
 

proiektua:

ARRISKU JOKABIDEEN PREBENTZIOA ETA  
LAGUNTZA  GAZTEENTZAT ETA HORIEN  
FAMILIENTZAT 

definizioa

Arrisku jokabideak dituzten gazte zein 14 eta 21 urte arteko gazteen 
familiei zuzendutako arreta zerbitzua (eskola porrota eta absentismoa, 
familia gatazka, jarrera agresiboak, delinkuentzia zantzuak edota dro-
ga kontsumoa), orientazio eta  laguntza eskaintzeko helburuarekin. 
Zerbitzu honetan beste laguntza hauek ere sartzen dira: aholkularitza, 
ikuskapena eta prestakuntza planak gazteekin lan egiten duten profe-
sionalentzat.

helburuak

OROKORRAK:

Egoera jakin batzuetan esku hartzea, hain zuzen gaztearen arrisku 
jokabideak (denboran mantentzen eta errepikatzen direlako edo be-
reziak direlako) potentzialki eragin txarra direnean garatzeko eta gizar-
tean integratzeko.

Familiengan esku hartzea, horien gaitasunak garatzeko eta baliabideak 
indartzeko, guraso lana betetzerakoan.

ESPEZIFIKOAK:

Familiarekin batera baloratzea gaztearen egoera orokorra, kontsulta 
eragin duen arrisku jokabidea bere testuinguruan kokatzeko, eta, egin-
dako baloraziotik abiatuta, esku hartzeko beharrizana eta mota zehaz-
teko.

Gizarte eta hezkuntza alorrean esku hartzeko edota esku hartze psiko-
terapeutikorako esparrua eskaintzea familiei eta gazteei, beharrezko 
ikusten den kasuetan.

Gazteei laguntza eskaintzea, arrisku egoera edo jokabideei aurre egite-
ko alternatibak sortzerakoan.

Familiei laguntzea eta orientatzea, seme-alabek drogen gainean egiten 
duten erabilera desegokia antzemateko eta hori konpontzeko.

Informazioa ematea gazteei euren kezka sortzen duten gaiei buruz, 
droga kontsumoaren edota horren ondorioen gainean.

funtzioak eta eginkizunak

Profesionalekin kontrastatzea eta orientatzea.

Gaztearen egoeraren balorazio orokorra.

Laguntza eta tratamendua familia eta gazteentzat.

Prestakuntza eta aholkularitza ikastetxeei eta gazteekin lan egiten du-
ten erakundeei.



proiektua:

ARRISKU JOKABIDEEN PREBENTZIOA ETA  
LAGUNTZA  GAZTEENTZAT ETA HORIEN  
FAMILIENTZAT 

zerbitzua norentzat den

Bi sexuetako gazteak, 14 eta 21 urte artekoak eta arrisku jokabideak 
dituztenak.

Laguntza edo orientazioa eskatzen duten gazteen erantzule diren gu-
raso, familia edo arduradunak.

Ikastetxeak edo arrazoi profesional edo pertsonalengatik eta gaztee-
kin kontaktuan daudelako orientazioa nahi duten pertsonak.

oinarrizko arautegia

Drogamendekotasunaren 18/1998 Legea, Eusko Jaurlaritzarena. 

Eusko Jaurlaritzaren Drogamenpekotasunaren V. bost urteko Plana.

Udalaren eta Gizakia Fundazioa – Hirusta Programarekin egindako hit-
zarmena.


