auto-
nomia, integrazioa eta/edo gizar-
te-ongizatea hobetzeko.

Orientazioa, informa-
zioa eta aholkularitza

Diagnostikoak eta arre-
ta pertsonalizaturako 
planak prestatzea

Gizarte laguntza
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Zerbitzu honetarako hitzordua es-
katu behar da, nahitaez; bertan, GI-
ZARTE LANGILEAK informazioa, 
orientazioa eta/edo aholkularitza 
emango dizkizu, Gizarte Zerbitzue-
kin zerikusia duten beharrei erantzu-
na emateko. 

GIZARTE LANGILEAK, egindako 
beharren balorazioa oinarri hartuta, 
egoeraren DIAGNOSTIKOA pres-
tatuko du, eta eman diren beharrak 
eta zailtasunak jasota utziko ditu, 
hala nola gaitasuna/indarrak eta la-
guntza-sarea.

Diagnostikoak hala gomendatzen 
badu, ARRETA PERTSONALIZATU-
RAKO PLANA prestatzen lagun 
diezaiokezu GIZARTE LANGILEARI. 
Plan horretan jasota geratuko dira 
lortu nahi diren helburuak, aurrera 
eramango diren jarduerak eta be-
harrezkotzat jotzen diren baliabide 
pertsonalak, babes-errekurtsoak 
edo zerbitzuetako baliabideak, ego- 
era eta arazo ezberdinei aurre egiteko.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren 
prestaziorik puruena eta bereiz-
garriena da; horri esker, GIZARTE 
LANGILE baten eta beste PROFE-
SIONAL batzuen laguntza jaso de-
zakezu, eta haiek zure egoera alde-
ratzen, erabakiak hartzen, aldaketak 
sendotzen eta oinarrizko gaitasunak 
eskuratzen eta garatzen lagunduko 
dizute, zure bizitza-proiektua bete 
dezazun, autonomiarekin.  

Getxoko Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzua

Prestazio eta Zerbitzuen Gida

Oraingo legealdiko erronka dugu 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Siste-
maren prestazio eta zerbitzuak ga-
ratzea, Gizarte Zerbitzuei buruzko 
urriaren 5eko 12/2008 Legea bete- 
tzearen harira. Berez, 2016-2019 al-
dirako Getxoko Udalaren Legealdi 
Planak bere gain hartu du; horrega-
tik, udaleko gizarte-zerbitzuok lege 
horrek onartutako eskubidea egi 
bihurtzeko lan egiten dugu, hau da, 
zerbitzuak, prestazioak eta laguntza 
profesionalak edukitzeko, autono-
mia, gizarteratzea eta ongizatea ho-
betu daitezen. Gida honek zerbitzu, 
prestazio eta laguntza horiexek hur-
bildu nahi dizkie herritar guztiei.

Bide batez, aukera baliatu nahi 
dugu gurekin elkarlanean dihardu-
ten erakunde eta eragileei haien 
babesa eskertzeko, bai eta udalerri 
lagunkoi eta solidarioa lortzeko eta 
gizarte-kohesioa hobetzeko inplika-
tu eta konprometitu diren bizilagu-
nei ere.

Agur bat.

Imanol Landa 
Getxoko Udaleko Alkate



Laguntza ekonomikoak

Partaidetza eta gizarte-
ratzea sustatzeko zer-
bitzua
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Premiazko gizarte laguntzak, aldiz- 
kakoak ez diren udal laguntzak, eta 
gizarteratzeko laguntza berezia.

PREMIAZKO GIZARTE LAGUN- 
TZAK aldizkakoak ez diren laguntza 
ekonomikoak dira, eta ohiko zein 
ezohizko gastu jakinei (ostatua, 
etxebizitzaren mantenua eta eki-
pamendua, premiazko beharrak...), 
aurre egiteko baliabide nahikoak ez 
dituzten pertsonei dago zuzenduta, 
gizarte-bazterkeria prebenitzeko, 
saihesteko edo arintzeko. 

ALDIZKAKOAK EZ DIREN UDAL 
LAGUNTZAK aldizkakoak ez diren 
ezohiko laguntza ekonomikoak 
dira, eta behar zehatzei aurre egite-
ko baliabide ekonomikoak ez dituz-
ten pertsonei dago zuzenduta.

Laguntza ekonomikoak jasotzeko 
prestazio bakoitzerako baldintza 
zehatzak bete behar dira.

Partaidetza eta gizarteratzea susta- 
tzeko zerbitzua.

Zerbitzu horrek sustatzen du komu-
nitateak modu antolatuan parte har-
tu dezala, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren helburuak erdiesteko 
eta gizarte-zerbitzuek hartu behar 
dituzten beharrak prebenitu eta ar-
tatzeko lanetan. Udalerriko ELKAR-
TE sareari laguntzen diogu. Horre-
tarako, laguntza teknikoa ematen 
diogu, lokalak lagatzen dizkiogu era-
bili ditzaten eta diru-laguntzak eta la-
guntzak ematen dizkiogu hirugarren 
sektoreko erakundeei.

Gizarte heziketako esku 
hartze eta esku hartze 
psikosozialeko zerbitzua

Lege aholkularitza4 5
Harreman izaerako prestazioek 
−gizarte- eta hezkuntza-laguntza 
edota laguntza psikosozialek− osa- 
tzen dute zerbitzu hori. Familiaren 
etxean (etxeko heziketa, oinarrizko 
familia esku-hartzea) nahiz erkide-
goaren ingurunean (kaleko hezi-
keta, bitartekaritza soziokulturala) 
egin daitezke bakarrik, familiarekin 
edota taldean. 

Bere helburuak dira: a) Erabiltzaileek 
gaitasunak (jarrerak, gaitasunak, 
ezagutzak, irizpideak, jarraibideak 
eta trebetasunak) eskuratu eta ga-
ratzea, nork bere buruarentzat, fa-
miliaren alorrean eta taldean, modu 
autonomoan moldatu eta gizartera-
tu daitezen eta familian zein erkide-
goko inguruetan bizikidetza egokia 
izan dezaten. b) Erabiltzaileek ohitu-
ra, jokamolde, pertzepzio, sentimen-
du eta jarrera desegokiak ordeztea 
egokiagoak diren beste batzuekin.

Gizarte-langileari dagokio erabiltzai-
leari ABOKATU batek ematen duen 
zerbitzura bideratzera. Zuzenduta 
dago legearen inguruko informa-
zioa eta orientazioa behar dutenei, 
egoera zehatzetan legeari lotutako 
alderdi konplexuak topatzen dituz-
tenean (banantzeak, utzarazpenak, 
seme-alaben zaintza, senideen ez-
gaitzeak...).

Abegi zentroa7
Ostatua ematen die egonaldi labu-
rra behar dutenei, aurre egin ahal 
izan diezaioten etxerik ez edukitzea-
ri, larrialdi-egoera edo gizarte-larrial-
di baten ondorioz, edo etxeko indar-
keriazko egoera bat gainditu behar 
dutelako.

Gauez eta egunez atentzio 
zerbitzua9

Eskakizun-maila txikiko zerbitzua da, 
aldi baterakoa, eta helburu du oina-
rrizko beharrak estaltzea, gizarte-baz- 
terketako egoeran daudenei aterpet-
zeko, garbitzeko, jateko eta gaua pa-
satzeko baliabidea emanez.



Mendekotasun legea 
kudeatzea10

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari dago-
kio udalerrian erroldatutako pertso-
nen mendekotasuna baloratzeko es-
kaerak izapidetzea.

Mendeko pertsona izateak sistema-
ren zenbait baliabide eta prestazio 
jasotzeko aukera ematen du. 

Etxeko laguntza zerbitzua
Laguntzeko eta prebentzioa egi-
teko zerbitzu bat da, eta haren hel-
burua mendekotasun-egoeran edo              
arriskuan dagoen erabiltzaileari la-
guntza ematea da, etxean egon da-
din; etxeko eta arreta pertsonaleko 
laguntza eskaintzen zaio eta horrek 
etxean bertan mugitzeko eta komu-
nitateko ingurunean integratzeko 
aukera emango dio, isolamendu 
egoerak saihestuz.

Eguneko arreta zerbitzua 
Eguneko arreta zerbitzuak men-
dekotasun-egoeran edo arriskuan 
dauden adinekoei baliabide bat 
eskaintzen die egunean hara joan 
daitezen. Bertan, intentsitate maila 
txikiko laguntza ematen zaie haien 
arreta beharren arabera.

Telelaguntza
TELELAGUNTZA zerbitzuari esker, 
erabiltzaileek arreta jasoko dute, ur-
teko egun guztietan, 24 orduz, tele-
fono edo komunikazioetarako ekipo 
informatiko zehatz baten bitartez. 
Langile profesionalak dira zerbitzua 
ematen dutenak,  gizarte edo larrialdi 
beharrei erantzun egokia emateko.

Babes apartamentuak
Ostatu eta elkarbizitzarako aukera 
gisa eskaintzen dugu zerbitzu hori. 
Haren helburua, mendekotasuna (I. 
mailakoa) duen adinekoak bere in-
guruan bizitzen jarraitu ahal izatea da, 
Getxoko udalerrian, egoitza batean 
sartu behar izan barik eta bere ohiko 
giroaren ahalik eta era antzekoenean 
bizi delarik. 

Laguntza-zerbitzua mende-
kotasuna dutenentzat eta 
zaintzaileentzat

Zerbitzu horrek zaintzarako eta nork 
bere burua zaintzeko ezagutzak, 
jarrerak eta gaitasunak eskuratze-
ko aukera ematen die mendekota-
sun-egoeran edo arriskuan daude-
nak laguntzeko sare soziofamiliarra 
osatzen dutenei. Helburu hauek ditu:

a) Pertsona zaintzaileek emandako 
zaintzen kalitatea hobetzen 
laguntzea.. 

b) Zaintzaile nagusien bizi-kalitatea 
hobetzen laguntzea.

c) Beste zaintzaileen erantzukizuna 
partekatzen laguntzea.

d) Zaintzarako eta nork bere burua 
zaintzeko gaitasunak, jarrerak eta 
ezagutzak eskuratzen laguntzea.

LAGUNTZA PROGRAMAK bakarrik 
bizi diren adineko pertsonei konpai-
nia egiteko beharrari erantzuna 
ematea du helburu, boluntario ba-
ten laguntzarekin.

ATSEDENERAKO ZERBITZUA men-
dekotasun-egoeran edo -arriskuan 
dagoen pertsona zaintzen duen 
eta harekin bizi den senideari dago 
zuzenduta. Zaintzaile ez-profesionalak 
denbora librea izateko aukera ematen 
du, mendeko pertsonak profesional 
kualifikatuen arreta jasotzen duen bi-
tartean.

PRESTAKUNTZA IKASTAROEN 
HELBURUA mendeko pertsonei 
ezagutza teorikoak eta praktikoak 
eta tresnak ematea da, zainketetan 
eman daitezkeen beharrei erantzu-
teko eta arreta hobetzeko.

BIGARREN MAILAKO ARRETARAKO 
BALIABIDE ETA PRESTAZIOAK

Eguneko zentroa
Eguneko zentroak erabateko arreta 
eskaintzen die, egunez, mendeko-
tasun-egoeran edo -arriskuan dau-
den pertsonei, norberaren autono-
mia-mailarik onena hobetzen edo 
mantentzen saiatzeko eta senide 
edo pertsona zaintzaileei laguntza 
emateko.

Egoitza zentroa
Egoitza-zentroak erabateko eta 
etengabeko arreta eskaintzen die, 
egunez eta gauez, mendekota-
sun-egoeran dauden pertsonei, zei-
nek ez duten autonomia funtziona-
lik. Getxok udalegoitza bat du.

Prestazio ekonomikoak
Familia-inguruan zaintzeko pres-
tazio ekonomikoak xede du zain- 
tzaile ez-profesionalek emandako 
zaintzaren gastuak ordaintzen la-
guntzea, eta eskuratu ahal izango 
da berau emateko baldintzak be-
tetzen badira.
Laguntza pertsonalerako prestazio 
ekonomikoaren helburua laguntza 
pertsonala kontratatzeko laguntza 
ematea da, mendekotasuna duten 
pertsonen autonomia bultzatzeko.

LEHEN MAILAKO ARRETARAKO 
BALIABIDE ETA PRESTAZIOAK



Beste hizkuntza batzuetan ere kontsultatu  
dezakezu prestazioen eta zerbitzuen gida,  
www.getxo.eus/baiabidegida webgunean.

Non gaude?

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

Hizkuntzarekin zailtasunik baduzu, DUALIA daukagu: aldi 
bereko itzulpen zerbitzua, Euskadin hitz egiten diren atze-
rriko hizkuntzarik gehienetarako.

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 
Algorta- Neguri

Urgull kalea z/g, 1. solairua 
T: 94 4660101  
F: 94 4660155

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 
Erromo- Areeta

Gorbeia Mendia kalea 10,  
Gobelaurreko izkina 
T: 94 4660153 
F: 94 4660155

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 
Getxo- Andra Mari 

Orduñako Portua kalea, 16 
T: 94 4660130 
F: 94 4660155

ALGORTA - NEGURI 
Urgull kalea z/g

ERROMO - AREETA 
Gorbeia Mendia kalea 10,  
Gobelaurreko izkina

GETXO - ANDRA MARI 
Orduñako Portua kalea 16

Gizarte zerbitzuetan topa 
ditzakezun beste zerbitzu eta 
prestazio batzuk

NAGUSIEN ETXEAK hiru dira, eta animazio soziokulturaleko jar-
duera anitz zein beste zerbitzu batzuk eskaintzen dizkiegu udale-
rrian bizi diren adineko pertsonei.

3 egoitza ditugu, zure errodaltze/bizitokiaren arabera joateko:

Getxon bizi diren ETORKINENTZAKO informazio interesgarria. 
ELKARGUNE programak udalerriko harrerari zuzenean bideratu-
tako jarduerak biltzen ditu (horri buruzko liburuxka dago). Gaine-
ra, www.kaixo.getxo.eus web orriak Getxoko bizilagunentzako 
errekurtsoei buruzko informazio osoa biltzen du. 7 hizkuntzetan 
kontsulta daiteke (euskara, gaztelania, ingelesa, frantsesa, txinera, 
errumaniera eta arabiera). 

GETXO LAGUNKOIA proiektuak Getxo adinekoekin atsegina 
den hiri bihurtzeko behar diren urratsak eman nahi ditu. Hiri erai-
kuntzako proiektu bat da, udalaren zeharkako ikuspegia eta herri-
tarren parte-hartzea behar dituena. 

Posta elektronikoa: gizartez@getxo.eus


