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Esku artean Getxoko Udalaren Gizarte Zerbitzue-
tako memoria daukazu.

Memoria honen bitartez, Gizarte Zerbitzuetako Ar-
loa osatzen duten pertsona guztiek egiten duten lan 
bikaina aitortu nahi dugu, baita gurekin lan egiten 
duten eta beren babesa etengabe ematen diguten 
erakunde eta boluntarioek burututakoa ere.

Udaleko Gizarte Zerbitzuak Euskal Sistemaren Gi-
zarte Zerbitzuetarako sarbidea gara, eta lanean 
dihardugu pertsona guztien autonomia pertsona-
la, aukera-berdintasuna, gizarteratzea, kultura-ar-
tekotasuna eta bizi-kalitatea hobetzea sustatzen 
duen eredu baten alde. Hori dela bide, lanean ari 
gara premiak dituzten pertsonen egoerak hautema-
teko eta horiei kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko 
gai izateko. Horrek bai langile teknikoen, bai lanki-
de diren erakundeen zein udalerriko boluntarioen 
esfortzua nahiz profesionaltasuna eskatzen du; ho-
riei guztiei eskerrak eman nahi dizkiet egindako la-
nagatik eta esfortzuarengatik, eta agertutako pro-
fesionaltasunarengatik.  

Txosten honetan, Getxoko pertsonei 12 hiletan 
emandako zerbitzua jasotzen da. Helburua, horien 
guztien ongizatea bilatzea, gizarteratzea eta bi-
zi-kalitatea hobetzea izan da beti. Garrantzitsua da 
gogoratzea hau Saila osatzen duten profesionalen 
taldearen inplikazioarengatik lortu dela, lan egin 
duten eta laguntzen gaituzten pertsonen laguntza-
rekin batera. Bestalde, talde honen inplikazio eta 
ardura hori, hona etortzen diren pertsonek gure sai-
lean duten konfiantzari eta lankidetzari esker ere 
gertatzen da. 

Gizarte Zerbitzuen Zorroa betetzeko beharrezkoak 
diren zerbitzuak eta baliabideak abian jarri diren al-
dia burutu da.

Hamaika urte izan dira 2008. urtetik (urte honetan 
onetsi zen Gizarte Zerbitzuen Legea), eta urte ho-
rietan, Getxoko Udalak, Gizarte Zerbitzuen sailetik 

«…talde honen inplikazio eta 
ardura hori, hona etortzen diren 

pertsonek gure sailean duten 
konfiantzari eta lankidetzari 

esker ere gertatzen da. »

1.1 - AURKEZPENA

zehazki, gida moduan Lege hau eta Zorroaren de-
kretua izan ditugunak. 

Horrenbestez, zerbitzuak abian jarri ditugun etapa 
hori amaitu eta beste bat hasi da: orain, bere ga-
raian berriak izan dira, eta gaur, finkatu diren eta 
eraginkorrak direla erakutsi duten ekimenak finka- 
tzeko ordua da. Bestalde, hurbilagoa, inklusiboagoa 
eta pertsona guztientzat den Getxo bat bultzatzen 
duten aldaketak, hobekuntzak eta proiektu berriak 
bultzatu beharko ditugu.
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1.2 - SAILAREN ORGANIGRAMA

Udal Gizarte Zerbitzuetako 2018ko organigrama
Organigrama honek batzen du: estruktura, zerbitzuak, programak eta pertsonak.
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Udalaren beste gizarte-zentro
eta zerbitzu batzuk

Eguneko arreta zerbitzuak

Solairu ostalari

Partaidetza sustatzeko zerbitzua

Gaueko arreta zerbitzuak

Ostatu zerbitzuak

Oinarrizko gizarte zerbitzuak Zahartza
aktiboa

Getxo 
lagunkoia

Nagusien 
Etxeak

Romo-Areeta
 

Andra Mari Algorta-Neguri

- Orientazioa, informazioa, diagnostikoa eta 
  arreta pertsonalizatutarako zerbitzua.
- SAD.
- SISE Y SIP.
- Zaintzaileen laguntzeko zerbitzua.

Zinegotzigoa

Sailaren zuzendaritza

Udal Gizarte Zerbitzuak
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1.3 - KOKALEKUA ETA ORDUTEGIAK

 
Zuzendaritza eta programak. 
Algorta-Neguriko oinarrizko 
gizarte Zerbitzuak

Algorta Urgull, s/n

Dirección y programas 
T: 944 660 151 
F: 944 660 155

S.S. de Base Algorta 
T: 944 660 101 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

 
Erromo-areetako Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuak

Monte Gorbea, 10

T: 944 660 153 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus

 
Andra Mari Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuak

Puerto Orduña, 16

T: 944 660 130 
F: 944 660 155

gizartez@getxo.eus
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1.4.- ETENGABEKO HOBEKUNTZA ETA BERRIKUNTZA

2018ko irailean hitzarmen bat sinatu zuten Getxoko Udalak eta Uribe Kostako Mankomunitateak Sortarazi Giza Garapenerako Klaretar 
Elkartearekin, Getxo-Uribe Kostako eskualdeko pertsonentzako eguneko arreta zerbitzuak eta gaueko harrera arautzen dituena, gizarte-
tik baztertzeko egoeran dauden pertsonentzat. Hitzarmena sinatzeak urrats garrantzitsua ekarri zuen azken urteetan toki desberdinetan 
ematen ari ziren zerbitzuen ematea finkatzeko.

2018 ekintza hezigarria Parte hartu zuten langileak

 Gizarte Zerbitzuetako Gizarte 
 teknikariak langileak

Euskadi eta Nafarroako Familia Terapia Eskola   16 

Ikuskapena 8 

Harremana erabiltzaileekin  9

Word 18 9

Kontratuen lege berria 5 

Mindfullness 3 1

Gatazken kudeaketa 1

GL eta esku-hartzea familiekin  1 

Datuen babesa online 2

Suizidioaren eta nork bere burua zauritzearen ideiak konpontzea 1

1.5 - 2018 PRESTAKUNTZA PLANA
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«… lanean ari gara premiak dituzten pertsonen egoerak hautemateko eta  
horiei kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko gai izateko, …»



2. OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUA 



2 | OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUA | INFORMAZIO-, BALORAZIO-, DIAGNOSI- ETA ORIENTAZIO-ZERBITZUA | 8

2.1 – INFORMAZIO-, BALORAZIO-, DIAGNOSI- ETA ORIENTAZIO-ZERBITZUA 

2.1.1 - ZUZENEKO ARRETAKO ZERBITZUA

Getxoko Udaleko Oinarrizko Gizarte-zerbitzuan jakitun gara 
Gizarte-zerbitzuetako Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemarako 
sarbidea garela, eta gure funtzio nagusiak direla informatzea, 
baloratzea, orientatzea, diagnosia egitea, hautematea eta, ba-
tez ere, pertsonei laguntzea beren prozesu pertsonalean eta/
edo familiakoan. 2017 osoan lan egin dugu erabiltzaileen ema-
ten diegun arretaren kalitatea hobetzeko.

Autonomiarekin, gizarte-inklusioarekin eta premiazko edo gi-
zarte babesgabetasuneko egoerekin lotutako beharrei erantzu-
na ematen diegu, bereziki, arrisku egoerak prebenitzen. 

Bermatzen dugu Getxoko Udaleko pertsona eta/edo familia 
orok erreferentziazko gizarte-langintzako profesional bat es-
leituta izango duela uneoro.  Profesional horrek zainduko du 
esku-hartzeko prozesuaren koherentzia, osotasuna eta jarrai-
tutasuna zure bizitzan Oinarrizko Gizarte-zerbitzuaren bidez 
informazio-, balorazio-, diagnosi- eta orientazio-zerbitzuaren 
bitartez eman diezazukegun oinarrizko gizarte-arreta erabil- 
tzen duzun bakoitzean

Esku hartze osoan zehar, gizarte-langileek gizarte akonpaina-
mendua erabiltzen dute autonomia pertsonala mantentzeko 
eta garatzeko eta pertsonak gizarteratzeko. Laguntza maila ins-
trumentalean, emozionalean, heziketakoan eta/edo harrema-
nenean eman daiteke. 

Prestazio eta zerbitzuetara heltzeko, gizarte-langileek baloratu 
behar dute zein den baliabide egokiena, eta dagokion preskri-
pzio teknikoa igorri behar dute. Horrek esan nahi du zerbitzu 
eta prestazio batzuen hautemate-, orientazio-, deribazio- eta 
izapidetze-lanak egin beharra.

Arretaren oinarrizko prozedura aplikatzen dela bermatzeko 
udal konpromisoari erantzunez, saileko gizarte-langileek egin-
dako esku-hartzeen esperientziaren ezagutza eta sistematiza-
zioaren kudeaketa prozesu bat garatu da, pertsonen, familien 

eta beren testuinguruaren beharren eta gaitasunen hasierako 
balorazioa ikuspegi integral batetik oinarri hartzen duen eredu 
bat aplikatzeko.

 Oinarrizko arreta-prozedura aplikatzeak honako hauek egi-
tea ekarri du:

• Hasierako balorazioak: ikuspegi integral batetik pertsonen, 
familien eta beren testuinguruaren beharren eta gaitasunen 
oinarrizko identifikazioa egitean dautza, egiaztatzeko bi-
dezkoa den Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren esku-hartze 
bat, eta, hala badagokio, erabiltzaileak balorazio espezializatu 
batera bidaltzeko eta/edo diagnosi bat egiteko, esku-hartzeko 
beharra baieztatzen eta orientatzen duena.  

2018an 1104balorazio egin ziren, dagokien fitxa sozialarekin. 
Horietako 50 etxean egin ziren.

• Jarraipen-balorazioak: aldizkako ebaluazioak egin behar 
dira, Arreta Pertsonalizatuko Planekoak, sakontasun handia-
gokoak edo txikiagokoak. 

2018an 2826 jarraipen-balorazio egin ziren; horietako 264, 
etxebizitzan eta 80, laguntzen bidez egin dira.

•Diagnosi/esku-hartze elkarrizketak: horien bitartez deskriba- 
tzen, baloratzen eta esku hartzen dira Gizarte-zerbitzuen Euskal 
Sistemako arreta eskatzen duten pertsonen eta familiei gizarte-be-
harrak eta -gaitasunak, zehazteko zein den esku-hartze egokia 
Arreta Pertsonalizatuko Plan baten esparruan, baldin eta diagno-
siarekin baieztatzen bada hori egiteko beharra, eta jarraipena es-
katzen duen esku-hartze bat egitekoa. 

Premiazko balorazioak:  2018. urtean premiazko egoeren 30 
balorazio egin dira.

GIZARTE-BAZTERKETAKO 
ARRISKUA

GIZARTE-INKLUSIOA

TARTEKO GIZARTE-BAZTERKETA

GIZARTE-BAZTERKETA 
ARINA

GIZARTE-BAZTERKETA 
LARRIA

0,00,20,40,60,81,0

37
95

473 448

51

HASIERAKO BALORAZIOAK

30
larrialdiakDiagnosi eta 

esku-hartze 
elkarrizketak

Jarraipen
balorazioak

Hasierako
balorazioak

1.891

2.826

845

2018AN EGINDAKO ESKU-HARTZEAK
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2.1.2 - ARTATUTAKO PERTSONA BERRIAK

2018. urtean beste 773 familia-espediente berriri alta eman zaie.

2.1.3 -ERABILTZAILEEN PROFILA

Datuen arabera, artatutako gizon kopurua eta artatutako bertako pertsona kopurua handitu egin da 2017. urtearen aldean.
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2017 2018
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2.319

873

3.216
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2017 2018

1.354

1.779

1.335

2.746

ERABILTZAILEAK SEXUEN ARABERA ERABILTZAILEAK JAIOTERRIAREN ARABERA
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2.2 – TALDE TEKNIKOAREN BILERAK

Oinarrizko Gizarte-zerbitzuko langileek 19 bilera izan zituzten, guztira. Bertan, beharrezko lan teknikoa egin zen, hauetarako:

• Hautemateko gizarte-beharrak asetzean sortutako disfuntzioak edo defizitak.

• Informazioa sortzea homogeneizazio- eta sistematizazio-irizpideekin, Gizarte-zerbitzuen Euskal Informazio Sistemaren es-
parruan.

• Oinarrizko Gizarte-zerbitzuak egindako esku-hartzeetarako jarduketa irizpide uniformeak aplikatzea sustatzea.

Horrez gain, oinarrizko gizarte-zerbitzuko langileak elkarlanean aritzen dira arretarako beste sistema publiko batzuekin irizpide 
teknikoak ezartzeko, hainbat protokolotan parte hartuta. Hain zuzen, adineko pertsonentzako protokolo soziosanitarioan eta 
genero-indarkeriaren eta/edo etxeko indarkeriaren biktimen arretarako protokoloan parte hartzen dute.

Gainera, pertsona eta/edo familia bakoitzaren Banakako Arreta Planaren barruan, koordinazioak sortu ziren esku-hartzean par-
te hartzen duten beste profesional batzuekin: Gizarte eta Hezkuntza alorreko Esku-hartze Zerbitzua / Esku-hartze Psikosozia-
leko Zerbitzua, ikastetxeak, osasun etxeak eta buruko osasun etxeak, hirugarren sektoreko entitateak, udaltzaingoa, Ertzaintza 
eta abar. Zehazki, 276 kasu-koordinazio egin ziren.
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2.3 – MENDETASUNAREN LEGEA KUDEATZEA

Mendetasun-egoeran dauden pertsonen zaintza-sistemak 
arautzen du mendetasun-egoera aitortzeko prozedura, hori 
eskatzen dutenentzat, baita sistemako prestazioetarako es-
kubideen aitortza ere. 

Getxoko Oinarrizko Gizarte-zerbitzuari dagokio udalerrian 
erroldatuta dauden pertsonen MENDETASUNA BALORATZEKO 
eskaerak izapidetzea. 

Horrela, 2018an mendetasun-egoera baloratzeko 739 eskaera 
izapidetu ziren: 492 berri eta 247 mendetasun-maila berrikus-
tekoak, Bizkaiko Foru Aldundira bideratutakoak. 

Honako udal zerbitzuetarako eskubidea dute, behin mendeta-
sun-egoera aitortu zaienetik aurrera:

2.3.1 - ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA (ELZ)

185/2015 Dekretuak, urriaren 6koak, Gizarte-zerbitzuen Eus-
kal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoak, 
zerbitzu hori honela definitzen du: “Laguntza-eta preben- 
tzio-izaerako zerbitzu bat da, eta mendetasun-egoeran edo 
mendetasun-arriskuan dagoen erabiltzaileari bere bizilekuan 
jarraitzen laguntzea, bizilekuan bertan moldatzeko eta in-
gurune komunitarioan integratzeko aukera emango dion etxe-
ko arretarako eta arreta pertsonalerako laguntza bat eskain- 
tzea eta, era horretan, isolamendu-egoerak saihestea du xede”. 

Getxoko Udalak zerbitzua honako hauei ere ematen die, zo-
rroan jasotako hartzaileei emateaz gain:

• Pertsona autonomoak edota aitortutako gradurik gabe-
koak, babesgabetasun-egoeran edo -arriskuan daudenak, 
dagokion gizarte-langileak hala baloratutakoak.

• Eriondo egoeran edo beren bizitzaren azken aldian dau-
den pertsonak.

• Adingabeak ardurapean dituzten familiak, gizarte-sa-
rearen edo senideen laguntzarik gabe, edo laguntza egon 
eta ez bada egokia, baldin eta jarduerak adingabeak zain- 
tzeko eta babesteko badira.

2018an Urgatzi SL enpresak eman zuen Etxez Etxeko 
Laguntza-zerbitzua.

BILAKAERA: ETXEBIZITZAK ETA HARTATUTAKO PERTSONAK
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EMANDAKO ORDUAK MENPEKOTASUN BALORAZIOEN 
ARABERA

III GRADUAII GRADUAI GRADUAAUTONOMOAK

9.376

19.690 19.957

17.886

EMANDAKO BATEZ BESTEKO ORDUAK MENDEKOTASUN 
MAILAREN ARABERA

ARTATUAKO PERTSONAK MENPEKOTASUN BALORAZIEN 
ARABERA

III GRADUAII GRADUAI GRADUAAUTONOMOAK

151

208

333
303

III GRADUAII GRADUAI GRADUAAUTONOMOAK

62

96

60 59

Zerbitzuaren urteko kostuari dagokionez, fakturazioak at-
seden-zerbitzuko orduak ere jasotzen ditu (1.462,5 ordu) ; bi 
zerbitzuak batuta 65.013,5 ordu izan ziren urtean, 1.888.044  
euroko kostuarekin.

 2016 2017 2018

Unitate kopurua 65 46 32

Zerbitzuaren barruan dago zaindari laguntzaile bat, erabiltzai-
leak mugitzeko zailtasun handiak dauden kasuetan. 2018an 
12 erabiltzaileri eman zitzaien, 2017an baino 4 gutxiagori, eta 
emandako ordu kopurua 1.286koa izan zen.

EELZKO KOSTUAREN BILAKAERA

20172016 2018

1.877.191 1.888.044
2.033.758

EVOLUCIÓN HORAS DE SERVICIO DE CELADOR

20172016 2018

1.393
1.286

1.728

ELZren erabiltzaileek laguntza teknikoen zerbitzu bat izan 
dezakete, adibidez, garabiak, ohe artikulatuak, etxerako gur-
pildun aulkiak, eskaren aurkako koltxoiak eta abar. Zerbitzu 
horrek laguntzailearen eguneroko lana errazteko helburua 
dauka, mendetasun oso handia duten pertsonak zaintzeari, 
pertsona horien etxe barruko moldatze autonomoa errazteari 
eta bizi-kalitate handiagoa emateari begira. 

Egindako esku-hartzeen (maileguak, kentzea, itzulketak) 
kopuruaren bilakaera honako hau da:
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ATSEDEN-ZERBITZUA 

Etxez Etxeko Laguntza-zerbitzuaren aldaera bat da, zaintzaile 
nagusiarentzakoa, eta honetan datza: mendetasun-egoeran 
edo -arriskuan dauden pertsonek ELZra behin-behinean sarbi-
dea izatean edo zerbitzu horretan emandako intentsitatea be-
hin-behinean indartzean.

Gainera, zaintzaileek zaintzaileei laguntzeko programaren 
barruan antolatutako prestakuntza saioetan parte hartzeko 
erraztasunak jartzeko atseden ordu osagarriak jarri ziren. 

Zerbitzuan emandako ordu kopurua senideentzako doako 
1.462 atseden-ordukoa izan zen.

Zerbitzua 56 mendeko pertsonari eman zitzaion, 23 gizoni eta 
33 emakumeri. Arretaren batez bestekoa pertsonako 23 or-
dukoa izan zen. Kontuan hartu behar da orduak pertsonaren 
mendekotasun mailaren arabera adjudikatzen direla, eta gu-
txienekoa 12 ordu dira urteko, mendekotasun arrisku egoeran 
dauden pertsonentzat, eta, gehienez, 48 ordu urtero, III. mai-
lako mendekotasun-egoeran dauden eta adjudikatutako ordu 
guztiak beti erabiltzen ez dituzten pertsonentzat. 

Zerbitzuaren kostua 37.193,16 eurokoa izan zen.

URTEKO ZENBATEKOAREN BILAKAERA

20172016 2018

37.193,16

42.587,61
44.872,83

ERALIBITAKO ORDUAK URTEAN

20172016 2018

1 .327
1.462,5

1.601

ERABILTZAILEEN BILAKAERA

20172016 2018

56

110

57

ERABILTZAILEAK MENPEKOTASUN GRADUEN ARABERA 

II GRADUAI GRADUA III GRADUA

53

41

16
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2.3.2 ZAINTZAILENTZAKO BABES-ZERBITZUA

Zerbitzua urte osoan eman da, udan izan ezik, IGURCO enpresaren bidez. Taula honetan, 2017ko urritik 2018ko irailera egindako 
prestakuntza-ekintzak laburtzen dira:

PRESTAKUNTZA JARDUERAK ORDUAK PARTE-HARTZAILEAK

Etxean zaintzeko estrategiei buruzko ikastaroa 54 38 (10 gizon eta 28 emakume)

Etxean zaintzeko planak 145 12 (2 gizon eta 10 emakume)

Erlaxazioa 148 90 (13 gizon eta 77 emakume)

‘Coaching’ ludikoa 26 17 (12 emakume eta 5 gizon)

Laguntza psikologikoa 190 50 (41 emakume eta 9 gizon)

Esku-hartze duala 27 27 (27 emakume)

Halaber, informazio eta sentsibilizazio ekintzen barruan, honako hauek garatu dira:

Belaunaldi arteko proiektua: Aiboa eguneko zentroko 20 adinekok eta San Ignazio ikastetxe publikoaren Lehen eta Haur 
Hezkuntzako 30 ikasle eta irakaslek egin dute. Helburua da herritarrak adinekoen garrantziaren aurrean, gure gizartean egin-
kizun aktiboa errebindikatzen dutenak, zaintzaileen zereginaren eta belaunaldi arteko harremanen aurrean sentikor agertzea, 
elkarrekin ezagutzeko aukera ematen dutelako.

Zaintzaileen arteko lehen topaketa: Zaintzailearen eguna dela eta, azaroaren 5ean zaintzaileak topatzeko eguna antolatzen da. 
Helburua da euren esperientzien berri ematea elkarri, eta mendeko senideen zainketarekin egindako lana nabarmentzea.  Be-
launaldi arteko proiektuaren ikasleek ere parte hartzen dute.  
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2.3.3 - MENDETASUNAREN LEGEKO BESTE PRESTAZIO 
BATZUK.

2018ko abenduaren 31n, 930 pertsona ari ziren jasotzen fami-
lia inguruneko zainketetarako eta profesionalak ez diren zain- 
tzaileei laguntzeko prestazioa ekonomikoa, Legearen Zerbitzu 
Katalogoan adierazten dena. Bestalde, Getxoko 111 pertsonak 
Zerbitzuarekin lotutako prestazioa jasotzen dute.
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2.4 – ESKU-HARTZEA FAMILIEKIN, HAURREKIN ETA NERABEEKIN

2.4.1 – GIZARTE- ETA HEZKUNTZA-ALORREKO ESKU-
HARTZEKO ETA ESKU-HARTZE PSIKOSOZIALEKO 
ZERBITZUA

Harreman izaerako prestazioek, gizarte- eta hezkuntza-la-
guntzakoek edota laguntza psikosozialek osatzen dute zerbi- 
tzu hori. Familiaren etxean (etxeko heziketa, oinarrizko familia 
esku-hartzea) nahiz komunitatearen ingurunean (kaleko hezi-
keta, bitartekaritza soziokulturala) egin daitezke, bakarrik, fa-
miliarekin edota taldean. 

Honako hauek dira helburuak:

> Erabiltzaileek gaitasunak (jarrerak, gaitasunak, ezagu- 
tzak, irizpideak, jarraibideak eta trebetasunak) eskuratu 
eta garatzea, nork bere buruarentzat, familiaren alorrean 
eta taldean, modu autonomoan moldatu eta gizarteratu 
daitezen eta familian zein komunitateko inguruetan bizi-
kidetza egokia izan dezaten.

> Erabiltzaileek ordeztea egokiak ez diren ohiturak, jokae-
rak, pertzepzioak, sentimenduak eta jarrerak, egokitua-
goak diren beste batzuekin.

Hiru jarduketa-ardatz ditu: autonomia/mendetasuna, inklu-
sioa/bazterketa eta babesa/babesgabetasuna, dagozkion hiru 
eragin mailekin: sustapena, prebentzioa eta hautematea. Ho-
nako hauek dira zerbitzuaren hartzaileak:

• Bazterketa-arriskuan dauden pertsonak. 
• Mendetasun-arriskuan dauden pertsonak. 
• Babesgabetasun-egoera arina edo 
   tartekoa duten adingabeak.

2018 urtean zehar, gizarte- eta hezkuntza-alorreko es-
ku-hartzeko zerbitzuak 237 pertsona artatu zituen, 86 fa-
miliatakoak, eta horietatik, 30, lehen aldiz artatu zituzten 
2018an.

EPZN ARTATUTAKO FAMILIA-UNITATE KOPURUA

GETXO-
ANDRA MARI

ALGORTA ROMO-
LAS ARENAS

6

32

48

Biztanle hartzaileen profila ALGORTA ANDRA MARI ROMO

Babesgabetasun arrisku edo egoeran dauden  
adingabeak dituzten familien espediente kop. 43 5 27

Babesgabetasun arrisku edo egoeran dauden  
helduen espediente kop.    2

Mendekotasun arrisku edo egoeran dauden  
pertsonen espediente kop. 2  

Gizarte-bazterkeria arrisku edo egoeran dauden  
pertsonen espediente kop. 3 1 3

GUZTIRA 48 6 32

ESKU-HARTZE MOTAREN EDO BIZTANLE HARTZAILEEN ARABERA ARTATUTAKO FAMILIA-UNITATEAK..
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Burututako familia unitateak ALGORTA ANDRA MARI ROMO

% 0-20 Gutxieneko estaldura  
emaitzen ebidentziarik gabe  3  1

% 21-40 Oinarrizko estaldura,  
emaitzen ebidentziaren batekin  2  1

% 41-60 Estaldura partziala,  
emaitzen ebidentziarekin 3  3

% 61-80 Estaldura zabala,  
emaitzen ebidentzia onarekin  4 1 4

% 81-100 Emaitzen estaldura  
osoa  4  1

Baloratu gabe   1

2018. urtean 28 esku-hartze burutu ziren, eta beraz, helburuak bete ziren:

Ingurune Irekiko Hezitzailearen irudia udalerrian eta jarduketa hasiko duen eremuetan ezagu- 
tzera emateko, kartelak eta pegatinak erabili dira lagungarri grafiko gisa. Dibulgazio-kanpaina 
Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetarako, udalerriko Gaztelekuetarako eta gazteentzako aisialdi 
baliabideetarako izan da. Horrez gain, hezkuntza-irudiari buruzko aipamen bat ere argitaratu 
da Getxo-Berri egunkarian. 

Bestalde:

• Ibilbide ekografikoak mantendu dira. Gizartetik baztertzeko arriskuan dauden 7 per- 
tsonarekin harremanetan jarriz, identifikatuta eta OGZk artatuta daudela egiaztatuz.

• Aurkezpena aktibatu da Caro Baroja DBHn eta presentzia eskolako patioan. Ping-
pong txapelketa bat antolatu da eta 44 ikaslek parte hartu dute. Hezkuntza-aisialdia-
ren eta osasunaren esparruaren inguruko 3 eskaerari erantzuna eman zaie.

• Aurkezpena eta presentzia aktibatu da oinarrizko LHren eskola-patioan, bai Leioaren 
erdigunean, bai Andra Marin.  Aisialdiaren, denbora librearen eta familia-harremanen 
esparruko 3 eskaerari erantzuna eman zaie.

• Algortako eta Romoko Gaztelekuekin lankidetzan, hezkuntza-irudia eta TRAP tailer 
bat aurkeztu dira. Hor, 11 pertsonak eta 9k parte hartu dute, Algortan eta Romon hurre-
nez hurren.

• Kontaktua eta esku-hartzea hasi da hauen bidez: gizarte-harremaneko eremu birtua-
lak, gizarte-sareak, Facebook, 80 jarraitzaile, Instagram 95 eta Whatsapp 36 kontaktu.  
Orientazio profesionalari, diru-laguntzei eta hezkuntza-aisialdiari buruzko 102 sarrera 
argitaratu dira, eta Whatsapp-eko hizketaldiak, jasotako eskaerei erantzuna emateko 
izan dira.

2018 urtean zehar, esku-hartze psikosozialeko zerbitzuak 69 pertsona artatu zituen, 67 familia-
takoak.

GETXO-
ANDRA MARI

ALGORTA ROMO-
LAS ARENAS

21

9

37

EPZN ARTATUTAKO FAMILIA-UNITATE KOPURUA
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ARTATUTAKO FAMILIEN BILAKAERA

GETXO-
ANDRA MARI

ALGORTA ROMO-
LAS ARENAS

SISE SIP

95

43

98

68

86

67

Itxitako espediente kop. ALGORTA ANDRA MARI ROMO

% 0-20 Gutxieneko estaldura 
emaitzen ebidentziarik gabe  2 1 4

% 21-40 Oinarrizko estaldura,  
emaitzen ebidentziaren batekin  1 1 1

% 41-60 Estaldura partziala,  
emaitzen ebidentziarekin  1  

% 61-80 Estaldura zabala,  
emaitzen ebidentzia onarekin  1 1 1

% 81-100 Emaitzen  
estaldura osoa 7 1 6

Baloratu gabe 1  

Esku-hartze motaren edo biztanle hartzaileen arabera artatutako familia-unitateak:

En el año 2018 se cerraron 29 intervenciones con la consiguiente consecución de objetivos:

Biztanle hartzaileen profila  ALGORTA ANDRA MARI ROMO

Adingabeak ardurapean dituzten  
familien espediente kop. 3  1

Babesgabetasun-egoeran dauden  
helduen espediente kop. 24 4 13

Mendekotasun arrisku edo egoeran  
dauden helduen espediente kop. 1  2

Gizarte-bazterkeria arrisku edo egoeran  
dauden helduen espediente kop. 9 5 5
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2.4.2 - HAURREN ZERBITZU ESPEZIALIZATURA ETA 
ADINGABEEN FISKALTZARA BIDERATZEA

2018an adingabeen babesgabetasun larriko 5 egoera haute-
man ziren eta Bizkaiko Foru Aldundiko Haurren Zerbitzura 
bideratu ziren, eta beste 11 Adingabeen Fiskaltzara, Haurrak 
eta Nerabeak Babesteko Legea betez, zerbitzu horietatik be-
harrezko neurriak hartu zitezen adingabeak babesteko.

2.4.3 - HEZKUNTZARAKO ESKUBIDEA BERMATZEKO 
PROGRAMA: ESKOLATZE EZA ETA ESKOLA-
ABSENTISMOA EZABATZEA

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Gizarte Ekintza Sailaren eta EUDELen artean eginiko eta 
adostutako programa. Prebentzio eta antolaketa neurrietan 
oinarriturik dago, eta hartan parte hartzen duten erakunde ez-
berdinen artean adostutako jarduketa-protokoloa du.

 2018. urtean oinarrizko gizarte-zerbitzuak 154 absentismo 
gorabehera jaso ditu Eusko Jaurlaritzatik, eta Getxoko 10 ikas-
tetxeetara joaten diren 76 ikasleren eskola gabetzea. 

Horietatik, 1 ikastetxek bakarrik Getxoko 7 ikasleren 8 jaki-
narazpen-fitxa bidali ditu, esku-hartzea hasi dutenak Gizarte 
Zerbitzuen zati baterako, adingabeen babesgabetasun-egoera 
posiblea baloratzeko. 
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2.5 - BESTE ZERBITZU BATZUK

2.5.1 - LEGE-AHOLKULARITZAKO ZERBITZUA

Zerbitzu hori lege-kontuei buruzko informazioa behar duten 
gizarte-zerbitzuetako erabiltzaileei zuzenduta dago, informa-
zio hori zerbitzu pribatuen bidez jaso ezin dutenean. Aholku-
laritza-zerbitzua baino ez da; ez da bigarren iritzi bat jasotzeko 
zerbitzua. 

Zerbitzu hori eskuratzeko, ezinbestekoa da erreferentziazko gi-
zarte-langileak erabiltzailea aldez aurretik bertara bideratzea.

2018an 108 pertsona artatu ziren. 

Beste batzuk

Jaraunspenak, ondasunak, 
jabetzak eta zorrak

Etxebizitzarekin lotuak

Sexu-erasoak

Legezko ezgaitzeak

Seme-alabak 

Tratu txarrak

Banatzea eta dibortzioa 
(tratu txarrak tarteko)

Banatzea eta dibortzioa 
(tratu txarrak salbu)

44%

2%

2%

3%
14%

10%

7%

0%

18%

LEGEZKO-AHOLKULARITZA PROGRAMAREN URTEKO BILAKAERA

2.5.2 - TELELAGUNTZA

Abenduaren 31n 1.520 pertsonak erabiltzen zuten zerbitzua, 
eta 2018an 107 txosten egin ziren gizarte-isolamenduko egoe-
ran zeuden pertsonek hura erabili ahal izateko.

2.5.3 -KE-DETEKTAGAILUA

2017an adjudikatu zen Getxoko etxebizitzetako suteen pre-
bentzio zerbitzua, bi urterako, urteko 57.475 euroko aurre-
kontuarekin.

2018an, kea detektatzeko gailuak instalatu zitzaizkien 1933n, 
1934an arte jaiotako pertsonei, bakarrik edo 65 urtetik go-
rako pertsonekin batera bizi baziren, eta tutoretzapeko apar-
tamentuetan bizi zirenei. Halaber, aurreko faseetan instala-
tutako ke-detektagailuak berrikusi ziren.

Urte amaieran, Getxoko 1.268 etxebizitzak 2.096 ke-detekta-
gailu zituzten guztira.
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2.6 - ELKARLANA HIRUGARREN SEKTOREKO ENTITATEEKIN

Diru-laguntzen eta lankidetza-hitzarmenen bitartez, hiruga-
rren sektoreko zenbait entitatek gizarte-zerbitzuei laguntzen 
diete, bereziki Oinarrizko Gizarte-zerbitzua erabiltzen dute-
nei, beren oinarrizko beharrak betetzeko eta haiek gizartera- 
tzea errazteko.

Hain zuzen, 2018an honako entitate hauekin garatu ziren pro-
gramak:

2.6.1 - SORTARAZI:

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

Getxon 2018. urtean artatutako bizikidetza-unitate 
kopurua 191 familiakoa izan da, eta guztira, 390 pertsona. 

Algortako San Nikolas parrokiarekiko lankidetza-hitzar-
men baten bidez, Aiboa-Algorta-Getxo guneko pertsonei 
arreta hurbildu ahal izan zitzaien. Horren ondorioz, gero 
eta familia gehiago artatu dira leku honetan.

> Udal laguntzak aurreratzeko lerroa: familientzako la-
guntza da udal laguntzen dirua aurreratzeko ildoa, Sorta-
razi elkarteak gero Getxoko Udalaren eskutik zuzenean ja-
soko duena. 2018an, laguntza horren onuradun 40 familia 
izan dira. Halaber, Sortarazi elkarteak 19 laguntza eman 
zituen, mailegu gisa edo itzuli beharrik gabe.

2.6.2 - CÁRITAS:

2018an lankidetza-hitzarmen bat sinatu da CARITAS-ekin, 
ahultasun-egoeran dauden familiei gizarte-laguntzako 
proiektuan laguntzeko. 

Hauek izan dira aurkeztutako programaren helburu nagusiak:

• Babesa: gutxieneko biziraupen-baldintzak bermatzeko.

• Sustapena: pertsonen gaikuntza pertsonala, pres-
takuntza eta lan gaikuntza, ikastaro, lantegi eta lan-orien-
tazioan parte hartuz.

• Harremana: erabiltzaileen harreman loturak eta gaita-
sunak hobetzen dituzten harreman eta erreferentzia ere-
muak erraztuz.

• Sentsibilizazioa: udalerriaren eta inguruaren errealita-
teari buruz, gizarte-bazterkeriako egoerei dagokienez.

2018. urtean, Getxon bizi diren 296 pertsona artatu dira, 
ekintza eta jarduera desberdinetan parte hartu dutenak. Ze-
hazki hauek nabarmentzen dira: laguntza ekonomikoak (178 
emakida), etxebizitzako esleipenak (4 pertsonari), gizarte eta 
hezkuntza laguntza (24 neska-mutilari), laguntza adinekoei 
(22 adinekori), okupazio eta lan lantegiak, sentsibilizazio-jar-
duerak (Getxoko 116 boluntariok parte hartu dute Getxon ga-
ratutako proiektuetan).



3. PRESTAZIO EKONOMIKOAK



3 | PRESTAZIO EKONOMIKOAK | UDAL LAGUNTZA SOZIALAK | 23

3.1 UDAL LAGUNTZA SOZIALAK

Aldizkakoak ez diren prestazioak dira, izaera ekonomikoa dutenak, ezohiko gastu espezifikoei 
aurre egiteko nahikoa diru-sarrera ez duten udalerriko biztanleentzakoak, 

2017an izaera 93 udal laguntza sozial eman ziren, eta udal laguntza sozialetarako gastua igo zen.

Aurrekontu osoaren % 58 etxebizitza-gastuei aurre egiteko erabiltzen da (2018an 73.593 eurokoa 
izan zen). 

Jaitsiera nabarmena antzematen da administrazio publikoetarako gastuan, neurri handi batean 
2018. urtean gizarte-premiako laguntza gehiago izapidetu direlako lehen mailako beharren 
kontzeptuarengatik, izan ere, aurreko urteetan udalaren laguntzarekin ordaintzen ziren.

Arreta pertsonalizatuaren plana 
ezartzetik eratorritako gastuak

Osasun arloko premiak 
sustatzeko laguntzak

Oinarrizko premiak 
sustatzeko laguntzak

BUko adin txikikoak 
aktibitateetan parte-
hartzeagatik sortutako gastuak

Adin txikikoak haurtzaindegitan 
eskolatzeagatik

Mantenimendua, alltzariak 
eta elektragailuak 
eskuratzeko laguntzak .

Etxebizitza edo ostatuko 
alokairua bermatzeko

Etxerako sarbidea edo 
ostatatzea

Etxetik botatzea 
saihesteko edo etetzeko

Larrialdiko edo aldirako 
ostatatzeko laguntzak26.662

2.781

13.260

336

5.992

3.780

17.730

27.613

24.470

2.177

 EAL BANAKETA GASTUEN ARABERA

2016 2017 2018

173.105

127.800

150.226

AEL EMANDAKO  ZENBATEKO GUZTIAREN URTEKO BILAKAERA
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Gizarte-larrialdiko Laguntzak aldirokoak ez diren prestazio 
ekonomikoak dira, diru-laguntza izaerakoak. Gizarte-bazter-
ketako egoerak prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beha-
rrezko diren gastu zehatzei (arruntak nahiz apartekoak) aurre 
egiteko baliabide nahikorik ez daukaten pertsonentzat dira.

Finantzazioa EAEko Aurrekontu Orokorren kontura egiten da. 
Hortik, udalerri bakoitzari adjudikazio ekonomiko bat egiten 
zaio. Udaleko Gizarte-zerbitzuek ordainketak tramitatzen, 
ebazten eta betetzen dituzte.

2018. urtean laguntzak emateko 952 espediente izapide dira, 
1.666 kontzepturekin, 674 familientzat, eta haiek 876 hitzor-
dutan artatu dira.

GLL KOPURUAREN ZENBATEKO OSOAREN URTEKO  
BILAKAERA

2016 2017 2018

727

952

733

2018. urtean laguntzak emateko espediente kopurua nabar-
men handitu da. Hori gertatu da pentsiodunen espedienteen 
izapidetzearen kudeaketan aldaketa gertatu delako. Aurre-
ko urteetan espediente bat bakarrik izapidetzen zen urtero, 
2018. urtean, berriz, sei hilez behingo espedientea izapidetzea 
erabaki zen. Hori dela eta, aurreko urteen aldean espediente 
kopuruak gora egin du.

Berariazko gastuak honako era honetan banatzen dira: 

Energia gastuak

Oinarrizko beharrak

Zorrak

Konponketak eta 
instalazioak

Altzariak eta 
etxetresna elektrikoak

Etxebizitza 
mantentzea

Alokairua eta ostatua

478

337
13.260

336

5.992

212

475

47

97

20

GLL GASTUEN ARABERA

3.2 - GIZARTE LARRIALDIKO LAGUNTZAK
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izarte larrialdietarako eman diren laguntzen urteko zenbatekoa 1.283.480 eurokoa izan zen. Honako hau da 2018tik emandako gizarte larrialdiko laguntzek izandako bilakaera: 

GLL EMANDAKO ZENBATEKO OSOAREN URTEKO BILAKAERA

2016 2017 2018

1.169.263
1.283.480

960.950

Energia-gastuak

Oinarrizko beharrak

Zorrak

Konponketak eta 
instalazioak

Altzariak eta 
etxetresna elektrikoak

Etxebizitza 
mantentzea

Alokairu eta ostatua

295.266

214.654
13.260

336

5.992

403.819

290.074

20.269

48.549

10.845

GIZARTE-LARRIALDIKO LAGUNTZA BANAKETA, GASTU ESPEZIFICIAREN ARABERA

 EMANDAKO  ZENBATEKO BATAZ BESTEKO ZENBATEKO 
 LAGUNTZAK OSOA ZENBATEKOA OSOAREN %

ALOKAIRU ETA OSTATUA  212 403.820 1.905 31

ETXEBIZITZA MANTENTZEA 475 290.075 611 23

ALTZARIAK ETA ETXETRESNA ELEKTRIKOAK 47 20.270 431 2

KONPONKETAK ETA INSTALAZIOAK 97 48.550 501 4

ZORRAK 20 10.846 542 1

NECESIDADES PRIMARIAS 337 214.654 637 17

ENERGIA-GASTUAK 478 295.266 618 23
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2018 20172016

Energia-gastuakOinarrizko 
beharrak

ZorrakKonponketak eta
 instalazioak

Altzariak eta 
etxetresna elektrikoak

Etxea 
mantentzea

Ostatuaren 
alokairua

              2016 264.168 410.378 15.771 41.783 45.139 183.711 0

              2017 348.911 283.340 18.993 38.148 15.325 181.685 282.662

              2018 403.820 290.075 20.270 48.550 10.846 214.654 295.266

GIZARTE-LARRIALDIETAKO LAGUNTZEN ZENBATEKOAREN BILAKAERA, GASTU ESPEZIFIKOAREN ARABERA
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2018. urtean Getxoko Udalak hasiera batean baimendutako 1.000.000 euroko kreditua 
1.283.480 euro arte handitu du, laguntza-eskaera guztiak asetzeko. 

2019ko gizarte-larrialdiko laguntzen onuradunei emandako diru-laguntzak itzultzeko 108 
prozedura abiarazi dira 2018. urtean; laguntza horiek ez zituzten epe eta forma egokietan justi-
fikatu, edo desegoki edo okerreko zenbatekoan jaso zituzten. Guztira, 44.714,04 € ziren. 

Udal aurrekontua
Ejren 
aurrekontua 

Gastatutako 
zenbatekoa

20

2016 2017 2018

960.950

679.022

381.927

1.169.263

769.887

399.376

1.283.480

667.245
616.235

EJREN DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA-GIZARTE LARRIALDIETAKO LAGUNTZETAN  
GASTATUTAKOA - UDALAREN EKARPENA 



4. BESTELAKO GIZARTE-ZENTROAK ETA ZERBITZUAK
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Oinarrizko Gizarte-zerbitzua osatzen duten zentroak eta zerbitzuak dira, esku-hartze sozialerako laguntza gisa balio dutenak.

Emakumeak Gizonak

14

4

ARTATUTAKO PERTSONAK SEXUEN ARABERA

4.1 – ADINEKOEI ZUZENDUTAKO EGUNEKO ARRETA-ZERBITZUA

12 pertsonentzako zerbitzua da, Getxoko Jesusen Bihotzaren Udal Egoitzan kokatutakoa. Egu-
nean 65 urtetik gorako pertsonak edo mendekotasun-arrisku edo -egoeran dauden pertsonak 
joan daitezke (I. maila, BVDn 25 eta 39 puntu arteko puntuazioa lortu dutenak).  Intentsitate 
baxuko laguntza eskaintzen zaie, bere autonomia mantentzen eta ohiko bizitza-ingurunean ego-
ten eta gizarteratzen laguntzen duena, hala badagokio, isolamendu-egoerak konpentsatuz. 

2018. urtean zehar 18 pertsona izan dira erabiltzaileak, 14 emakume eta 4 gizon.
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4.2- BAZTERKETA-EGOERAN DAUDEN PERTSONEI ZUZENDUTAKO ZERBITZUAK

Uribe Kostako Mankomunitatearekin lankidetzan, 2017ko 
azaroaren 27an sinatutako hitzarmenaren bidez, 2018an 
esklusio zerbitzuak eman dira Getxo-Uribe Kostako 
mankomunitatean, Sortarazi elkartearekin sinatutako 2 
lankidetza-hitzarmenaren bidez.

Lehen hitzarmena 2018ko urtarrilaren 1etik irailaren 11 bi-
tartean egin da, eta bigarrena, 2018ko irailaren 12an hasi da. 
2019ko irailaren 11 arte indarrean egongo da.

Lehen hitzarmenean, eguneko arreta zerbitzua San Nikola-
seko parrokiako lokaletan eman dira, eta gaueko harrera zer-
bitzua, Berangoko udalerrian dagoen lokal batean, ekainera 
arte. Egun horretatik aurrera, Karitateko ahizpen eraikinean.

Bigarren hitzarmenean, bi zerbitzuak Algortako Karitateko 
ahizpen eraikinean eta Karitate 10 kalean eman dira. Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zo-
rroak ezarritako parametroetara egokitu dira. Zehazki nabar-
mendu behar da: 

> Plaza kopuruaren egokitzea:  10ean mantendu da egune-
ko arreta-zerbitzuan, eta gaueko harrera-zerbitzuan 19ra 
arte handitu dira, 15, gizonentzat, eta 4, emakumeentzat..

> Zerbitzuen ordutegia: gaueko harrera-ordutegia man-
tendu da, eta eguneko arretakoa 10:00etatik 18:00etatik 
egiten da. Bi zerbitzuak eguneko 365 egunetan eskaintzen 
dira.

> Egonaldi erabilerak eta denborak: zerbitzuen erabilera 
mugatu zaie gizarte-bazterkeria egoeran dauden pertso-
nei, eta gehieneko egonaldi denbora gaueko harrera-zer-
bitzuan.

> Dutxa eta higiene zerbitzua gehitu da bi zerbitzuetan, 
gosaria eta bazkaria eguneko arreta-zerbitzuan, eta afari-
koa gaueko harreran.

> Gizarte integratzaile eta hezitzaileen irudiekin batera, 
gizarte-langilearena gehitu da, astean 3 egunetan zer-
bitzuetan dagoela.

Orain, zerbitzu bakoitzaren datuak jasoko dira, bi Hitzarmene-
tan bereizten direnak:

4.2.1- EGUNEKO ARRETARAKO ZERBITZUA: ANTXETA

Lehen hitzarmena:

10 pertsonentzat, eta 13:00etatik 16:00etara, zerbitzuak 65 
pertsona artatu ditu (10 emakume eta 55 gizon), eta % 38,4 
bertakoak dira, eta Afrikako iparraldetik datorren % 46,5 na-
barmentzen da.

Bigarren hitzarmena:

Zerbitzuak 66 pertsona artatu ditu (8 emakume eta 58 gizon), 
eta gehienak gaueko harrera-zerbitzuaren erabiltzaileak ere 
izan dira.

4.2.2- GAUEKO HARRERA-ZERBITZUA: ARGITZEAN

Lehen hitzarmena:

10 pertsonentzat eta 20:30etik 09:00etara, zerbitzuak 66 
pertsona artatu ditu (8 emakume eta 58 gizon). Emakumeak 
ekainera arte artatu dira hotel batean ostatu hartuz, eta egun 
horretatik aurrera, Karitateko ahizpen eraikinean.

Zerbitzua erabili zuten pertsona gehienak eguneko arre-
ta-zerbitzuko erabiltzaile ere izan ziren, eta Oinarrizko Gizar-
te-zerbitzuarekin harremanetan egon ziren.

Erabiltzaileen adinari dagokionez, 18 eta 30 urte arteko tartea 
nabarmentzen da. 

 51<

41-50

31-40

<18-30

12

8

11

35

ARTATUTAKO PERTSONAK ADINAREN ARABERA
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Bigarren hitzarmena: 

2018ko irailaren 12etik abenduaren 31 arte, 80 pertsona artatu 
dituzte, 8 emakume eta 72 gizon.

Adinari dagokionez, 26 eta 35 urte arteko tartea da handiena.

50 <

36-50

26-35

<18-25

38%

21%

11%
30%

ARTATUTAKO PERTSONAK ADINAREN ARABERA

Latinoamérica

Magreb

España

66%

4%

30%

JATORRIZKO HERRIAREN ARABERA

90< noches

61-90 noches

31-60 noches

8-30 noches

4-7 noches

<3 noches

31%

4%
18%8%

7%

12%

BETETZE-MAILARI DAGOKIONEZ
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Higiene pertsonala estaltzeko zerbitzua: dutxa eta  
garbitegia

Higiene pertsonala estaltzeko zerbitzua: dutxa eta garbitegia. 
Honako honetan datza:

•egunero dutxa bat hartzeko behar diren instalazioak eta 
materialak ematea

• arropa garbitzeko banakako zerbitzu bat ematea.

2018an, 2.199 dutxa-zerbitzu eta 3.063  garbitegi-zerbitzu 
erabili ziren.

Gizarte-langileek zerbitzuko 63 erabiltzaileri hasierako balo-
razioa eginda (bazterkeria baloratzeko tresnaren adierazleak 
dituena), hauxe da dauden bazterkeria egoera:

4.2.3- JANTOKI-ZERBITZUA, HIGIENE PERTSONALEKOA 
ETA GARBITEGI-ZERBITZUA.

Karitateko Alabek, Getxoko gizarte-zerbitzuen laguntzaz, jan-
toki sozialeko zerbitzua eskaintzen du gizarte-bazterketa la-
rriko egoeran eta/edo arriskuan dauden eta berez elikadura 
egokia izan ezin duten pertsonen elikadura asetzeko. Horrez 
gain, higiene eta garbitegi zerbitzua eskaintzen du, pertsona 
horiei beren burua eta arropak garbitzea ahalbidetzen diena. 
Zerbitzua Karitateko Alaben Komunitatearen Sortzez Garbia 

GIZARTE-
BAZTERKETA 
LARRIA

TARTEKO GIZARTE-
BAZTERKETA

GIZARTE-
BAZTERKETA 
ARINA

GIZARTE-
BAZTERKETAKO 
ARRISKUA

11%

5%

54%30%

BAZTERKERIAREN BALORAZIOAK

zentroaren (K/ Karitatea, 10) aldeko diru-laguntza baten bidez 
ematen da. 

Hiru zerbitzuak, jantokiak, higiene pertsonalak eta garbiketak, 
igoera handia izan dute artatutako pertsonei dagokienez beste 
urte batzuen aldean, batez ere irailetik aurrera, instalazio ho-
rietan, bazterkeria-egoeran dauden pertsonentzako eguneko 
arreta eta gaueko harrera zerbitzua abian jarri zenetik, beraz.

Jantoki sozialeko zerbitzua

2018an, 142 pertsonari (129 gizon eta 13 emakume) eman 
zitzaien arreta. 

6.848 gosari, 10.278 bazkari eta 10.372 afari zerbitzatu ziren, 
guztira. 

ARTATUTAKO PERTSONEN BILAKAERA

20172016 2018

97

142

92

JANTOKI SOZIALAREN BILAKAERA

AfariakBazkariakGosariak

3.487

5.805

4.548

7.270

6.444
6.848

10.27810.372

20172016 2018

5.834



4 | BESTELAKO GIZARTE-ZENTROAK ETA ZERBITZUAK | TUTORETZAPEKO APARTAMENTUAK | 33

4.2.4- BIZITEGI-ESKLUSIO EGOERAN DAUDEN 
PERTSONEN ZENBAKETA.  

Gizarte-zerbitzuek hirugarren aldiz parte hartu dute Getxoko 
udalerrian kalean gaua ematen duten gaueko zenbaketan, bi 
urtez behin egiten dena.

Urriaren 18tik 19ra bitarteko gauean egin zen zenbaketa EAE-
ko 26 udalerritan. Getxoren kasuan, 10 pertsona zenbatu ziren 
gau horretan, eta 425 beste 25 udalerritan.

Nabarmentzekoa da 919 boluntarioren laguntza jaso dela, 64, 
Getxon (49 emakume eta 15 gizon).

HIGIENE-ZERBITZUAREN BILAKAERA

GarbitegiaDutxak

20172016 2018

1.083 1.113
838

1.438

2.199

3.063

4.3- TUTORETZAPEKO APARTAMENTUAK 4.4 - HARRERA-PISUAK

Tutoretzapeko apartamentuak bizikidetza- eta ostatu-aukera 
bat dira. Haien helburua da adineko pertsonaren mantenua lu-
zatzea udalerrian. Komunitatean bizimodu independentea izan 
ahal izateko, kausa ezberdinak direla bide, baliabide hau behar 
duten adineko pertsonen kolektiboaren etxebizitza-premiari 
erantzuteko dira tutoretzapeko apartamentuak.

Getxoko gizarte-zerbitzuek tutoretzapeko apartamentuak 
bideratu dizkiete 60 urtetik gorako pertsonei, egoera fisiko 
eta psikiko ona dutenei, eguneroko bizitzan jarduerak egite-
ko aukera dutenei, baita etxebizitzarik ez daukatenei ere (edo 
etxebizitza daukatenei, etxeak bertan bizitzeko gutxieneko 
baldintzak betetzen ez baditu). Betiere, funtzionamendurako 
araudian azaldutako betekizunak bete behar dira apartamen-
tua eskuratzeko.

Zerbitzuaren izaera hori 2016ko abenduaren 26tik aurrera alda-
tuko da, Prestazio eta Zerbitzu Zorroak mendetasun-egoeran (1. 
gradua) dauden adinekoei bideratzen dien zerbitzu horretarako 
eskubide subjektiboak indarra hartzean. 

Gaur egun, Getxok tutoretzapeko 39 apartamentu ditu: 28 
Luis López Osés kalean dagoen eraikinean daude, eta 2007an 
inauguratu ziren; eta beste 11 Juan Bautista Zabala kalean, 
2011n inauguratu zirenak. 

2018ko abenduaren 31an, 39 apartamentu zeuden beteta, guz-
tira, 46 pertsonarekin (27 emakume eta 19 gizon). 

Egonaldiaren batez bestekoa Lopez Osesen 11 urtekoa da, eta 
Juan  Bautista Zabalan 7koa.

   BESTE   
 LLO JBZ BATZUK GUZTIRA

EMAKUMEAK 20 7  27

GIZONAK 11 7 1 19

GUZTIRA 31 14 1 46

Ostatua eskaintzen die egonaldi laburra behar duten pertso-
nei eta bizikidetza-unitateei, premiazko edo gizarte-larrial-
di egoera baten ondorioz ostaturik gabe geratzen badira, hor 
osatzeko eta etxeko indarkeriazko egoera bat gainditzeko, bal-
din eta babes-neurriak ez badituzte behar.

2018an hamar hilabetez bete du etxebizitza familia-unitate 
batek, etxeko indarkeria-egoera bat gainditzeko.



5. GIZARTE-ZERBITZUETAKO ENTITATE LAGUNTZAILEEKIN PARTE-HARTZE ETA

     INKLUSIO SOZIALA SUSTATZEA
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Zerbitzu horren helburua da sustatzea komunitateak modu antolatuan parte hartu dezan, Gi-
zarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren helburuak erdiesteko eta gizarte-zerbitzuek hartu behar 
dituzten beharrak prebenitzeko eta artatzeko lanetan.

Honako hauek dira Getxon 2018an garatu ziren lan-ildoak:

> Gizarte-zerbitzuen eremuan esku hartzen duten erakundeetarako diru-laguntzen eta 
zuzeneko laguntzen bidezkoak. 

> Elkarte-ehunaren parte-hartzearen sustapena, SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza 
Erakundeen Elkartearen bidezkoa eta lokalen lagapenaren bidezkoa.

> Elkarteen egoitzak ezartzeko lokalak eta beren jarduerak garatzeko aretoak erabiltze-
ko aukeraren deialdiaren eta lagapenaren bidezkoa. 

> Boluntariotza Topaketak antolatzea. Topaketa horietan elkarte sareak osatzen dituz-
ten entitateek parte hartzen dute.
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2018. urteko diru-laguntzen deialdian diruz lagundu zitezkeen 6 ildo jaso ziren:  

Diru-laguntzen 1. ildoa: Getxoko erakundeen ohiko jardueraren funtzionamendua eta/edo mantenua.

Diru-laguntzen 2. ildoa: Getxo udalerrirako interesgarriak diren berariazko proiektuak.

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

Diru-laguntzen 4. ildoa:  Parte hartzea sustatzea. 

Diruz lagundu beharreko 5. ildoa: Esku-hartze sozialean laguntzea.

>5 A azpi-ildoa: arrisku eta gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsona eta familien gizarte-konpainiarako laguntza. (2.5. puntuan garatutakoa).

>5 B azpi-ildoa: gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen oinarrizko beharrizanak estaltzeko laguntza. (4.2.3 atalean garatu da)

Diruz lagundu beharreko 6. ildoa: Kultura-artekotasuna.

>6.A azpi-ildoa: Etorkinak hartzea eta kultura artekotasuna sustatzea

>6.B azpi-ildoa: Elkarrekintza positiborako espazioak

5.1 - ERAKUNDE LAGUNTZAILEETARAKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ZUZENEKO LAGUNTZAK. 
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Etorkinen harrera eta 
kulturartekotasunaren 
sustapena

Esku-hartze sozialean 
laguntzea

Parte-hartzearen 
sustapena

Proiektu esperimentalak 
edo berritzaileak.

Getxoko udalerrirako 
interesgarriak diren berariazko 
proiektuak

Getxoko erakundeen ohiko 
jardueraren funtzionamendua 
eta/edo mantenua

25.000

25.000 12.000

52.000 5.000

48.000

  diru-laguntzen ildoa 2018

Getxoko erakundeen ohiko jardueraren funtzionamendua  
eta/edo mantenua 1 48.000

Getxoko udalerrirako interesgarriak diren berariazko proiektuak 2 12.000

Proiektu esperimentalak edo berriak 3 5.000

Parte-hartzearen sustapena 4 52.000

Esku-hartze sozialean laguntzea 5 25.000

Etorkinen harrera eta kulturartekotasunaren sustapena 6 25.000

GUZTIRA    167.500€

Gizarte-zerbitzuekin elkarlanean aritzen diren elkarteei 40 diru laguntza eman zitzaizkien: 167.500euro, guztira, honako era honetan banatuta diru-laguntzen ildo bakoitzeko:

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA, DIRU-LAGUNTZEN ILDOAREN ARABERA EMANDAKO DIRULAGUNTZEN ZENBATEKO OSOA

20172016 2018

206.650

167.500

240.463
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2016 2017 2018

0

Etorkinen 
harrera eta 

kulturartekotasunaren 
sustapena

Esku-hartze 
sozialean laguntzea

Parte-hartzearen 
sustapena

Proiektu 
esperimentalak 

edo berriak

Getxoko udalerrirako 
interesgarriak diren 

berariazko proiektuak

Getxoko erakundeen
 ohiko jardueraren 
funtzionamendua 
eta/edo mantenua

                                  2016 47.213 11.600 0 69.650 104.000 8.000

                                  2017 46.400 10.600 0 69.650 72.000 8.000

                                  2018 48.000 12.000 5.000 52.500 25.000 25.000

4. eta 5. ildoetako zenbatekoak behera egin du 2017. urtearen aldean, diru-laguntza lerro horiei adjudikatu zaien aurrekontuaren zati 
bat, zuzeneko laguntza bihurtu direlako SAREKIDE eta CARITAS erakundeentzat.

2016-2018 DIRULAGUNTZEN ALDARAKETA
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Bestalde, zuzeneko 6 laguntza eman zitzaizkien, guztira, asko-
tariko eremuetako erakundeei:

Horrela, diru-laguntzen eta zuzeneko laguntzen batura hauxe da:

ENTIDADES COLABORADORAS  IMPORTE

APNABI  13.500

GAUDE  56.250

DOWN SINDROMEAREN FUNDAZIOA  5.175

GURUTZE GORRIA  23.125

BILBOKO ELIZBARRUTIKO CARITAS  15.000

SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza  
Erakundeen Elkartea.  22.150

DIRU-LAGUNTZAK 167.500

ZUZENEKO LAGUNTZAK 135.200

GUZTIRA 302.700
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Gobelaurre boluntariotza-zentroak 500 m2-ko azalera dauka. 
Bertan, honako hauek daude: 6 bulego bikoitz, egoitzeta-
rakoak direnak eta 12 erakundetarako lekua dutenak (bulego 
bakoitzean 2 erakunde daude); Pertsonen Arretarako bulego 
1, sarreran dagoena eta hori erabili behar duten erakunde guz-
tiek partekatu behar dutena; 5 bilera-gela, ordutegi ezberdine-
tan partekatu behar dituztenak elkarteen jarduerak garatze-
ko; eta 3 gela independente, panelen bidez bana daitezkeenak 
eta 110 m2-ko aretoa bihur daitezkeenak. 

Gobelaurre boluntariotza zentroak 2 komun egokitu ditu, se-
xuaren arabera bananduak, baita beste 2 komun gehiago ere.

Gobelaurre boluntariotza-zentroko lokalak erabiltze-
ko araubidea eta lokalen erabilera-lagapenari buruzko 
deialdia onestea

2018. urtean honako elkarte hauei lokalak egoitza gisa era-
biltzeko emandako erabilera-lagapena eman zitzaien:

• AHIDA Arreta-defizita eta hiperaktibitatea dituzten 
Pertsonen Elkartea.

• AMESTEN Gizarteratzeko, Orientaziorako, Sentsibiliza-
zio Sozialerako Elkartea.

• ANOTHE Animalietan eta naturan oinarritutako Euska-
diko terapia eta hezkuntza elkartea.

• ASEBI Arantza Bifido eta Hidrozefaliaren Bizkaiko 
Elkartea.

• BIDEA EGINEZ ELKARTEA:pertsonen ahulduntzearen-
gatik lanean.

• BIZKEL Bizkarrezur Muineko Lesioa duten Pertsonen 
Elkartea.

• GIZATIAR  Romo-Areetako Elkarte Soziokulturala.

• MOVIENDOTE Herritarren Integrazioaren eta Par-
te-hartzearen aldeko Elkartea.

• MUGABARIK Garapen Pertsonal eta Komunitariorako 
Elkartea. 

• PERUALDE: Gobernuz kanpoko Elkartea, hirugarren 
munduarekin garatzeko eta lankidetzarako.

• GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFORMA

• SAREKIDE Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea.

Gainera, Gobelaurreko lokalak honako elkarte hauei doan la-
gatzea onartu zen, aldi baterako edo aldian behingo ekintzak 
egiteko espazio komun modura: 

• AHIDA Arreta-defizita eta hiperaktibitatea dituzten 
Pertsonen Elkartea. 

• ALKOHOLIKO ANONIMOAK. 

• AMESTEN Inklusiorako eta orientaziorako elkartea Sen- 
tsibilizazio Soziala.

• ASEBI Arantza Bifido eta Hidrozefaliaren Bizkaiko Elkartea. 

• BIDEA EGINEZ ELKARTEA: pertsonen ahalduntzearen-
gatik lanean.

• BIZKEL Bizkarrezur Muineko Lesioa duten Pertsonen 
Elkartea 

• URIBE ALDEKO GURUTZE GORRIA 

• E-CIVIS Herritartasun aktiboa sustatzeko Elkartea.

• GETXOKO IMMIGRANTEEN PLATAFORMAREN  
FEDERAZIOA

5.2 - BOLUNTARIOTZA-LOKALEN LAGAPENA

• FIDIAS FUNDAZIOA arteen bitartez berritzeko eta pertso-
nen arteko garapenerako fundazioa.

• INTEGRANDO FUNDAZIOA

• GAUDE elkartea, adimen gabezia duten pertsonen al-
dekoal

• GIZATIAR Romo-Areetako Emakumeen Elkarte Soziokul-
turala.

• MOVIENDOTE Herritarren Integrazioaren eta Par-
te-hartzearen aldeko Elkartea.

• MUGABARIK Garapen Pertsonal eta Komunitariorako 
Elkartea.

• ONGITASUN  Gorputz eta Buru Osasun eta Ongizaterako 
Elkartea. 

• PERUALDE Gobernuz kanpoko Elkartea, hirugarren 
munduarekin garatzeko eta lankidetzarako.

• SAREKIDE Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea. 

• SIKAP Euskal Autonomia Erkidegoko Filipinetako Elkartea. 

• SINOPE Elkarte soziokulturala. 

• PSIKOTALDE Ongizate osorako psikologo elkartea

• TXIMELETA: Hezkuntza elkarte zentro integrala



5  ENTITATE LAGUNTZAILEEKIN PARTE-HARTZE ETA INKLUSIO SOZIALA SUSTATZEA | KOORDINAZIOA SAREKIDEREKIN | 41

SAREKIDE-Getxoko Boluntariotza Erakundeen Elkartea 14 erakundek osatzen dute gaur egun, eta 2018. urtean XXV. urteurre-
na ospatu du. 2018. urtean ildo hauekin jarraitu du:

>Erakundearen barneko indartzea. Horretarako, erakunde eta pertsona boluntarioek dinamika irekietan eta kooperatibetan, 
nahiz gizarte-adimenean prestakuntza jaso dute. 

Halaber, partaidetza hobetzeko eta sistematizatzeko, Sarekidek erakundeen arteko harremana bideratzen duten teknologia be-
rrien erabileran arreta jarri du, zuzeneko bilerez harago.

>Banakako eta erakundeen lan boluntarioa indartzea, Boluntarioen Topaketen Jardunaldiaren bidez, eta 2018an boluntario ak-
tiboen zenbaketa eginez..

>Ekimen berriak: bigarren urtez, gizarte argazki lehiaketa egin da, eta erakundearen XXV. urteurrena ospatzeko, jaie-
gun bat antolatu da. Hor, erakunde parte-hartzaileek, herritar guztiei egindako lana hedatu eta jakinarazi dute. 

SAREKIDEk Getxoko Udalaren laguntzarekin antolatutako XXV. Boluntariotza-Topaketak Romoko Kultur Etxean egin dira. To-
paketa horiekin, erakunde esanguratsuenek 2018. urtean egindako lan boluntarioa nabarmendu nahi da.

Topaketa horietan Argi Elkartea saritu zuten, Getxoko Jesusen Bihotz Sakratuaren Egoitzan egoiliarrak laguntzeagatik, eta Fi-
dias erakundea, “irakasle bat, ikasle bat” proiektuarengatik. 

5.3 - KOORDINAZIOA SAREKIDEREKIN

5.4 - XXIV BOLUNTARIOEN TOPAKETAK
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