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Dezvoltarea Prestării de Servicii de către Sistemul
Basc de Servicii Sociale reprezintă o provocare în
cadrul acestei legislaturi, în conformitate cu Legea
12/2008 referitoare la Serviciile Sociale, din data 5
octombrie, inițiativă prezentată în Planul de Legislatură 2016-2019 al Primăriei din Getxo. În acest scop,
reprezentanții Serviciilor Sociale ne străduim pentru
a asigura dreptul prevăzut în respectiva lege, de a
dispune de servicii și ajutor profesional în vederea
sprijinirii autonomiei personale, a procesului de
integrare și a bunăstării sociale. Acest ghid este destinat să-i familiarizeze pe toți cetățenii cu serviciile și
ajutoarele mai sus menționate.
De asemenea, cu această ocazie am dori să le mulțumim entităților și agenților sociali pentru sprijinul și
colaborarea sa. Și nu în ultimul rând, le mulțumim
cetățenilor implicați și care și-au luat angajamentul
de a transforma Getxo într-un municipiu prietenos și
solidar, menit să promoveze coeziunea socială.

-Ce
reprezintă?

Este poarta de acces către Sistemul
Basc de Servicii Sociale a cărui funcție principală este de a detecta și a
satisface necesitățile de tip social.
Sistemul de Servicii Sociale, în colaborare cu alte sisteme și politici publice, are ca scop:
Sprijinirea autonomiei personale, prevenirea și soluționarea nevoilor personale și familiale derivate din starea
de dependență.
Prevenirea și satisfacerea necesităților produse de către
situațiile caracterizate de lipsa de protecție.
Prevenirea și oferirea de asistență în situațiile de excludere și promovarea integrării sociale a persoanelor,
familiilor și a grupurilor.
Prevenirea și satisfacerea necesităților în cazul situațiilor
de urgență.

-Cui îi este
adresat?
-Cine
alcătuiește
echipa de
profesioniști?

Oricărui cetățean din municipiul Getxo care are nevoie
de sprijinul unei echipe de profesioniști care să îi ofere
ajutor în vederea reducerii dependenței, integrării și/
sau a îmbunătățirii bunăstării sociale.

Profesionistul tău de referință în cadrul Serviciului Social de Bază va fi ASISTENTUL SOCIAL care va evalua
și va stabili un diagnostic privind situația în care te afli
și în funcție de aceasta, va decide ce pași trebuiesc
urmați, cât și la ce servicii și ajutoare vor apela pentru
a-ți oferi o soluție.
De asemenea, în cadrul Serviciului Social de Bază
există și alţi profesionişti (PSIHOLOGI/PSIHOLOGE,
EDUCATORI/EDUCATOARE SOCIALE, ASISTENŢI
ADMINISTRATIVI, ASISTENŢI LA DOMICILIU, AVOCATĂ…) care completează munca depusă de către
Asistentul/Asistenta Socială.
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-Ce servicii şi ce
ajutoare punem
la dispoziţie?
În continuare, îţi prezentăm 10 fişe în care vei găsi informaţii de bază referitoare la principalele servicii şi ajutoare
pe care le oferim. În cazul în care doreşti informaţii suplimentare, ne poţi suna la telefon sau te poţi prezenta la
unul dintre centrele noastre pentru a-ţi face programare.

1. Orientare, informare şi consultanţă
2. Stabilirea diagnosticelor şi elaborarea planurilor de consiliere personalizată
3. Asistenţă socială
4. Serviciul de intervenţie socioeducativă şi
psihologică
5. Consultanţă legală
6. Prestaţii economice
7. Gazdă temporară (de urgență)
8. Serviciul de promovare a participării și incluziunii sociale
9. Serviciul de asistență diurnă și nocturnă
10. Gestionarea legii de dependenţă
Servicii de asistență (îngrijire) primară
/
/
/
/
/

Serviciul de ajutor la domiciliu
Serviciul de teleasistenţă
Serviciul de asistenţă diurnă
Apartamente de protecţie
Serviciul de sprijin acordat îngrijitorilor persoanelor dependente
Servicii de asistență (îngrijire) secundară

/
/
/

Centrul de zi
Rezidenţa specializată în îngrijirea bătrânilor
Ajutorul economic
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1 Orientare, informare şi
consultanţă

Este un serviciu prin
intermediul căruia, după
ce îţi faci programare, un/o ASISTENT/Ă
SOCIAL/Ă te va informa,
orienta şi consilia, cu
scopul de a-ţi oferi o
soluţie la necesităţile tale
relaţionate cu Serviciile
Sociale.

2 Stabilirea diagnosticelor şi elaborarea
planurilor de consiliere personalizată

ASISTENTUL/A SOCIAL/Ă , va evalua necesităţile specifice şi în funcţie de
acestea, va stabili diagnosticul unei situaţiei în care vor fi menţionate atât
nevoile şi dificultăţile prezentate, cât şi capacitatea/punctele forte existente şi
reţeaua de sprijin disponibile.
Dacă diagnosticul este favorabil, vei putea participa împreună cu ASISTENTUL/A la elaborarea unui PLAN DE CONSILIERE PERSONALIZATĂ în care
se vor viza obiectivele urmărite, acţiunile care pot fi întreprinse şi resursele
personale, de sprijin sau serviciile care se consideră necesare pentru a depăşi
situaţiile problematice în care te-ai putea afla.

3 Asistenţă socială
Este vorba, în esenţă, de cel mai tipic ajutor al Serviciului Social de Bază
datorită căruia primeşti sprijin din partea unui/unei ASISTENT/Ă SOCIAL/Ă
cât şi de la alţi PROFESIONIŞTI care vor evalua situaţia ta, te vor ajuta în ceea
ce priveşte luarea deciziilor, sprijinirea/favorizarea schimbărilor şi facilitarea
dezvoltării capacităţilor de bază necesare pentru cosolidarea proiectului tău
de viaţă autonom.
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4 Serviciul de intervenţie socioeducativă şi psihologică

Acest serviciu este compus dintr-o serie de prestaţii relaţionale de sprijin
socioeducativ şi/sau psihosocial-cu carácter individual, familial şi/sau de
grup- care se pot dezvolta atât la domiciliul familial (educaţie domestică,
intervenţie familială de bază), cât şi în sânul comunităţii (educaţie/norme de
comportament în public, intermediere socioculturală).
Obiectivele vizate sunt ca utilizatorii: a) să dobândească şi să îşi dezvolte
capacităţi (atitudini, aptitudini, cunoştinţe, criterii, modele, abilităţi) personale,
familiale sau de grup, care să le permită să se descurce fără a avea nevoie de
ajutor, incluziunea lor socială şi care să garanteze o convieţuire armonioasă
în mediul familial, cât şi în mijlocul comunităţii; b) să îşi schimbe anumite
obiceiuri, comportamente, percepţii, sentimente şi atitudini care pot rezulta
inadecvate altor persoane mai adaptate.

5 Consultanţă juridică
Este un serviciu oferit de către o avocată şi adresat acelor persoane care
solicită informaţii şi orientare juridică referitoare la situaţii în care intervin
aspecte legale complexe (separaţii, evacuări de domiciliu, custodia fiilor,
incapacitatea rudelor). Pentru a avea acces la acest serviciu, este necesară
evaluarea asistentului/asistentei social/sociale.

Prestaţii economice:
6ajutoare
sociale de urgenţă (aes) şi ajutoare
municipale no periodice (amnp)

Serviciile AES sunt ajutoare economice no periodice care vizează persoanele ale căror venituri
sunt insuficiente pentru a face faţă anumitor
cheltuieli (chirie, întreţinerea şi echiparea locuinţei,
necesităţi de bază…), cu caracter ordinar sau
extraordinar, necesare pentru prevenirea, evitarea
sau remedierea cazurilor de excludere socială.
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Serviciile AMNP sunt ajutoare economice, extraordinare, no periodice, menite să satisfacă necesităţile specifice ale acelor persoane care nu dispun
de resurse economice suficiente.
Dreptul la aceste ajutoare economice va fi determinat de îndeplinirea unor cerinţe specifice
prevăzute de fiecare ajutor în parte.

7 Gazdă temporară (de urgență)

Persoanelor care se află într-o situație de urgență de tip social sau care au
nevoie de sprijin deoarece au fost victime ale violenței bazate pe diferența de
gen, li se oferă cazare pe termen scurt cu scopul de a satisface necesitatea lor
de adăpost.

8 Serviciul de promovare a participării și a incluziunii sociale

Serviciu de promovare a participării și a incluziunii sociale. Acest serviciu
încurajează participarea organizată în cadrul comunității în vederea atingerii
scopurilor de bază ale Sistemului Basc de Servicii Sociale, cât și a prevenirii și
satisfacerii necesităților de tip social. Colaborăm cu rețeaua asociativă a municipiului, prin intermediul sprijinului tehnic, punerii la dispoziție de localuri și
acordării de ajutoare entităților care aparțin sectorului asociativ.

9 Serviciul de asistență diurnă
și nocturnă

Este un serviciu solicitat într-o mai mică măsură și care vizează satisfacerea
necesităților de bază, punând la dispoziție persoanelor aflate în situație de
excluziune socială un loc în care să găsească adăpost, hrană, sau unde să se
poată spăla și dormi.
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10 Gestionarea legii de dependenţă
Este datoria Serviciului Social de Bază să gestioneze cererile de evaluare a
dependenţei a acelor persoane care sunt înscrise în Registrul Civil al municipiului. Recunoaşterea stării de dependenţă a unei persoane permite accesul la
o serie de resurse şi ajutoare ale sistemului public. În continuare, ţi le aducem
la cunoştinţă pe cele mai importante:

SERVICII DE ASISTENȚĂ
(ÎNGRIJIRE) PRIMARĂ

Serviciul de ajutor la domiciliu

Este un serviciu de tip preventiv care are ca scop să ajute persoanele utilizatoare în situaţie de dependenţă sau predispuse sa devină dependente și să
rămână (imobilizate) la domiciliu. Acest serviciu, prin intermediul personalului, le oferă ajutor în ceea ce priveşte menajul, facilitează autonomia persoanelor dependente în propriul domiciliu, cât şi integrarea lor în comunitate,
astfel evitând situaţii de izolare.

Teleasistenţă

Serviciul de TELEASISTENŢĂ le permite utilizatorilor, prin
intermediul unui serviciu de telefonie şi cu un echipament
informatic de comunicaţie special, să dispună de un serviciu
permanent de asistenţă, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, serviciu
oferit de persoane preparate pentru a găsi soluţii în situaţii de necesitate
socială sau de urgenţă.

Serviciul de asistență diurnă

Datorită serviciului de asistență diurnă, persoanelor în vârstă care se confruntă cu riscul de dependență sau aflate în situație de dependență li se
oferă un centru unde să recurgă în timpul zilei și unde li se oferă un sprijin
de mică intensitate în vederea acoperirii nevoilor de asistență.
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Apartamente de protecţie

Este un serviciu pe care îl oferim ca alternativă de cazare şi convieţuire care are
drept scop ca persoanele în vârstă aflate în situaţie de dependenţă (gradul I)
să poată continua să trăiască în anturajul său în municipiul Getxo, fără a fi nevoite să fie internate, să aibă un stil de viaţă cât mai asemănător cu cel obişuit.
Accesul la apartamentele de protecţie va fi stabilit de către îndeplinirea unor
criterii specifice, prevăzute în Regulamentul propus.

Serviciul de sprijin acordat îngrijitorilor
persoanelor dependente

Acest serviciu este adresat îngrijitorilor care fac parte din reţeaua sociofamilială de sprijin acordat persoanelor care se confruntă cu riscul de dependență
sau în situaţie de dependenţă. Le oferă posibilitatea de a-şi forma cunoştinţe,
atitudini şi abilităţi de îngrijire şi auto-îngrijire. Obiectivele sale sunt:
a) Să prilejuiască îmbunătăţirea calităţii îngrijirii oferite de către persoanele
responsabile în cauză.
b) Să prilejuiască îmbunătăţirea calităţii de viaţă a îngrijitorilor.
c) Să favorizeze partajarea responsabilităţii între alţi îngrijitori.
d) Să prilejuiască dobândirea cunoştinţelor, atitudinilor şi abilităţilor de
îngrijire şi auto-îngrijire.
PROGRAMUL DE ÎNSOȚIRE a persoanelor în vârstă vizează satisfacerea
necesității de însoțire a bătrânilor care trăiesc singuri, prin intermediul companiei unui voluntar.
SERVICIUL DE PAUZĂ/RESPIRO este adresat membrului familiei care are grijă
și care conviețuiește cu persoana expusă riscului de dependență sau în situație
de dependență. Îi oferă îngrijitorului fără preparare profesională posibilitatea de
a dispune de timp liber, în timp ce persoana dependentă este supravegheată
de către personal calificat.
Prin intermediul CURSURILOR DE FORMARE/PREGĂTIRE se vizează
instruirea îngrijitorilor persoanelor dependente, prin însușirea cunoștințelor
teoretice și a unor resurse care să răspundă diverselor necesități care sunt
inerente activității de îngrijire, resurse care să le permită acestora să ofere
asistență într-un mod eficient.
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SERVICII DE ASISTENȚĂ
(ÎNGRIJIRE) SECUNDARĂ

Centrul de zi

Centrul de zi oferă ajutor integral în timpul zilei persoanelor expuse riscului
de a deveni dependente, cu scopul de a îmbunătăţi sau menţine un nivel de
autonomie cât mai înalt şi de a sprijini familiile sau pe îngrijitori.

Rezidenţa specializată în
îngrijirea bătrânilor
Rezidenţa specializată în îngrijirea
bătrânilor oferă asistenţă integrală
persoanelor în situaţie de dependenţă şi care nu dispun de autonomie
funcțională, atât în timpul zilei, cât şi pe
parcursul nopţii.

Ajutorul economic

Ajutorul economic pentru îngrijirea membrilor familiei este menit să contribuie la suportarea/rambursarea cheltuielilor generate de asistenţa oferită
de către îngrijitorul non-profesionist, putând fi recunoscut atunci când se
întrunesc condiţiile de acces stabilite.
Ajutorul economic pentru asistență personală are ca scop facilitarea angajării de personal auxiliar care să îmbunătățească autonomia persoanelor
dependente.
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Alte servicii și ajutoare pe care
ți le pun la dispoziție serviciile
sociale
Dispunem de trei aziluri pentru
persoanele în vârstă (NAGUSIEN
ETXEAK) care oferă un amplu program de activități de divertisment
socio-cultural, cât și alte servicii destinate persoanelor de vârsta a treia.

ORAȘE ADAPTATE VÂRSTEI A
TREIA–GETXO LAGUNKOIA
GETXO LAGUNKOIA (GETXO PRIETENOS) este un proiect care are ca scop
adoptarea măsurilor necesare pentru a
transforma Getxo într-un oraș adaptat
persoanelor în vârstă.. Este vorba despre
un proiect de clădire a unui oraș, care
vizează o abordare municipală transversală și participarea locuitorilor săi.
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Informații importante pentru PERSOANELE IMIGRANTE STRĂINE care
sunt rezidente în Getxo. În programul
ELKARGUNE sunt prevăzute acțiuni
orientate în mod expres spre primirea
în municipiu (există o broșură specifică). În plus, pe pagina web www.
kaixogetxo.net se oferă informații
generale în legătură cu resursele puse
la dispoziție cetățenilor din Getxo.
Se poate consulta în 7 limbi (bască,
spaniolă, engleză, franceză, chineză,
română și arabă).

-Unde ne poți găsi?
Dispunem de 3 sedii la care te poți prezenta, în funcție de zona în care ești
rezident/înscris în Registrul Civil:

ALGORTA - NEGURI
Strada Urgull, fără număr,
etajul 1

ROMO - LAS ARENAS
Strada Monte Gorbea, 10,
la colțul Gobelaurre

GETXO - ANDRA MARI
Strada Puerto Orduña, 16

Orar cu publicul: de luni până vineri de la 08:00 la 14:00.
În cazul în care întâmpini dificultăți cu limba, dispunem de DUALIA, un serviciu de traducere simultană a majorității limbilor străine care se vorbesc
în Euskadi.

Serviciu Social de Bază Algorta - Neguri
Strada Urgull, fără număr, etajul 1
T: 94 4660101 				
F: 94 4660155

Serviciul Social de Bază Romo - Las Arenas
Strada Monte Gorbea, 10, la colțul Gobelaurre
T: 94 4660153				
F: 94 4660155

Serviciul Social de Bază - Andra Mari
Strada Puerto Orduña, 16
T: 94 4660130				
F: 94 4660155

E-mail: gizartez@getxo.eus
Acest ghid de servicii a fost publicat în 2017.
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Poți consulta ghidul de servicii și în alte
limbi pe pagina web
getxo.eus/guiarecursos
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