
proiektua:

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA (EELZ)

definizioa

Etxez etxeko laguntza zerbitzu integrala, balio anitza eta komunitarioa 
da. Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko arazoak dituzten pertsona 
edota familiei zuzenduta dago. Arreta zuzena eskaintzen zaie euren 
etxean, esku-hartze espezifikoen bitartez, euren ohiko inguruan jarrait-
zeko eta integratzeko, eta euren autonomia funtzionalaren murrizketa 
konpentsatzeko.

helburuak

OROKORRAK:

Erabiltzaileen bizi kalitate hobetzea, euren autonomia, segurtasuna 
eta gizarte harremanak indartuz.

ESPEZIFIKOAK:

Laguntzaren alorreko helburuak: eguneroko bizitzan euren kabuz egi-
teko gauza ez diren jarduerak egiten laguntzea.

Prebentzioaren alorreko helburuak: erabiltzailearen mantenimenduan 
laguntzea bere ohiko inguruan, erakundeetan ingresatzea ekiditea edo 
atzeratzea, bazterketa, isolamendu edo abandonu egoera prebenitzea 
eta familien egoerak txarrera egitea prebenitzea, defizit pertsonalak 
arinduz.

Hezkuntzaren alorreko helburuak: gaitasunen garapena estimulatzea.

funtzioak eta eginkizunak

Gizarte Langileak informatu, baloratu eta jarraipena egin beharko du, 
eta, horrez gain, beste beharrizan batzuk antzeman eta baliabide apro-
posak kudeatu beharko ditu, arrisku edo desatentzio egoerak ekiditeko.

Koordinazioa zerbitzuaren adjudikaziodun den enpresarekin. 

Zerbitzuaren prestazioaren kalitatea ebaluatzea.

Etxez etxeko zerbitzuak laguntza eskaintzen dio erabiltzaileari bere ka-
buz egiteko gauza ez denaz egiteko, eta, aldi berean, laguntza jaso 
duen pertsonaren gaitasunak garatuz.

Hauek dira etxez etxeko laguntzaileak, zerbitzuaren prestazioen arte-
an, egiten dituen zereginak:

1. Arreta pertsonala: janztea, lagun egitea, garbitzea. 

2. Hezkuntza laguntza: 

2.1. Higiene pertsonalean orientatzea.

2.2. Elikaduran orientatzea/heziketa.

2.3. Ekonomia eta etxeko lanetan orientatzea/heziketa.
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funciones y tareas

3. Osasunaren zaintza: 

3.1. Medikazioa bermatzea, behar den kasuetan.

3.2. Medikuaren kontsultara laguntzea.

3.3. Kura erraz eta txikiak eta estimulazio ariketak.

4. Etxean laguntzea: 

4.1. Eguneroko garbiketa.

4.2. Jatekoa eta erosketak.  

4.3. Arropa.  

4.4. Beste batzuk. 

JASOTA EZ DAUDENAK

Etxebizitza berean bizi diren familiakoei edo beste pertsona batzuei 
arreta egitea.

Etxebizitzan konponketak egitea (erabiltzaileari eskainitako zerbitzu 
pertsonalizatuarekin zuzenean zerikusirik ez badu, betiere pertsona 
hori bakarrik bizi ez bada).

Bere ohiko etxebizitza ez den beste toki batera bila joatea, salbuespe-
neko kasuetan izan ezik.

Oro har, etxez etxeko langilearentzat esfortzu fisikoa eskatzen duten 
lanak eta bere osasuna arriskuan jartzen dutenak, esate baterako, era-
bat ezindua den pertsona bat gurpildun aulki batean esertzea edo ohe-
tik materialki altxatzea.

ERABAT BAZTERTUTA DAUDENAK

Injekzioak jartzea.

Tentsioa hartzea.

Zundak jartzea edo kentzea.

Eskara, ultzera eta abarren tratamendua.

Medikazio bereziren bat ematea, baldin eta eman behar duenak horren 
gainean jakin edo espezializatuta egon behar badu.

Errehabilitazio edo mantenimenduko ariketa jakin batzuk egiten la-
guntzea erabiltzaileari. 

zerbitzua norentzat den

Oro har, honako hauek izan ahalko dira etxez etxeko zerbitzuaren onu-
radunak: eguneroko bizitzako jarduerak egiteko zailtasunak dituzten 
pertsona guztiak, hain zuzen horretarako ezarritako baremoaren pun-
tuazio mugak gainditzen dituztenak. 



zerbitzua norentzat den

Getxoko udalerrian erroldatuta daudenak, eskaera egin baino urte bete 
lehenagotik.  Senideek hartutako edo antzeko egoeran dauden pertso-
nen kasuan, erroldatzeari buruzko betekizuna pertsona hartzaileari es-
katuko zaio.  Erroldatze aldaketa behin betiko balitz, arreta jasoko duen 
pertsonak erroldatuta egon beharko du eskaera egiteko orduan. 

Oro har, zerbitzua hurrengo kolektiboei zuzentzen zaie:

Arreta jaso behar duten adin txikikoak, gurasoek euren funtzioak betet-
zeko zailtasunak dituztenean.

Bakarrik bizi diren edo familiakoen arreta jasotzerik ez duten pertsona 
nagusiak, hain zuzen zailtasunak dituztenak jarduera jakin batzuk egi-
teko.

Familiako kide bati arreta egiteko laguntza  behar duten senideak. 

Minusbaliotasuna duten pertsonak, hain zuzen laguntza honekin euren 
autonomia pertsonala mantendu dezaketenak.

Gizarte egoera dela-eta ezgaituak diren pertsonak.

aurkeztu beharreko dokumentazioa

NANaren fotokopia.

Onuradunaren Osasun Laguntzako Kartillaren fotokopia.

Onuradunaren erroldatze ziurtagiria, gutxienez urte bete daramala 
erroldatuta egiaztatuz .

Familiaren diru-sarreren ziurtagiria (pentsioak, nominak eta abar) 

Azken Errentaren gaineko Zergaren Aitorpenaren fotokopia, edo, hala 
badagokio, egitetik salbuetsita dagoela egiaztatzen duen agiria (Zer-
bitzuaren xede izango den pertsonarena zein berarekin bizi den fami-
liarena)

Onuradunaren azken 5 urteei dagozkien ondasun higiezinen ziurtagi-
ria, Ogasuneko Ordezkaritzak emanda

Diru-sarreren, ondasunen, kapital higigarriaren eta higiezinaren eta 
abarren zinpeko aitorpena, eredu ofizialaren arabera. Ondasunak es-
kualdatu badira, eskualdatze hori egiaztatzen duen agiriaren fotokopia 
aurkeztuko da.

Banku-helbideratzearen agiria, zerbitzuaren tasak kobratu ahal  izateko

Banku gordailuen ziurtagiria.

Medikuaren txostena.

Udaleko Gizarte Zerbitzuek egoki ikusten badute, dokumentazio osaga-
rria eskatu ahal izango da.
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