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 يشكل تدبير اإلعانات و المساعدات الخاصة بالنظام الباسكي
 للخدمات االجتماعية تحديا في الفترة التشريعية الحالية،

 وفقا للقانون 12/2008/ المؤرخ 5 أكتوبر المتعلق بالخدمات
 االجتماعية، و تحديا كما تم تضمينه في البرنامج التشريعي

 للفترة 2019-2016 لبلدية غيتشو

 لذلك ،نعمل من خالل المصالح االجتماعية التابعة للبلدية
 من أجل تفعيل ھذا الحق المعترف به ھذا القانون، و ھو حق
 التوفر على الخدمات، اإلعانات و المساعدة المھنية من أجل
 تحسين االستقاللية، االندماج و الرفاه االجتماعي.  يسعى

 ھذا الدليل إلى تقريب ھذه الخدمات و اإلعانات و المساعدة
المشار إليھا من المواطنين

 كذلك نغتنم ھذه الفرصة من أجل شكر دعم الوحدات و
 الفاعلين االجتماعيين الذين يقدمون مساعدتھم لنا، كذلك
 دعم المواطنين و المواطنات المنخرطين في تحقيق فكرة

 مقاطعة ودية و متضامنة تسعى إلى تحسين التماسك
 االجتماعي
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 الخدمات االجتماعية األساسية
 ھي بوابة ولوج النظام الباسكي

 للخدمات االجتماعية الذي تتجلى
 مھمته األساسية في كشف و تلبية

.االحتياجات االجتماعية
 

 يھدف النظام الباسكي للخدمات االجتماعية بالتنسيق مع
:بعض األنظمة و السياسات العمومية األخرى إلى

 تشجيع االستقاللية الذاتية، استباق و تلبية 
االحتياجات الفردية و العائلية الناجمة عن اإلعالة

 استباق و تلبية االحتياجات الناجمة عن بعض 
.حاالت الھشاشة

 استباق و معالجة حاالت اإلقصاء و تشجيع 
.االندماج االجتماعي لألشخاص، العائالت و األفراد

 استباق و معالجة االحتياجات الناتجة عن حاالت 
الطوارئ

 المستفيدون ھم كل قاطني مقاطعة غيتشو الذين يحتاجون
 لدعم فريق من التقنيين الذي سيقوم بمساعدتھم من
 أجل تحسين استقالليتھم، و اندماجھم و/أو رفاھيتھم

.االجتماعية

ما ھي؟

 من
المستفید؟

 من ھم
 التقنیون
المعنیون؟

 سيكون التقني المرجع بالنسبة لك في المصالح االجتماعية
 األساسية، ھو المساعد أو المساعدة االجتماعية، الذي

 سيقوم بإجراء تقييم و تشخيص الحالة المعروضة و استنادا
 على نفس التقييم الخاص بوضعيتك يحدد الخطوات التي
 سيستلزم أخذھا و ماھي الخدمات و اإلعانات التي يجب

.تنسيقھا من أجل إيجاد الحل

 نتوفر في المصلحة االجتماعية األساسية أيضا على مھنيين
 و مھنيات أخريات (أطباء/طبيبات نفسيات، مربيين/مربيات

 اجتماعيات، مساعدين/مساعدات إداريات، مساعدين
 منزليين، محامين....). الذين يقومون بتتميم العمل المنجز

.من طرف المساعدين و المساعدات االجتماعيات
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 ما ھي المصالح و الخدمات
التي نتوفر علیھا؟
 فيما يلي سنقدم لكم 10 جذاذات ستجدون فيھا 

 المعلومات األولية حول الخدمات و اإلعانات الرئيسية
 التي نقوم بتوفيرھا. في حالة إذا رغبت في المزيد من
 المعلومات حول أحد الخدمات يمكنك االتصال ھاتفيا أو

 .الحضور إلى أحد مراكزنا من أجل طلب موعد

التوجيه، المعلومات و االستشارة 

إنجاز التشخيصات و برامج الرعاية الشخصية 

المرافقة االجتماعية 

 مصلحة التدخل االجتماعي التربوي و النفسي 
االجتماعي

االستشارة القانونية 

اإلعانات االقتصادية 

منازل اإليواء 

 مصلحة تشجيع المشاركة و اإلدماج 
االجتماعي

مصلحة االستقبال في أوقات الليل و النھار 

تدبير قانون اإلعالة 

الموارد و اإلعانات الخاصة االستقبال األولي
خدمات المساعدة المنزلية

المساعدة الھاتفية
خدمة االستقبال في أوقات الليل

شقق مسيرة
مصلحة دعم األشخاص مقدمي الرعاية

الموارد و اإلعانات الخاصة باالستقبال الثانوي
المركز اليومي 

مركز اإليواء 
 اإلعانات االقتصادية

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

/

/

/

/

/

/

/

/
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 التوجیه، المعلومات و 
االستشارة

المرافقة االجتماعیة 

 إنجاز التشخیصات و برامج 
الرعاية الشخصیة

 ھي خدمة يقوم فيھا المساعد/ة
 االجتماعية بعد الحصول على

 موعد مسبق بتقديم المعلومات،
 التوجيه و/ أو تقديم االستشارة
 محاوال إعطاء جواب الحتياجاتك
المرتبطة بالخدمات االجتماعية

 يتعلق األمر بالخدمة األكثر أصالة و تميزا ضمن خدمات المصالح االجتماعية
 األساسية حيث يمكنك بموجبھا االستفادة من مساعدة و دعم المساعد/ة

 االجتماعية و مھنيين آخرين يمكنھم توضيح وضعيتك، و مرافقتك في إتخاد القرارات
 و توطيد التغييرات و تسھيل اكتساب أو تنمية القدرات األولية من أجل أن تستطيع

 تطوير مشروع حياتك بكل استقاللية

 يقوم المساعد/ة االجتماعية باالستناد على تقرير تقييم االحتياجات المنجز، إجراء
 تشخيص للوضعية و الذي سيتم تضمينه االحتياجات و الصعوبات المطروحة، و كذلك

القدرات/نقط القوة الموجودة و شبكة الدعم المتاحة

 عندما يوصي تقرير التشخيص بذلك يمكنك المشاركة رفقة المساعد/ة االجتماعية
 في إنجاز برنامج الرعاية الشخصية التي يتم فيھا صياغة األھداف المراد تحقيقھا، و

 األفعال التي يجب انجازھا و الموارد الشخصية الخاصة بالدعم أو الخدمات التي تعتبر
ضرورية من أجل تجاوز الوضعيات الصعبة التي يمكن أن تتواجد فيھا

التوجیه، المعلومات و
االستشارة

التوجیه، المعلومات و
االستشارة

التوجیه، المعلومات و
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االستشارة القانونیة5

اإلعانات االقتصادية 
 اإلعانات الخاصة بحاالت الطوارئ و اإلعانات الغیر الدورية 

المقدمة من طرف البلدية

 و ھي خدمة تشرف عليھا محامية و موجھة ألولئك األشخاص الذين يرغبون
 في الحصول على المعلومات و التوجيه القانوني بسبب تواجدھم في وضعيات

 قانونية ذوات جوانب معقدة (الشقاق، اإلفراغ من المنزل، حضانة األطفال، مشاكل
 عائلية...). يتطلب الولوج للخدمة تقييم للوضع من طرف المساعد أو المساعدة

االجتماعية

 مصلحة التدخل االجتماعي 4
التربوي و النفسي االجتماعي

 تتكون ھذه الخدمة من مجموعة من المساعدات المرتبطة بالدعم االجتماعي
 التربوي و/أو النفسي االجتماعي - بصفة فردية، عائلية و/أو جماعية- يمكن القيام

 بھا سواء في منزل األسرة (التربية المنزلية، التدخل العائلي األولي) أو في المحيط
(المجتمعي (التربية في الشارع، الوساطة السوسيوثقافية

 أھدافه ھي أن يتمكن األشخاص المستفيدين من: اكتساب و تطوير
 القدرات(المواقف، الكفاءات، المعارف، المعايير، القواعد، المھارات) الشخصية،

 العائلية و الجماعية، التي تساعد في ترسيخ استقالليتھم و اندماجھم االجتماعي
 و التعايش السليم في وسطھم العائلي و المجتمعي؛ أ) تغيير العادات و السلوكيات

و التصورات و المشاعر و المواقف الغير المالئمة بأخرى أكثر قبوال

6

 اإلعانات الخاصة بحاالت الطوارئ ھي مساعدات
 اقتصادية غير دورية موجھة ألولئك األشخاص ذوي

 الموارد الغير الكافية لمواجھة بعض المصاريف المحددة
 (السكن، إصالح و تجھيز السكن، الحاجيات األولية...)،

 ذات الطابع العادي أو االستثنائي و الضرورية من
 أجل الوقاية و تجنب أو التخفيف من حاالت اإلقصاء

االجتماعي

الموارد الغير الكافية لمواجھة بعض المصاريف المحددة
(السكن، إصالح و تجھيز السكن، الحاجيات األولية...)،

:
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منازل االيواء   7
 يوفر اإليواء لألشخاص المحتاجين إلقامة لمدة قصيرة من أجل تفادي مشكل عدم

 التوفر على سكن ناتجة عن الوجود في حالة الطوارئ أو الحاجة االجتماعية الملحة
 أو من أجل تجاوز حالة العنف المنزلي

 اإلعانات الغير الدورية المقدمة من طرف البلدية ھي
 مساعدات استثنائية ذات طابع اقتصادي موجھة

 لتغطية االحتياجات الخاصة ألولئك األشخاص الذين
 ال يتوفرون على الموارد المادية الكافية لمواجھة ھذه

المصاريف

 يتم الولوج لإلعانات االقتصادية باستيفاء الشروط
الخاصة المحددة لكل إعانة على حدا

منازل االيواء

 مصلحة تشجیع المشاركة و 8
اإلدماج االجتماعي

 خدمة االستقبال الیومي و  9
اللیلي

 ھي خدمة ذات متطلبات بسيطة و إستعمال مؤقت تتوخى تغطية االحتياجات
 البسيطة موفرة لألشخاص المتواجدين في وضعية التھميش االجتماعي منشاة من

أجل االحتماء، االغتسال، االكل و المبيت

مصلحة تشجيع المشاركة و اإلدماج االجتماعي

 تقوم ھذه المصلحة بتشجيع المشاركة المنظمة للمجتمع من أجل تحقيق األھداف
 الخاصة بالنظام الباسكي للخدمات االجتماعية و النظر في االحتياجات القابلة

 للمعالجة من طرف المصالح االجتماعية. كما نتعاون مع النسيج االجتماعي في
 المقاطعة عن طريق الدعم التقني، توفير المقرات و اإلعانات المادية و المساعدات

لفائدة منظمات القطاع الجمعوي
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تدبیر قانون اإلعالة  10
 يرجع للمصلحة االجتماعية األساسية مھمة تدبير طلبات تقييم حاالت اإلعالة

بالنسبة ألولئك األشخاص المسجلين في القيد المدني للمقاطعة

 إن اإلقرار بثبوت حالة اإلعالة لفائدة شخص ما، تمكنه من الولوج إلى عدد من موارد
و إعانات المنظومة. فيما يلي نستعرض أھمھا

موارد و إعانات خاصة باالستقبال
األولي

موارد و إعانات خاصة باالستقبال
األولي

موارد و إعانات خاصة باالستقبال

خدمات المساعدة المنزلیة
 ھي خدمة ذات طابع إنساني و وقائي موجه للشخص المستفيد الموجود في حالة

 إعالة، أو خطر الوقوع في اإلعالة، من أجل البقاء في محل سكنه موفرة له خدمة
 المساعدة المنزلية و الشخصية التي ستمكنه من استقالليته في منزله الخاص و

اندماجه في محيطه المجتمعي بتجنبه حاالت العزلة

خدمة االستقبال الیومي
 توفر مصلحة االستقبال اليومي لفائدة األشخاص المسنين المھددين باإلعالة أو في
 وضعية اإلعالة منشاة يلجؤون إليھا طيلة اليوم حيث يوفر لھم دعم بسيط له عالقة

باحتياجاتھم

المساعدة الھاتفیة
 تمكن خدمة المساعدة الھاتفية األشخاص المستفيدين بواسطة

 خط ھاتفي و تجھيزات تواصلية و معلومات محددة من االستفادة من خدمة
 المساعدة الھاتفية الدائمة طيلة 24 ساعة من اليوم و في كل أيام السنة، حيث

 يتم استقبالھم ھاتفيا من طرف أشخاص مھيئين من أجل إعطاء الرد المناسب
لحاالت االحتياج االجتماعي أو الطوارئ

موارد و إعانات خاصة باالستقبال
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 الشقق المسیرة
 ھي خدمة نوفرھا كبديل لإليواء و التعايش ھدفھا أن يتمكن الشخص المسن

 المتواجد في وضعية اإلعالة (الدرجة 1) من االستمرار في العيش في وسطه في
 مقاطعة غيتشو دون الحاجة إلى إدخاله دور اإليواء، بأسلوب حياة مماثل لوسطه

 العادي. يتم الولوج للشقق المراقبة باستيفاء الشروط الخاصة المحددة في القانون
 التنظيمي

 مصلحة دعم األشخاص في وضعیة اإلعالة و
األشخاص مقدمي الرعاية

 توفر ھذه المصلحة للمعيلين و المعيالت الذين ينتمون للشبكة االجتماعية العائلية
 لدعم األشخاص المعرضين لخطر اإلعالة أو في حالة اإلعالة، إمكانية اكتساب المعارف

و المواقف و مھارات الرعاية والعناية الذاتية. أھدافھا ھي

تعزيز تحسين جودة الرعاية  المقدمة من طرف األشخاص الساھرين 
على الرعاية

تعزيز تحسين جودة حياة األشخاص المكلفين بالرعاية 

تعزيز المسؤولية المشتركة بين المكلفين و المكلفات بالرعاية اآلخرين 

تعزيز اكتساب المعارف و المواقف و مھارات الرعاية و العناية الذاتية 

 يسعى برنامج مرافقة األشخاص المسنين إلى إعطاء حل لمشكل المرافقة لدى األشخاص
المسنين الذين يعيشون وحيدين عن طريق توفير مرافقة شخص متطوع لھم

 خدمة االستراحة و ھي موجھة لفائدة القريب الذي يرعى و يتعايش مع الشخص المھدد
 باإلعالة أو المتواجد في حالة اإلعالة. و توفر إمكانية للشخص مقدم الرعاية الغير المھنية من

 التوفر على وقت خاص به، بينما يتم االعتناء بالشخص المعال من طرف مھنيين مؤھلين

 بواسطة دروس التكوين نسعى إلى تمكين مقدمي أو مقدمات الرعاية لفائدة األشخاص في
 وضعية اإلعالة من المعارف النظرية و التطبيقية و األدوات لكي يتمكنوا من إعطاء الرد لمختلف

االحتياجات الناتجة خالل القيام بمھمة الرعاية و التي ستمكنھم من إعطاء رعاية أفضل

(1

(2 

(3 

(4
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الموارد و اإلعانات الخاصة
باالستقبال الثانوي

المركز الیومي
 يوفر مركز الرعاية اليومي و المركز اليومي لألشخاص المھددين باإلعالة أو في

 وضعية اإلعالة مساعدة شمولية طيلة اليوم، تھدف إلى تحسين أو الحفاظ على
مستوى مقبول من االستقاللية الذاتية و كذلك دعم العائالت أو األشخاص المعيلين

مركز اإليواء
 يوفر مركز اإليواء رعاية شمولية و مستمرة

 خالل الفترة الليلية و النھارية لفائدة
 األشخاص المتواجدين في وضعية اإلعالة

 و يفتقرون لالستقالل الوظيفي. و تتوفر
غيتشو على مركز لإليواء

 اإلعانات االقتصادية
 تخصص اإلعانة االقتصادية من أجل الرعاية داخل الوسط العائلي للمساھمة في تغطية
 المصاريف الناتجة عن الرعاية التي يقوم بھا مقدم الرعاية الغير المھني، و التي يمكن

االعتراف بھا عند استكمال جميع الشروط المفروضة

 تھدف اإلعانة االقتصادية الفردية إلى المساھمة في االستفادة من عقد الرعاية     
الشخصية

الذي يشجع على استقاللية األشخاص المعالين    
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 خدمات أخرى و إعانات
 أخرى يمكنك إيجادھا لدى

المصالح االجتماعیة
 لدينا منزلين لإلقامة اليومية 

 يوفران برنامج شامل من األنشطة
 الترفيھية االجتماعية و الثقافية و خدمات

 أخرى لفائدة األشخاص المسننين في
المقاطعة

 معلومات ھامة لفائدة 
 األشخاص المھاجرين األجانب الذين
 يقيمون في مقاطعة غيتشو. تتضمن

 برنامج إيلكارغوني إجراءات خاصة
 تستھدف اإليواء في مقاطعة (يوجد

 كتيب خاص). باإلضافة إلى ذلك يوفر
.www.kaixogetxo الموقع االلكتروني

net معلومات شاملة حول الموارد 
 المتاحة لقاطني و قاطنات غيتشو. و
 ھي متوفرة ب 7 لغات (اإليوسكيرا،

 القشتالية، االنجليزية، الفرنسية،
(الصينية، الرومانية و العربية

 المدن الصديقة لألشخاص 
المسنين - غيتشو الغونكويا

 غيتشو الغونكويا مشروع 
 يھدف إلى اتخاذ الخطوات الالزمة

 لتحويل غيتشو إلى مدينة صديقة مع
 األشخاص المسنين . يتعلق األمر

 بإنشاء مشروع بناء مدينة، ما يتطلب
 معه اعتماد نھج عرضي من طرف

البلدية و مشاركة المواطنين
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أين نتواجد؟
 نتوفر على 3 مقرات التي يمكنك الولوج إليھا بحسب منطقة التسجيل في

القيد المدني/اإلقامة

توقيت استقبال العموم: من االثنين إلى الجمعة من الساعة 8.00 إلى 14.00

 إذا كانت لديك صعوبات مع اللغة، نتوفر على دواليا و ھي خدمة خاصة بالترجمة
 الفورية إلى معظم اللغات األجنبية الموجودة في إيوسكادي

ALGORTA - NEGURI
C/Urgull, s/n

ROMO - LAS ARENAS
C/ Monte Gorbea, 10,
esquina Gobelaurre

GETXO - ANDRA MARI
C/ Puerto Orduña, 16

gizartez@getxo.eus :البريد االلكتروني
لقد تم نشر دليل الموارد ھذا في سنة 2017

المصالح االجتماعیة األساسیة ألغورطا- نیغوري
C/Urgull, s/n, 1ª planta

T: 94 4660101
F: 94 4660155

 
المصالح االجتماعیة األساسیة الرومو الس أريناس

C/ Monte Gorbea, 10, esquina Gobelaurre
T: 94 4660153
F: 94 4660155

المصالح االجتماعیة األساسیة أندرا ماري
C/Puerto Orduña, 16

T: 94 4660130
F: 94 4660155
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 كذلك ممكن تصفح دلیل الخدمات بلغات
 أخرى في الموقع

getxo.eus/guiarecursos


