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Galdakaoko udalaren gizarte-zerbi tzuen katalogoak, kon-
tsultak egiteko eta informazioa lor tzeko tresna erabilgarria 
izan nahi du, zerbi tzu hauek lortu ahal izateko lagun tza 
gisa, erabil daitezkeen prestazioei eta bete beharreko baldin -
tzei buruzko informazioa eta aholkua eskainiz. Galdakaoko 
gizarte-zerbi  tzuetatik lanean dihardugu 1987. urteaz geroztik, 
herritarren ongizatearen alde, informazioa, balorazioa eta, 
orokorrean, herritar orori orientabideak emanez, baita udalerri 
barruko zein kanpoko baliabideak aplikatuz.

Gizarte-bazterkeriaren eta desberdintasunen a tzean dauden 
arrazoiak aurreikusi eta desagertaraz daitezen, hala nola 
norbanakoen zein kolektibo desberdinen gizartera tzea susta-
tzen duen egitura finkatu ahal izan da hogeita bost urte 
hauetan. Zeregin horretan, komunitate eta herri gisa buru-
belarri ari gara lanean, per tsonen garapena osoa bezain askea 
izan dadin lagundu nahian.

Asmo horrekin, zerbi tzuen katalogo honen edukia eguneratu 
dugu, beharra izanez gero kon tsulta egin ahal izan dadin. Hala 
ere, lan hau ezinezkoa li tzateke Galdakaoko udalaren gizarte-
zerbi tzu hauen a tzean ezinbestekoa den alde humanoa izan 
ez bali tz, alegia lan-talde profesionala eta herritarrengandik 
hurbila. Berba hauen bidez bihoakie nire aitor tza.

Begoña Ormae txe

Gizarte-ekin tza 
arloko zinego tzia

Sarrera
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Gizarte Ekin tza Arloko Organigrama

GIZARTE EKIN TZAKO 
ARDURADUN 

POLITIKOA

GIZARTE EKIN TZAKO I. 
BATZORDEA 

GIZARTE EKIN TZAKO 
ARDURADUN 

TEKNIKOA
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ADMINISTRARI 
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Udal Gizarte Zerbi tzuen antolaketa
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Oinarrizko Gizarte Zerbi tzua

Definizioa
Oinarrizko gizarte-zerbi tzua gizarte-zerbi tzuen sistemako oinarrizko unitatea da eta biztanle guztiei eskai-
nia, inolako bereizketarik gabe. Oinarrizko gizarte-zerbi tzua jarduteko balio eta diziplina ani tzeko unitatea 
da, ekin tza komunitarioa gara tzea helburu nagusia duena. Gizarte-zerbi tzuen sistemako hainbat mailata-
rako sarbidea da.
Hauek dira oinarrizko gizarte-zerbi tzuaren eginkizunak:
•  Oinarrizko gizarte-zerbi tzuen zeregin nagusia izango da gizarte-zerbi tzuen bidez eran tzuteko moduko 

zer-nolako beharrak dauden an tzematea eta kargu har tzea. Horretarako, bere ardura izango du Gizarte 
Zerbi tzuen Euskal Sistemaren baitako atal batera nahiz bestera nork noiz joan behar duen koordina tzea 
eta kudea tzea.

•  Elkarbizi tzarako zerbi tzu edo programak ematea interesatutakoen egoi tzan lagun tzeko ekin tzak eginez.
•  Per tsonen, familien eta taldeen integrazio soziala errazteko baliabide eta bitartekoak ematea xede duten 

esku-har tze programak gara tzea, bazterketaren preben tzioari arreta eginez nagusiki.
•  Egungo premia sozialei buruzko sen tsibilizazio programak susta tzea, baita erkidegoaren bizi tza gara tzeko 

gizarte-partaide tza susta tzea xede dutenak ere.
•  Dagozkion prestazioen tramitazioa kudea tzea.
•  Homogeneizazio, koordinazio eta sistematizazio irizpideen araberako informazioa lan tzea.
•  Gizarte-baliabideen erabilera eraginkorra planifikatu eta arrazionaliza tzeko lanen abiagune izatea, tokian 

tokiko beharrizan sozialak eta horiek estal tzeko ahaleginean gerta daitezkeen aka tsak detektatuz.
•  Gara dezakeen eta espreski ego tz dakiokeen an tzeko beste edozein eginkizun.

Jendeari arreta egiteko ordutegia
9:00etatik 13:30era.
(Astelehenetik ostiralera,  
aurretaz hitzordua eskatuta)

Helbidea
Pon txi Zabala kalea 3-A (Ardanza Parkea)
Telefonoa: 94 401 05 45 
Faxa:         94 401 05 44 



I N T R O D U C C I Ó N

ZERBITZUA TELEFONOA HELBIDEA
SOS DEIAK 112
ER TZAIN TZA 946 075 340 Zabalea 23

SUHIL TZAILEAK

Informazioa:
946 077 800
Larrialdiak:    
944 922 800

E txean tratu  txarrak edo sexu-era-
soak jasan dituzten emakumeen tzako 
telefono bidezko Arreta Zerbi tzua 

900 840 111

UDAL TZAINTZA
Galdakaoko Udal tzain tzak Gizarte Zerbi tzuei 
lagun tzeko lan hauek egiten ditu: 

1-  Gizarte-lagun tza desberdinen eska tzaileen 
egoi tza egiazta tzeko  txostenak. 

2-  Gizarte-bazterkerian gerta tzeko edozein 
arrisku-egoeraren berri ematea. 

3-  Adin  txikikoekin zerikusia duten polizia ekin-
tzen berri ematea. 

4-  E txe-giroko tratu  txarrekin edota genero-
indarkeriarekin zerikusia duten polizia ekin tzak 
ezagutaraztea. 

5-  Adin  txikikoen eta gizon-emakume zaharren 
ustezko babesgabetasun egoeren berri ematea, 
polizia-esparrutik kanpokoak izanda ere. 

6-  Ondasunei eta bizi tza-bitartekoei buruzko 
 txostenak egiteko informazioa bil tzea. 

7-  Harrera-e txebizi tzaren kudeaketa eta kontrola, 
jendeari arreta egiteko ordutegitik kanpo. 

8-  Gizarte Zerbi tzuetako langileei lagun egitea, 
halaxe eska tzen denean.

944 010 505 Juan Bautista 
Uriarte z/g

Larrialdietarako zerbi tzu eta telefonoak
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—  Arreta per tsonalizatuko planean aurreikusitako jardu-
nak eta esku-har tzeak abian jar tzea, eta horien jarrai-
pena eta aldizkako ebaluazioa egitea.

—  Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren zerbi tzuak eta 
prestazio ekonomikoak lor tzeko aukera antola tzera 
bideratutako izapide tze-, kudeaketa- eta koordinazio-
fun tzio guztiak egitea.

Lege esparrua
•  12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbi tzuei 

buruzkoa (EHAO, zk 246, 2008/12/24).
•  155/2001 Dekretua, uztailaren 30ekoa, Gizarte Zerbi-

tzuen alorreko zereginak zehazten dituena (EHAO, zk 
165, 2001/8/27).

•  64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, Gizarte Zerbi tzuen 
erabil tzaileen eta profesionalen eskubide eta betebe-
harren karta one tsi zuena (EHAO, zk 76, 2004/4/23). 

Definizioa
Informazio-, balorazio-, diagnostiko- eta orientazio-
zerbi tzuak honako fun tzioak ditu:
— Per tsonei honako alderdi hauei buruzko informazioa 
ematea:

•  Gizarte Zerbi tzuen Euskal Sistemaren zerbi tzuak eta 
prestazioak.

•  Beren eskubideak eta betebeharrak, premien balio-
espen bat eta, hala badagokio, diagnostiko bat eta 
arreta per tsonalizatuko plan bat izateko eskubidea 
bereziki azpimarratuta.

•  Eskaeraren bilakaera.
—  Lehen ebaluazio orokor baten bidez premiak balioes-

tea eta, hala badagokio, Mendetasuna, Diskapazita-
tea, Bazterkeria eta Babesgabetasuna Balora tzeko eta 
Diagnostika tzeko Zerbi tzuari adituen balorazio bat 
eska tzea.

—  Balorazioan oinarrituta jarraipena behar duen esku-
har tze bat beharrezko tzat har tzen den kasuetan, per-
tsonek gizarte premiei dagokienez duten egoeraren 
diagnostikoa egitea, honako parametro hauei jarraiki: 
autonomia/mendetasuna, babesa/babesgabetasuna, 
gizartera tzea/bazterkeria, onarpena/parte-har tzea.

—  Per tsona edo per tsonak prestazio ekonomikorik edo 
zerbi tzurik egokienera edo, hala badagokio, presta-
zioen eta zerbi tzuen arteko konbinaziorik egokienera 
bidera tzea.

—  Diagnostikoa kontuan hartuta komeni denean, Gizarte 
Zerbi tzuen Euskal Sistemak aplika tzeko moduko arre-
ta per tsonalizatuko plan bat lan tzea, erabil tzailearen 
parte-har tzearekin.

1.1  Informazio-, balorazio-, diagnostiko- 
eta orientazio-zerbi tzua
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Betekizunak
Hauek dira eska tzaileek bete beharreko baldin tzak:
•  E txez E txeko Lagun tza erregula tzen duen udal araute-

gian zehaztutako eska tzaile-profilarekin bat etor tzea.
•  Urtebete lehenagotik Euskal Autonomia Erkidegoko 

edozein udalerritan erroldatuta egotea, eta eskabidea 
aurkeztu aurreko sei hilabeteetan Galdakaoko udale-
rrian erroldatuta egotea.
Arestian aipatutako abenduaren 14ko 39/2006 Le-
gearen arabera besteren mendeko tzat jo tzen diren 
per tsonen kasuan, hartan ezarritakoa hartuko da 
jarraibide tzat.
Hala ere, aurreko baldin tza bete tzen ez dutenak ere 
zerbi tzuaz baliatu ahal izango dira, baldin eta, fa-
miliaren lagun tza dela kausa, udalerri desberdine-
tan  txandaka bizi eta erroldatuta dauden udalerrian 
e txez e txeko lagun tza zerbi tzuaz balia tzen badira. 
Kasu honetan, jatorrizko udalerriko Gizarte Zerbi tzuen 
 txostena aurkeztu behar dute, e txez e txeko lagun tza 
jaso tzen dutela egiaztatuz.

•  Baimena ematea Gizarte Zerbi tzuei, aitortutako datuak 
zerga-datuekin eta Gizarte Seguran tzakoekin erkatu 
eta egiazta di tzaten, beti ere zehaztutako ekarpena 
likida tzeko asmoz.

Agiriak
•  Eska tzailearen NANaren edo beste edozein identifika-

zio-agiri baliokideren fotokopia.

Definizioa
E txez E txeko Zerbi tzua gizarte-zerbi tzu integrala, 
balioani tzekoa eta komunitarioa da, eguneroko zeregi-
netan beren kasa jarduteko zailtasunak dituzten familia 
edota per tsonei zuzendutakoa, preben tzioa, sorospena 
edota birgai tzea xede duen programa indibidualizatu ba-
ten bitartez beren bizi tza-kalitatea hobe tzeko asmoz. Hori 
guztia e txe barruko arretan eta zainketa-lanetan gauza-
tzen da, per tsonek beren e txeetan jarrai tzea erraztuz.

Helburuak
•   Autonomiaren galera prebenitu eta konpen tsa tzea, 

eguneroko bizimoduari dagozkion jarduerak egiteko 
edota e txe-giroa bizi-baldin tza egokietan manten-
tzeko lagun tza eskainiz.

•  Berezko arreta-sarea osa tzen duten per tsona zain-
tzaileei lagun tza ematea.

•  Per tsona erabil tzaileak beren komunitate-esparruan 
integra tzea erraztea, isolamendu egoerak ekidinez.

•  Elkarbizi tza-giroa hobe tzea arriskua sor dezaketen 
egoerak saihesten lagun dezaketen esku-har tzeen bi-
tartez.

•  Beste zerbi tzu ba tzuen esku-har tzea behar duten pre-
mia-egoerak detekta tzeko bide izatea.

•  Per tsonak bere e txean jarrai tzea erraztea.
•  Per tsona onuradunen gaitasunen garapena erraztea. 

1.2 E txez E txeko Lagun tza Zerbi tzua
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•  Galdakaoko Udalaren E txez E txeko Lagun tza Zerbi-
tzuari buruzko Arautegi erregula tzailea (BAO,  zk 238, 
2008/12/11).

•  Familia-liburua, familia-unitatean 18 urtetik beherako 
adin  txikikoak izatekotan.

•  Kasuan kasu, Mendetasuna Balora tzeko Unitateak 
egindako balorazioa.

•  Organo ofizial eskumendunak egindako diskapazitate 
ziurtagiria, hala badagokio.

•  Mediku- txostena, eredu normalizatuaren araberakoa.
•  Familia-unitateko kideen errolda-ziurtagiria.
•  Ekonomia-egoerari buruzko datuak:

—  Per tsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren 
azken aitorpenaren fotokopia edo, horrelakorik ez 
izatekotan, aitorpena egin beharrik ez dagoela dio-
en Ogasun-ziurtagiria.

—  Pen tsioen ziurtagiri eguneratua, erakunde emai-
leak egindakoa, mota eta zenbatekoa aipatuz.

—  Aurrezki-libretak, kontu korronteak, bonoak, akzio-
ak, epe finkorako gordailuak eta bestelakoak kon-
tratatuta dauzkan banku-erakundeetako posizio 
eguneratu guztien ziurtagiria.

—  Azken nominaren edo (aldakorrak izatekotan) 
azken nominen fotokopia.

—  Prestazio ekonomikoen eta bestelako diru-sarreren 
bitartez jasotako kopuruen ziurtagiriak.

—  Ezarritako prezioaren hilabeteko ordaina egiteko 
erabiliko diren banku-erakundea eta kontu-zenba-
kia.

—  Gastu kengarrien egiaztagiriak (alokairua, hipote-
ka-kreditua eta abar).

Lege esparrua
•  39/2006 Legea, abenduaren 14koa, mendetasun egoeran 

dauden Per tsonen Autonomia Per tsonala eta Lagun tza 
Susta tzeari buruzkoa. (EAO zk 299, 2006/12/15).
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1.3. Adinekoak Dinamiza tzeko Zerbi tzua •  Osasun arloa: adinekoen ongizate fisiko, psikiko eta so-
ziala errazten duten bizi tza-ohiturak garatu eta susta-
tzea du helburu (Mendi-ibilaldiak, “Nola bizi gehiago 
eta hobeto” Zahar tze Aktiboko Programa). 

•  Aisialdi eta astialdi arloa: adinekoei jostatu, olgatu eta 
aisialdian beren buruak gara tzeko aukera eskainiko 
dien jarduerak antola tzea du xede (Adinekoen tzako 
Jokoen Olinpiada, ospakizunak: Gabonak... ).

2.-  ADINEKOEN ELKARTEEKIKO ESKU-HAR TZEA:
Dinamizazio Zerbi tzuak Galdakaoko elkarteekin lan egi-
ten du.
Elkarte hauekin batera banakako prestakun tza-programa 
bat gara tzen ari da, baita elkarteen arteko topaketak eta 
Nagusiak deri tzon Bizkaiko adinekoen elkarteen Fede-
rakundearekiko koordinazioa ere.

Definizioa
Zerbi tzu honek eskain tzen du: 
•  Astialdi eta aisialdirako programa eta zerbi tzuei 

buruzko eta bizi tza-ohitura osasungarriei buruzko in-
formazioa eta aholkulari tza.

•  Adinekoen artean garapen soziokulturala eta heziketa 
alorrekoa eta elkartasunari eta boluntario tzari lotutako 
ekin tzak susta tzeko programa espezifikoak.

•  Per tsonen arteko harremanak gauza tzeko aukera, per-
tsona eta taldeen arteko komunikazioa erraztuz. 

•  Adinekoen elkarteek udalerrian duten presen tzia 
sendo tzea etengabeko informazioa eta partaide tza ko-
munitarioaren bitartez.

•  Adinekoen tzako oporraldi-programei buruzko infor-
mazioa eta tramitazioa (Imserso bidaiak, Termalismoa, 
Adineko bidaiak).

Helburua
Adinekoen bizi tza-kalitatea hobe tzea eta zahar tze akti-
bo eta osasungarria susta tzea, beti ere, adinekoen ga-
rapen soziokulturala lagunduz eta euren autonomia eta 
elkarkide tza indartuz. 

Programak eta jarduerak

1. ERKIDEGO ESPARRUKO ESKU-HAR TZEA:
Adinekoek komunitatean parte hartu eta aisialdiaz era 
sor tzaile batean goza tzea bul tza tzen duten programak, 
eskuhar tze-esparru desberdinen bitartez:
•  Gizarte eta kultura arloa: adinekoen artean prestakun-

tza, hezkun tza eta kultur jarduerak bul tza tzea du xede, 
haien arteko harremanak sustatuz eta komunikazioa 
hobetuz (jardunaldiak, irteerak, hi tzaldiak...).
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•  “E TXEA ANAITASUNA” IBERLUZEKO ADINEKO 
PER TSONEN ELKARTEA
Helbidea: Ibarluze 1-A

•  IZARRA ADINEKO PERTSONEN ELKARTEA
Helbidea: Bizkaia 15

Definizioa
Mendetasuna duten adinekoak zain tzen dituzten familiei 
zuzenduriko lagun tza emateko programa da, preben-
tzioa, informazioa, heziketa eta lagun tza psikosoziala 
eskain tzen dituzten jarduketak garatuz.

Helburua
Mendetasuna duen per tsona bat zain tzeak zain tzailearen 
bizi tzako eremu askotan eragina izaten du; arlo fisikoan, 
psikikoan, emozionalean, familiartekoan, sozialean eta 
lan-eremuan. Norbere burua zain tzen duen garran tzia 
ulertaraztea eta arnasaldirako guneak sor tzea, zain-
tzailearen ongizaterako lagungarri izaten dira. Zain-
tzailea ondo ez badago, egunerokotasunean ager dai-
tezkeen zailtasunei aurre egiteko aukerarik ez du izango, 
ondorioz, eskain tzen dituen zainketa lanak ezegokiak 
gerta daitezke, gaixoaren osasuna zein berea kolokan ja-
rriz. Fun tsezkoa da beraz, norbere burua zain tzea hobe 
zaindu ahal izateko. Horregatik, Galdakaoko Udalak, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlanean, Zainduz Gal-
dakaoko programa eskain tzen du.

Programak hurrengo zerbi tzuak eskain tzen ditu:
• Mendetasunaren agerpenari aurre egiteko ekin tzak.

Adinekoen Zentro Soziokulturalak, adinekoen bizikide tza, 
elkarren arteko harremana eta parte-har tzea bidera tzeko 
topalekuak dira. Zahar tze aktiboa susta tzeko zentro 
hauetan per tsonen eta taldeen arteko harremanak bul-
tza tzen dira baita bizimodu osasungarriak ere. Udale-
rriko auzo desberdinetan daude eta Adinekoen Elkarteek 
kudea tzen dituzte.

•  ELKARBIZI JUBILATU ETA PEN TSIODUNEN 
ELKARTEA (URTEBIETA)
Helbidea: Urtebieta auzoa 6 bis (Galdakao)
Telefonoa: 94 466 25 88

 
•  ELKARTEA JUBILATU ETA PEN TSIODUNEN 

ELKARTEA (APERRIBAI-OLABARRIETA)
Helbidea: Olabarrieta auzoa 21
Telefonoa: 94 440 61 91

•  GURE E TXEA JUBILATU ETA PEN TSIODUNEN 
ELKARTEA (USANSOLO)
Helbidea: Bara tzeko plaza 3, behea (Usansolo)
Telefonoa: 94 456 65 92

•  DANOK AURRERA JUBILATU ETA PENTSIODUNEN 
ELKARTEA (BENGOE TXE)
Helbidea: Sixta Barrene txea 32 (Bengoe txe)
Telefonoa: 94 457 35 26

•  “LAGUN ARTEAN” GALDAKAOKO ADINEKO 
PER TSONEN ELKARTEA
Helbidea:  Tximiolarregoikoa 1-A

1.5.  ZAINDUZ programa-Zain tzaileen 
Lagun tza Zerbi tzua

1.4.  Adinekoen tzako Zentro  
Soziokulturalak
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• Informazioa, prestakun tza eta aholkulari tza.
• Banakako eta taldekako lagun tza psikologikoa.
• Boluntario tza susta tzea.

Programa hau, orokorrean, Galdakaoko herritarrei, Gal-
dakaoko per tsona nagusiei eta, bereziki, familia zain-
tzaileei zuzenduta dago.

Kontaktua
e-mail: zainduz@galdakao.net

Arreta per tsonalizatuko ordutegia
Astelehenak 8:30etik  14:30era
Asteazkenak 16:30etik 20:00etara

Hi tzordua aurretiaz eska tzeko Gizarte 
Ekin tza Arloan

Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 13:30era

Definizioa
Telelagun tza gizarteari lagun tzeko eta gizartean esku-
har tzeko zerbi tzu teknikoa da, lehen mailako arretako 
gizarte-zerbi tzuen testuinguruan kokatua, erabil tzaileei, 
telefono-linearen bitartez eta komunikazio- eta infor-
matika-ekipamendu espezifiko bati esker, etengabeko 
arretako zerbi tzua eduki tzeko aukera ematen diena, egu-
neko 24 orduetan eta urteko egun guztietan, larrialdiko 
edo gizarte-premiako egoerei eran tzun egokia emateko 
bereziki prestatuta dauden per tsonen ardurapean, bai 
bere kabuz bai beste baliabide komunitarioak mugiaraziz 
bere kabuz edo beste zerbi tzu komunitarioak mugiaraziz.
Telelagun tza-zerbi tzuak honako prestazio hauek edukiko 
ditu gu txienez: 

1.6. Telelagun tza Zerbi tzua

•  Telelagun tza-ekipoak instala tzea, abian jar tzea, 
manten tzea eta konpon tzea, ekipo horiek erabil tzaileen 
e txeetan erabilera-lagapeneko erregimenean u tzita. 

•  Erabil tzaileei ahozko informazioa ematea gailu tekno-
logikoen erabileraren eta ezaugarrien inguruan, ida-
tzizko erabilera-jarraibideak ere haien esku jarriz.

•  Larrialdiko egoeretan (osasun-larrialdiak, lapurretak 
edo suteak, adibidez) berehalako eran tzuna ematea; 
horretarako, etengabeko konexioa izango da Larrial-
diak Koordina tzeko Zentroekin (SOS-Deiak), eta ba-
liabide komunitario egokiak mobilizatuko dira edo 
bertatik bertara arreta emateko zerbi tzua abian jarriko 
da zain tza per tsonal ez-sanitarioak eska tzen dituzten 
bestelako egoeretarako.

•  Telefono bidez erabil tzaileen aldizkako jarraipena egi-
tea, erabil tzaileen egoera etengabe gainbegira tzeko.

•  Erabil tzaileen tzat erabilgarri izan daitezkeen gizarte-
baliabideei buruzko informazioa ematea, eta, hala 
badagokio, gizarte-arretako oinarrizko baliabideetara 
bidera tzea.

Helburuak
Telelagun tza-zerbi tzuak honako helburu hauek ditu: 
a)  Autonomia mugatua dutelako edo gizartean isolatu-

ta gera tzeko arrisku-egoeran daudelako e txean zein 
e txetik kanpo presako arretaren eta/edo ohiko zein 
etengabeko gainbegira tzearen premia izan dezaketen 
per tsonak ohiko familia eta gizarte-ingurunean geratu 
eta integra daitezen erraztea, egoi tza-zerbi tzuetara jo 
beharrik izan ez dezaten.

b)  Lagun tza-sareekiko etengabeko harremanaren bitar-
tez, erabil tzaileei lagun tza integrala eskain tzea, haien 
bizi-kalitatea hobe tzeko eta e txean autonomia- eta 
segurtasun-sentimendua indar tzeko.

c)  Gizarte beharrizaneko edo larrialdiko egoeretan bere-
hala esku har tzeko aukera ematea.
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d)  Erabil tzaileen zainketaren ardura har tzen duen gizar-
te- eta familia-inguruneari lagun tza eskain tzea. 

Har tzaileak
Honako profil sozial hauek dituzten per tsonak joko dira 
telelagun tza-zerbi tzu publikoaren har tzaile tzat:
1. 65 urtetik gorako per tsonak:
a)  Eskumeneko organoaren administrazio-ebazpenaren 

bidez onartuko mendetasun-egoeran daudenak.
b)  Mendetasun-arriskuan daudenak, mendetasun-

egoera balioesteko organoaren irizpenaren bitartez 
egiaztatua.

2. Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako per tsonak.
3.  Adimen-diskapazitatuak izaki, eskumeneko organo 

baten administrazio-ebazpenak onartutako mendeta-
sun-egoeran dauden per tsonak.

4.  Diskapazitatu fisikoak izaki, eskumeneko organo baten 
administrazio-ebazpenak onartutako mendetasun-
egoeran dauden per tsonak.

5.  Diskapazitatu sen tsorialak izaki, eskumeneko organo 
baten administrazio-ebazpenak onartutako mendeta-
sun-egoeran dauden per tsonak.

6.  Diagnostikatutako buru-gaixotasuna izaki, eskume-
neko organoaren administrazio-ebazpenaren bitartez 
onartutako mendetasun-egoeran dauden per tsonak.

7.  Gizarte-isolamenduko arriskuan izaki, telelagun tza-
zerbi tzuaren bitartez bete litezkeen premiak detektatu 
zaizkien per tsonak. Kasu horietan beharrezkoa da oi-
narrizko gizarte-zerbi tzuak dagokion  txostena ematea.

Agiriak
Eskaerari honako dokumentu hauek eran tsi behar zaiz-
kio:
a)  Eska tzailearen eta, hala badagokio, haren legezko 

ordezkariaren Nortasun Agiri Nazionalaren edo 

A tzerritarraren Identifikazio Zenbakiaren fotokopia. 
Eskabidea bide presen tzialaz aurkeztu bada, ez da aur-
keztu beharko, baldin eta eskabide-ereduan gizarte-
zerbi tzuen arloko eskumena duen Eusko Jaurlari tzako 
Zuzendari tzari baimena ematen bazaio Barne Ministe-
rioan nortasunari buruzko datuak egiazta tzeko. Agiri 
hori ez da aurkeztu beharko eskabidea bide elektro-
nikoz aurkeztu bada eta eska tzailea onartutako ziurta-
giri elektronikoa erabiliz identifikatu bada.

b)  Per tsona eska tzailearen errolda-ziurtagiria edo 
- txartela, eska tzailearen bizileku berean erroldatuta 
dauden per tsona guztien zerrendarekin. Ez da aur-
keztu beharko, baldin eta eskabide-ereduan gizarte-
zerbi tzuen arloko eskumena duen Eusko Jaurlari tzako 
Zuzendari tzari baimena ematen bazaio Estatistikako 
Institutu Nazionalean edo dagokion udalean dagokion 
konprobazioa edo egiaztapena egiteko, telematika bi-
dez zein bestelako bitartekoen bidez.
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•  Agindua, 2011ko ekainaren 30ekoa, Enplegu eta Gi-
zarte Gaietako sailburuarena, telelagun tzaren zerbi tzu 
publikoari 2011. urtean aplikatu beharrreko prezio pu-
blikoaren zenbatekoa eta salbuespena zehazteko dena. 
(EHAA zk: 124, 2011/06/30).

Definizioa
Hurrengo baldin tza hauetan dagoen per tsonari esaten 
zaio mendetasun-egoeran dagoela: adin, gaixotasun edo 
ezintasun arrazoiengatik, eta autonomia fisiko, men-
tal, intelektual edo sen tsorial faltagatik edo horiek gal-
tzeagatik, beste per tsona baten edo per tsona ba tzuen 
arreta edo lagun tza garran tzi tsua behar dutenak, egune-
roko bizi tzako oinarrizko jarduerak egiteko; edo ezintasun 
intelektuala edo buruko gaixotasuna duten per tsonen ka-
suan, euren autonomiarako lagun tza behar dutenak.

Zein tzuk dira Eguneroko Bizimoduaren Oinarrizko 
Jarduerak? 
Per tsonari gu txieneko autonomiaz eta bere kabuz molda-
tzeko behar direnak, hala nola: norbere burua zain tzea, 

1.7. Mendetasunaren balorazioa

c)  Eska tzailearen osasun- txartelaren fotokopia. Ez da aur-
keztu beharko, baldin eta eskabide-ereduan gizarte-
zerbi tzuen arloko eskumena duen Eusko Jaurlari tzako 
Zuzendari tzari baimena ematen bazaio eskumena duen 
administrazioan konprobazioa edo egiaztapena egite-
ko, telematika bidez zein bestelako bitartekoen bidez.

d)  Osasun-fi txa, ekainaren 28ko 144/2011 Dekretuaren I 
eranskinean jasotako ereduari lotuko zaiona.

e)   Txosten soziala, dagokion oinarrizko gizarte-zerbi-
tzuak emandakoa, telelagun tza-zerbi tzuaren bitartez 
bete daitezkeen premiak jaso tzen dituena, aipatutako 
Dekretuaren 9. artikuluko 7. paragrafoan.

f)  Telelagun tza-zerbi tzuaren prezioa ordain tzeko banku-
helbidera tzea egiteko dokumentua. Prezioa ordain-
tzeko salbuespena onar tzen bada, aurkeztu diren 
banku-datuak ezeztatu egingo dira.

g)  Telelagun tza-zerbi tzuaren preziotik salbuestea edo 
hobaria ematea eska tzen duten interesdunek gizarte-
zerbi tzuen arloko eskumena duen Eusko Jaurlari tzako 
sailburuaren Aginduan adierazitako dokumenta-
zioa aurkeztu beharko dute, beren gaitasun ekono-
mikoa zehazteko. Lege horren bitartez, erabil tzaileek 
telelagun tza-zerbi tzu publikoaren finan tziazioan du-
ten parte-har tze ekonomikoa arau tzen da. 

Lege esparrua
•  39/2006 Legea, abenduaren 14koa, mendetasun 

egoeran dauden Per tsonen Autonomia Per tsonala 
eta Lagun tza Susta tzeari buruzkoa. (EAO zk: 299, 
2006/12/15).

•  144/2011 Dekretua, ekainaren 28koa, telelagun tza-zerbi-
tzu publikoari buruzkoa. (EHAA zk: 124, 2011/06/30).

•  Ebazpena, 2012ko o tsailaren 28koa, Gizarte Zerbi tzuen 
zuzendariarena, telelagun tza-zerbi tzu publikoan alta 
eska tzeko eredu normalizatu berria ezar tzen duena 
(EHAA zk: 90, 2012/05/09) 
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• Mediku- txostena.
• Errolda-ziurtagiria.
• Borondatezko ordezkari tzaren eredua, hala badagokio.
• Bankuan helbidera tzeko agiria.

Lege esparrua
•  39/2006 Legea, abenduaren 14koa, mendetasun-

egoeran dauden Per tsonen Autonomia Per tsonala 
eta Lagun tza Susta tzeari buruzkoa. (EAO, zk 299, 
2006/12/15) 

•  162/2009 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, Bizkaiko 
Foru Aldundiarena, mendetasun-egoera aitor tzeko 
prozedura arau tzen duena. (BAO, zk 242, 2009/12/18).

•  121/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 21ekoa, Bizkaiko 
Foru Aldundiarena, abenduaren 1eko 162/2009 Foru 
Dekretua aldatzen duena. Haren bidez, mendetasun-
egoera aitortzeko prozedura arutzen zen.

oinarrizko e txeko jarduerak, fun tsezko mugirkotasuna, 
per tsonak eta objektuak ezagu tzea, orienta tzea, uler tzea 
eta aginduak edo zeregin errazak bete tzea.

Mendetasun-egoeran egon daiteke:
•  Eguneroko bizimoduaren oinarrizko jarduerak egiteko 

beste per tsona bat behar denean. 
•  Beste per tsona bat behar duzunean adinagatik, gaixo-

tasunagatik edo diskapazitateagatik.
•  Egoera iraunkorra denean.

Ez da nahitaez mendetasun-egoera:
•  Interben tzio kirurjikoaren ondoren beste per tsona ba-

ten lagun tza behar denean.
•  Lesio bat izanda, aldi bateko inmobilizazioa behar de-

nean.
•  Lanerako ezintasuna edo diskapazitatea aitortuta da-

goenean.
•  Adinagatik lagun tza puntualak behar direnean

Helburuak
Besteren lagun tza behar duten per tsonei arreta egiteko 
egokienak diren zerbi tzu eta prestazioak zehaztea eta 
beren autonomia per tsonala susta tzea, helburu hauexei 
begira: 
•  Besteren lagun tza behar duten per tsonei ohiko giroan 

eta era autonomo batean bizi tzea erraztea, nahi duten 
denboran eta hala egoteko aukera duten artean. 

•  Besteren lagun tza behar duten per tsonei tratu duina 
ematea bizi tza per tsonal, familiar eta sozialeko alderdi 
guztietan, erkidegoko-bizi tzan era aktibo batean jardu-
teko aukera erraztuz. 

Agiriak
Eskaerari ondoko agiri hauek eran tsi behar zaizkio:
• NANaren fotokopia.



18

1. ZERBITZUAK ETA PROGRAMAK

A.2) Aldi baterako egoi tzak

Definizioa
Eguneroko bizi tzako oinarrizko jarduerak egiteko bes-
teren lagun tza behar duten 60 urtetik gorako per tsonei 
zuzendutako zentroak, aldian-aldian honako inguruabar 
hauek gerta tzekotan:
•  Per tsona zain tzaile nagusiaren a tseden edo oporraldia.
•  Per tsona zain tzaile nagusiaren herio tza dela eta, beste-

ren lagun tza behar duen adinekoaren familiak zainketa 
berrantola tzeko izan dezakeen denbora-tarte bat har-
tzeko premia.

•  Per tsona zain tzaile nagusiaren gaixotasun larria edo 
ebakun tza kirurgikoa.

•  Per tsona zain tzaile nagusiak hurbiltasuneko edo odol-
kidetasuneko bigarren gradurainoko beste senide ba-
tzuk zain tzeko izan dezakeen premia, gaixotasun larria 
edo istripua dela kausa.

•  Per tsona zain tzaile nagusiaren senideren baten herio-
tza, hurbiltasuneko edo odolkidetasuneko bigarren 
gradurainokoak ain tzat hartuta.

• P er tsona zain tzaile nagusiaren lan-arrazoiak, adine-
koaren zainketa berrantola tzeko denbora-tarte bat 
har tzera bul tza dezaketenak.

•  Besteren lagun tza behar duen per tsonaren bizilekuan 
leku-alda tzeak edo munta handiko lanak egiteko pre-
mia.

Helburuak
Besteren lagun tza behar duten adinekoei zein per tsona 
hauez ardura tzen diren senide eta zain tzaileei aldi ba-
terako arreta eskain tzea, a tseden edo opor garaian 
pausaldia egiteko aukera izan dezaten, bai eta per tsona 
zain tzaile nagusiaren gaixotasunak edo ebakun tza ki-
rurgikoak eragindako premia sozialeko beste egoera ba-
tzuetan ere.

A)  BESTEREN LAGUN TZA BEHAR DUTEN 
ADINEKOEN TZAKO EGOI TZAK

A.1) Egonaldi iraunkorreko Egoi tzak

Definizioa
Besteren lagun tza behar duten adinekoen tzako bizilekua, 
baldin eta gaixotasun edo ezintasunen baten ondorioz, 
e txean edo ohiko familia giroan ezin eman dizkieten 
zainketa bereziak behar badituzte.
Hauxe eskain tzen da egoi tza hauetan:
•  Lagun tza integral per tsonalizatua, ostatua, elikadura 

eta norberaren garbiketa barne har tzen dituena.
•  Osasun arreta, arreta medikoa eta erizain tzakoa, 

preben tzioa edo errehabilitazio programak barne har-
tzen dituena.

• A rreta soziala, jarduera soziokulturalak, denborapasak...

Lege esparrua
•  11/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, besteren 

lagun tza behar duten adinekoen tzako egoi tzen zerbi-
tzu publikoa arau tzen duena. (BAO zk 244, 2005/12/26).

•  29/2009 Foru Dekretua, o tsailaren 24koa, honen bidez 
besteren lagun tza behar duten adinekoen egoi tzen 
foru zerbi tzu publikoa jaso tzeko araubidea finkatu eta 
zerbi tzu horretarako egonaldi iraunkorrerako baldin-
tzak ezarri dira. (BAO, zk 42, 2009/03/03).

•  163/2009 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, o tsailaren 
24ko 29/2009 foru dekretuko 26. eta 27. artikukuak 
alda tzen dituena. Foru dekretu honen bidez, besteren 
lagun tza behar duten adinekoen egoi tzen foru zerbi tzu 
publiko jaso tzeko araubidea finkatu eta zerbi tzu horre-
tarako egonaldi iraunkorrerako baldin tzak ezarri dira. 
(BAO, zk 239, 2009/12/15).

1.7.1. Egoi tzako Arreta Zerbi tzua
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B)  BESTEREN LAGUN TZA BEHAR DUTEN 
EZINDUEN TZAKO EGOI TZAK

B.1) Egonaldi iraunkorrak

Definizioa
Diskapazitatea duten per tsonen tzako egoi tza-zerbi tzuak 
arreta integrala –ostatua, mantenua eta sorospena– ema-
teko moduko zentroak dira, gehiegizko mendetasunaren 
eraginez e txean edo ohiko familia eta gizarte giroan bizi 
ezinik dauden per tsonei zuzendutakoak.
Era berean, egoi tza-zerbi tzuek arreta eskainiko dute aste-
buruetan, baita iraupen laburreko egonaldiak ere.
Eguneko arreta barne edo kanpo duten egoi tza-zerbi-
tzuak, ezintasun intelektuala duten per tsonei beharri-
zanen araberako ostatua eta arreta –aldi baterakoa zein 
iraunkorra– ematen dieten establezimenduak dira, arra-
zoi familiarrak, sozialak edo bestelakoak tarteko direla eta 
erabil tzaileek berek, hauen lege-ordezkariek edota epai-
leek erabakita.

Helburua
Ordezko bizilekua eskain tzeaz gain, egoi tza-zerbi tzuek, 
edozein motatakoak direla ere, arreta har tzen duten per-
tsonen garapen indibiduala sustatu eta beren autonomia 
eta gizartera tze-maila hobe tzea dute helburu, eta ho-
rretarako, elkarlanean dihardute ikastegiekin, lan-zentro 
bereziekin, eguneko zentroekin eta aisialdi eta astialdi 
zerbi tzuekin.

Lege esparrua
•  96/2005 Foru Dekretua, ekainaren 7koa, maia tzaren 6ko 

70/2008 Foru Dekretuak eta uztailaren 28ko 118/2009 
Foru Dekretuak aldatu dutena, eta diskapazitatuen tzako 
eguneko arretadun aldi baterako egoi tza-zerbi tzua 
ematen duten egoi tzetan, itunduetan eta hark kontra-

Lege esparrua
•  210/2005 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, besteren 

lagun tza behar duten adinekoen egoi tzen foru zerbi-
tzu publikoa jaso tzeko araubidea finkatu eta zerbi tzu 
horretan aldi baterako egonaldia egiteko baldin tzak 
arau tzen dituena, senideei eta zain tzaileei a tsedena 
emateko asmoz. (BAO, zk 244, 2005/12/26).

•  87/2011 Foru Dekretua, maia tzaren 10ekoa, 210/2005 
Foru Dekretua alda tzen duena. 2005eko abenduaren 
20ko 210/2005 Foru Dekretuaren bidez, mendetasuna 
duten adinekoen egoi tzen foru zerbi tzu publikoan sar-
tzeko araubidea finka tzen da eta zerbi tzu horretan aldi 
baterako egonaldia egiteko baldin tzak ezar tzen dira. 
Halako egonaldien helburua senideei eta zain tzaileei 
a tsedena ematea da. (BAO, zk 95, 2011/05/19).
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tzaren 6ko 70/2008 Foru Dekretuak aldatu dutena, eta 
diskapazitatuen tzako eguneko arretadun aldi baterako 
egoi tza-zerbi tzua ematen duten egoi tzetan, itundue-
tan eta hark kontratatuetan sar tzeko sistema orokorra 
araupetu duen Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 
23ko 134/2010 Foru Dekretuak luzatu duena. (BAO, zk 
116, 2006/06/19).

A)    ADINEKOEN TZAKO EGUNEKO 
ZENTROAK

Definizioa
Eguneroko bizi tzako jarduerak egiteko besteren lagun tza 
behar duten 60 urtetik gorako adinekoei eguneko arreta-
programa indibidualizatua eskain tzen dien zentroak dira, 
horretara zuzendutako esparru eta instalazioen bidez eta 
langile eta arreta-programa egokien bitartez.

Hauxe da Eguneko Zentroek eskain tzen dutena:
•  Eguneko arreta astelehenetik barikura, egunero 9 or-

duko gu txieneko ordutegi etengabeaz.
•  Lagun tza integrala, programa egokien garapenaren 

bitartez, ahalik eta autonomia mailarik handiena lor-
tzearren.

•  Erabil tzaileen senideei zuzendutako lagun tza eta 
aholkulari tza, eguneko gainon tzeko orduetan e txean 
behar bezala zain tzeko gauza izan daitezen.

•  E txetik Eguneko Zentrora eta Eguneko Zentrotik e txera 
eroateko garraio egokitua.

Horrez gain, lagun tza programa hauek eskain tzen dira:
1.  Estimulazio kognoszitiboa; errealitaterako orientazioa, 

musikaterapia…

tatuetan sar tzeko sistema orokorra araupetu duen Bi-
zkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 23ko 134/2010 Foru 
Dekretuak luzatu duena. (BAO, zk 114, 2005/06/16).

B.2) Aldi bateko egonaldiak

Definizioa
Zentro hauetan eguneko arreta barne har tzen duen 
egoi tza-zerbi tzua eskain tzen da, diskapazitate intelek-
tuala duten tipologia eta autonomia-maila desberdine-
tako per tsonei zuzendutakoa.
Aldi baterako egonaldia honako arrazoi hauek bul tzatuta 
eska daiteke: per tsona zain tzaile nagusiaren a tsedena, 
per tsona zain tzaile nagusiaren edo honen senideren ba-
ten gaixotasuna edo herio tza, per tsona zain tzailearen 
lan-arrazoiak, ezintasuna duen per tsonaren bizilekuan 
leku-alda tzeak edo munta handiko lanak egiteko premia 
eta Bizkaitik kanpo dauden zentroetan egoi tza duten 
per tsonen oporraldia. Gu txieneko egonaldia 15 egune-
koa izango da, eta gehienekoa 3 hilabetekoa. 

Helburuak
•  Egoi tza publikoetako aldi baterako egonaldi-progra-

maren xedea, ostatua eta mantenu osoa ematea da, 
bai eta kasu bakoi tzean premiazkoak diren arreta inte-
grala eta gainbegirada ere, egoi tza espezializatu baten 
baitan, onuradunaren kontura doazela egoi tzara joatea 
eta e txera i tzul tzea.

•  Era berean, izaera koiunturaleko egoera la tzak leundu 
eta normalean diskapazitatea duen per tsonarekin ba-
tera bizi diren senideen egoera arin tzea lortu nahi da.

Lege esparrua
•  108/2006 Foru Dekretua, ekainaren 13koa, mar-

txoaren 13ko 38/2007 Foru Dekretuak eta maia-

1.7.2. Eguneko Zentroak
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tzen ditu: inoren menpeko adinekoak Bizkaiko Foru 
Aldundiaren titulartasunpeko eguneko zentroetan 
sar tzeko sistema; inoren menpeko adinekoak eguneko 
zentroetako plaza itunduetan nahiz hi tzartuetan sar-
tzeko sistema; eta inoren menpeko adinekoak eguneko 
zentroetako plaza ez-itunduetan edo ez-hi tzartuetan 
sar tzeko banakako lagun tza ekonomikoen emakida. 
(BAO.  95.zk.  2011/05/19).

B)   DISKAPAZITATEA DUTEN PER TSONEN-
TZAKO EGUNEKO ZENTROAK

Definizioa
Ezintasuna duten per tsonen tzako eguneko zentroak 
e txez e txeko arreta eta egoi tza barruko arretaren tarteko 
baliabidea dira. Zentro hauek mendetasun maila handia 
duten ezinduei arreta egiteko sortuak dira, eta programa 
desberdinetan parte har tzeko aukera eskain tzen die, nor-
beraren autonomia eta jendartekotasuna mantendu eta 
ahal den neurrian hobe tzeko asmoz, jolas eta lan arloko 
baliabideak ere tarteko direla.

2.  Errehabilitazio fun tzionala; eguneroko bizimoduko 
jarduera instrumentalak manten tzea eta berreskura-
tzea: koilareaz jatea, orraztea, etab.

3.  Aisialdi terapeutikoa; eskuzko eta sormenezko trebe-
tasunak hobe tzea: kartetan egitea, pinta tzea, jostea, 
etab.

4.  Errehabilitazio fisikoa; gizabanakoaren egoera fisikoa 
manten tzea eta hobe tzea: ibil tzea, jesar tzea, jaiki tzea, 
etab.

5.  Osasun Programa: osasun arazo guztiei arreta egitea.  

Lege esparrua
•  202/2000 Eusko Jaurlari tzako Dekretua, urriaren 17koa, 

lagun tza behar duten adinekoen tzako eguneko zen-
troei buruzkoa. (EHAA, zk 214, 2000/11/8).

•  145/2001 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, bera-
ren bidez besteren lagun tza behar duten adinekoak 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eguneko zentroetan sar-
tzeko, besteren lagun tza behar duten adinekoen tzako 
itundutako eguneko zentroetan sar tzeko e ta besteren 
lagun tza behar duten adinekoen tzako itundu gabeko 
eguneko zentroetan sar tzeko banako lagun tzak ema-
teko sistema araupetu da, (BAO, zk 196, 2001/10/11). 
Aldatu dute ondokoek: abenduaren 23ko 213/2002 
Foru Dekretua (BAO, zk 11, 2003/1/17), abenduaren 
16ko 265/2003 Foru Dekretua (BAO, zk , 2004/1/5), 
mar txoaren 23ko 39/2004 Foru Dekretua (BAO, zk 65, 
2004/4/5), abuztuaren 23ko 139/2006 Foru Dekretua  
(BAO 180, 2006/9/20), abenduaren 30eko 214/2008 
Foru Dekretua (BAO 15, 2009/1/23), urtarrilaren 27ko 
7/2009 Foru Dekretua 12. artikulua alda tzen duena 
(BAO 35, 2009/2/20), abenduaren 1eko 161/2009 Foru 
Dekretua, 16. artikulua alda tzen duena.

•  86/2011 Foru Dekretua, maia tzaren 10ekoa, 145/2001 
Foru Dekretuari bosgarren xedapen gehigarria gehi-
tzen diona. Foru Dekretu horrek honako hauek arau-
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A)  FAMILIA GIROKO ZAINKETARAKO 
PRESTAZIOA

Definizioa
Familia giroko zainketetarako prestazioaren helburua da 
zain tzaile ez profesionalak emandako zainketaren ondo-
riozko gastuak estal tzen lagun tzea, eta edozein gradutan 
onar daiteke, prestazioa eskura tzeko baldin tzak bete tzen 
badira. 

PER TSONA ZAIN TZAILE EZ PROFESIONALAREN 
BETEKIZUNAK

Zain tzaile ez profesionalak, besteren lagun tza behar 
duen per tsonari zain tza eta arreta emateaz ardura tzen 
denez gero, honako baldin tza hauek bete beharko ditu:
a)  18 urtetik gorakoa izatea.
b)  Egoi tza Estatu espainiarrean izatea, legearen arabera.
c)  Ezkontidea edo izatezko bikotekidea, edota odolkide-

tasun, kidetasun edo adopzio bidezko senidea izatea, 
hirugarren ahaidetasun-graduraino.

d)  Onuradunarekin batera bizi tzea.
e)  Gaitasun fisiko eta psikiko nahikoak izatea.

Lege esparrua
•  179/2011 Foru Dekretua, azaroaren 29koa, familia ba-

rruko zain tzetarako prestazioa arau tzen duena. (BAO, 
zk 233, 2011/12/9).

•  122/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 21ekoa, aza-
roaren 29ko 179/2011 Foru Dekretua aldatzen duena. 
Dekretu honek familia barruko zaintzetarako presta-
zioa arautzen du.

Helburuak
Lanegunetan eguneko arreta eta asteburuetan arin tzeko 
zerbi tzua eskain tzea, gainerako denboran per tsona ezin-
duaren arreta berma tzen duen sare naturaleko zaindarien 
ahalegina arin tzeko asmoz. 

Lege esparrua
•  27059/2009 Foru Agindua, maia tzaren 29koa, Bizkaiko 

Foru Aldundiaren beraren zentroetan eta Aldundiak 
itundutako edo kontratatutakoetan per tsona ezinduen-
tzat dauden eguneko arretako zerbi tzuetako eguneko 
zentroetako plazak lor tzeko baldin tza orokorrak onar-
tzeari buruzkoa. (BAO, zk 111, 2009/06/15).

•  118/2009 Foru Dekretua, uztailaren 28koa, ekaina-
ren 7ko 96/2005 Foru Dekretua eta maia tzaren 29ko 
27059/2009 Foru Agindua aldatu dituena. (BAO, zk 
150, 2009/08/10).

1.7.3. Prestazio ekonomikoak
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Definizioa
Zerbi tzu honek informazioa eta aholkulari tza eskain tzen 
du emakumeari dagozkion gai juridikoei buruz:
•  Familia Zuzenbidea: familia, ondorengo tzak, ezkon-

tza, egitezko lotura, ezkon tza-hausturak eta horien 
ondorenak, ezkon tzako araubide ekonomikoa, guraso 
eta seme-alaben arteko harremanak, adopzioa, adin 
 txikikoak... 

•  Zigor Zuzenbidea: familia giroko eskubide eta betebe-
harren aurkako deliktuak (familia abandona tzea, pres-
tazio ekonomikoak ez ordain tzea), sexu-eraso eta abu-
suak, tratu  txar fisiko eta psikikoak, askatasunaren eta 
segurtasunaren aurkako deliktuak...

•  Lan Zuzenbidea: emakume langileen eskubide eta be-
tebeharrak, lan kontratuak, soldata, ordaindutako bai-
menak, lan-u tzialdia, gizarte seguran tza, lan harreman 
bereziak…
Emakume etorkinak, indarkeria, sexu-erasoa, sexu es-
plotazioa eta gizakien trafikoa: biktimaren tzat kaltega-
rriak diren a tzerritartasun arauak, zigor tzeko espedien-
teak, asilo eskubidea eta sexu arrazoiagatik edozein 
indarkeriaren biktima diren emakumeen babesa.

Helburuak
•  Udalerriko emakumeei plantea dakizkiekeen balizko 

lege-arazoei lehen eran tzun juridikoa ematea, era erra-
zean.

•  Galdakaoko Berdintasun Planari dagokionez, hauxe da 
bertan jasotako helburuetako bat: “Emakumeen tzako 
arreta berma tzea beren bizi tza-kalitatearen hobekun-
tza eragin dezaketen alderdi guztietan”.

B)  LAGUN TZA PER TSONALEKO  
PRESTAZIO EKONOMIKOA

Definizioa
Lagun tza per tsonaleko prestazio ekonomikoaren hel-
burua da lagun tzaile per tsonal baten kontratazioaren 
ondoriozko gastuak estal tzen lagun tzea, baldin eta, 
lagun tzailearen lanaren bitartez, mendetasun handiko 
per tsonei, eguneroko bizi tzako oinarrizko jardueretarako 
autonomia handituko dien hezkun tza edota lanerako 
irispidea errazten bazaie.
Aldizkako lagun tza izango da.

LAGUN TZAILE PERTSONALAREN BETEKIZUNAK
Lagun tzaile per tsonalak, onuradunari Dekretu honek 
ezarritako helburuaren araberako zerbi tzuak ematen diz-
kien langilea denez gero, honako baldin tza hauek bete 
beharko ditu:
a) 18 urtetik gorakoa izatea.
b)  Egoi tza Estatu espainiarrean izatea, legearen arabera.
c)  Gizarte Seguran tzaren alorrean ezarritako betebeha-

rrak bete tzea.
d)  Lagun tza per tsonalari dagozkion zerbi tzuak emateko 

per tsona egokia izatea.
e)  Onuradunaren ezkontidea edota hirugarren ahaideta-

sun-gradurainoko senidea ez izatea. 

Lege esparrua
•  199/2007 Foru Dekretua, azaroaren 6koa, Bizkaiko 

Foru Aldundiarena, lagun tza per tsonalerako prestazio 
ekonomikoa arau tzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
ekainaren 19ko 99/2007 Foru Dekretua aldatu duena 
(BAO, zk 224, 2007/11/16). 

1.8.  Emakumeen tzako Lege  
Aholkulari tza Zerbi tzua
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Betekizunak
a)  Galdakaon erroldatuta egotea, edo beste Erakunde Pu-

bliko baten eskariz.
b)  Tratu  txar fisiko edota psikikoen ondorioz, ohiko bizile-

kutik ihes egin eta babesteko premian egon eta lehen-
bailehen aldi baterako urrunketa behar izatea.

c)  Baliabide per tsonalik ez izatea, ezta familia edo gizarte 
sostengurik ere, egoteko moduko ordezko bizileku bat 
izateko eta segurtasuna behar bezala bermatu ahal 
izateko.

d)  Harrera E txebizi tzaren Udal Zerbi tzuko Arautegia 
bete tzearen aldeko adierazpena sina tzea.

Lege esparrua
•  E txean tratu  txarren biktima diren emakumeen tzako 

Udal Harrera E txebizi tza Zerbi tzuaren Arautegia (BAO 
zk: 166, 2005/09/1).

Definición
Servicio de atención psicológica para mujeres empadro-
nadas en Galdakao que precisen de asistencia psicológi-

Definizioa
Aldi baterako egoi tza-harrera eta babesa eskain tzen 
duen ostatua, tratu  txarren eraginez ohiko bizilekutik 
alde egin eta nora joan ez duten emakumeei zuzendu-
takoa. Normalizazio eta integrazio soziala eta autonomia 
per tsonalerako prozesuak intimitate eta pribatutasun gi-
roan errazteko baliabiderik egokiena da.

Helburuak
•  Ostatua ematea e txeko tratu  txarren eraginez ohiko 

bizilekutik alde egin behar duten eta defen tsarik ezeko 
egoera larrian dauden emakumeei.

•  Norberaren egoera per tsonalari buruz pa txadaz 
hausnarketa egiteko moduko esparru baten sorrera 
ahalbide tzea.

•  Premiazko lagun tza-baliabide guztiak eskain tzea, paira-
tzen ari diren egoerari era egoki batean aurre egin ahal 
izateko.

•  Gaur egun dauden baliabide sozio-ekonomiko desber-
dinei buruzko informazioa eta aholkulari tza ematea, 
horiez balia tzeko modua ere azalduz. 

Onuradunak
Harrera E txebizi tzaz balia daitezke, e txe giroko tra-
tu  txarren ondorioz, ohiko bizilekutik ihes egin eta ba-
besteko premian egon edo lehenbailehen aldi baterako 
urrunketa behar duten emakumeak, bai eta 18 urtetik 
beherako seme-alabak eta %33tik gorako minusbalio-
tasuna duten adin nagusikoak ere, bereziki Galdakaon 
egoi tza dutenak, edozein egoera zibiletakoak izanda ere, 
eskaera Udaleko Gizarte Zerbi tzuetan eginez gero.

1.9.  E txean tratu  txarrak jasan   
dituzten Emakumeen tzako  
Harrera E txebizi tza
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•  Sostengu emozionala eta orientazioa ematea beren 
kargura gaixo mental kronikoak, adinekoak dituzten 
emakumeei, zain tzaileei dagokien “burn out” edo kis-
kali-sindromeari tratamendua emanez.

•  Sostengu emozional, afektibo eta psikologikoa ematea 
bikotea hausteko egoeran dauden emakumeei (ba-
naketa, dibor tzioa...)

•  Emakumeen autoestimu per tsonala susta tzea, mende-
tasun afektibo edota emozionaleko egoerei aurre egi-
teko moduko baliabide psikologikoak eskainiz.

Definizioa
Telefonia mugikorrean eta telelokalizazio sistemetan oi-
narritutako zerbi tzu honi esker, genero-indarkeria paira-
tzeko arriskuan dauden emakumeek Arreta Zentro batera 
jo tzeko aukera izango dute eguneko 24 orduetan. Zentro 
hori segurtasun arloko zein arreta psikologiko eta sozia-
lari dagokion eran tzun egokia emateko prestatuta dago.
Sistemaren osagai nagusia telefono mugikorraren an-
tzeko aparatu bat da, GPSz horniturikoa, eta honen bi-
tartez, Arreta Zentroak indarkeria ma txistaren biktima 
non dagoen jakin dezake une oro. Edozein momentutan 
eta edozein lekutatik, harremanetan jar daiteke Arreta 
Zentroarekin. Aski da botoi bat zapaldu eta aparatua es-
kulibre moduan uztea.
Larrialdiko egoeraren bat gerta tzen denean, Arreta Zen-
troak jakinaren gainean jar tzen ditu berehala biktima-
rengandik hurbilen dauden polizia-aginteak eta gizarte-
zerbi tzuak.
Honako zerbi tzu hauek eskain tzen dira:

ca especializada.

Definizioa
Arreta psikologiko espezializatua behar duten Galdakaoko 
emakumeei zuzendutako arreta psikologiko zerbi tzua. 

Helburuak
Orokorrak
•  Arreta psikologiko indibidualizatua ematea: ebaluazioa, 

diagnostikoa eta tratamendu psikologikoa.
•  Taldekako jardueren bitartez emakumearen an tsietatea 

eta estresari aurre egiteko ahalmena hobe tzeari buruzko 
alderdi psikoedukatiboak lan tzea. 

Espezifikoak
• Emakumeei lagun tza psikologikoa eskain tzea. 
•  Baliabide psikologikoez eta egoera kaltegarriei aurre 

egiteko moduko estrategiez horni tzea.
•  Egoki tzapen psikoterapeutikoa behar duten gatazka-

egoeretan orientazioa ematea: familia barruko arazoak, 
bikote mailako zailtasunak, an tsietate nahasteak, “habia 
hu tsaren sindromea”, egoki tze-nahasteak, autoestimu-
defizita, gogo-aldartearen nahasteak, gizarte-isola-
mendua, nahasmenduzko dolu edo galerak, per tsonen 
arteko harremanetarako zailtasunak, elikadura-nahas-
teak, estres psikosoziala...

•  Sexu arloko eta harreman-elkarbizi tza arloko arazoak 
trata tzea.

•  Tratu  txarrak, erasoak edo abusuak –fisikoak, psikikoak 
nahiz sexualak– direla medio sor daitezkeen arazoak 
trata tzea.

•  Sexualitatea, afektibitatea, antisorkun tza, abortua, me-
nopausia, harremanak eta abarren alderdi psikoeduka-
tiboei buruzko informazioa ematea.

1.10.  Emakumeen tzako Arreta 
Psikologiko Zerbi tzua

1.11.  Genero-indarkeria jasan duten 
emakumeen tzako Telelagun tza 
Mugikorreko Zerbi tzua
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1.12. Familia Bitarteko tzarako Zerbi tzua

Definizioa
Bitarteko tza gatazkak konpon tzeko metodoa da, hiru-
garren per tsona inpar tzial baten esku-har tzeaz gauza-
turikoa, bi alderdiek aldez aurretik eskatu eta onartuta, 
berenez edo aginte judizial edo administratibo baten eki-
menaz. Bi alderdien tzat onar tzeko modukoa den akor-
dio bat lor tzen lagun tzea da esku-har tze honen xedea. 
Bitarteko tza guztietan harreman zuzena izan behar da 
nahasita dauden alderdiekin, eta hauexek dira gatazka-
ren konponketa adostu eta erabaki tzen dutenak.
Bitarteko tza maila desberdinetan eta ikuspegi desberdi-
nak uztar tzen aplika tzen den teknika da, eta era askotako 
esparruetan erabil tzen da (familia, eskola, erkidegoa, 
kon tsumoa, auzoa…).

Helburuak
Orokorrak
•  Akordioen negoziazioa erraztea xede duten esku-har-

tzeak diseina tzea, baita etorkizunean gerta daitezkeen 
gatazkei aurre egiteko eredu bat ere, familiaren gara-
pena erraztuz bilakaera positiboko prozesu batez.

•  Gizabanakoaren harreman sozialetako beste esparru 
ba tzuetara heda daitekeen gatazkak konpon tzeko ere-
du bat susta tzea.. 

Espezifikoak
•  Informazio fidagarria eskain tzea. Aholkulari tza honek 

errealitateaz daukaten kon tzeptua alda tzea errazten 
die, arazoak kudea tzen lagun tzen die eta gatazkek 
dakar tzaten presioa, sumindura, norberaren erru sen-
timenduak eta abar murrizten ditu. Per tzepzio berri 
honek eragin egiten die seme-alabekiko harreman-
moduei.

• 24 orduko arreta urteko 365 egunetan. 
• Kokapen geografikoa.
• Alertei arreta egiteko baliabiderik egokienen kudeaketa.
• Etengabeko jarraipena.
•  Terminalaren erabilerari buruzko prestakun tza eta 

aholkulari tza teknikoa.
• Elkarrizketen grabazioa.
•  Jarraipenerako boluntario baten lagun tza izateko 

aukera.
• Informazio geografikoko orientazioa, behar izatekotan.
•  Erabil tzaileari arreta egiteko zerbi tzua (24 ordu), edo-

zein galdera, zalan tza eta kexa egiteko. Telefonoa: 900 
222 292.

Helburuak
Genero indarkeriazko erasoak prebeni tzea edo gerta tzen 
badira ondorioak  txikiago tzea, segurtasunezko ingurua-
rekin harremana bideratuz eta berehalako esku-har tzea 
ahalbidetuz, bere kasuan, behar diren arretazko baliabi-
deak mugiaraziz.

Betekizunak
•  Tratu  txarra eman dion per tsonarekin batera ez bizi-

tzea.
•  Babesteko edo urrun tze-neurriaren agindua indarrean 

izatea.
•  Autonomia Erkidegoko lurraldean genero indarkeriako 

biktimen tzat dauden arreta espezializatuko programe-
tan parte-har tzea.

Lege esparrua
•  2006ko urriaren 6ko Agindua, genero indarkeriaren 

biktima diren emakumeen tzat e txebizi tzaren arloko 
ekin tza positiboko neurrei buruzkoa. (EHAA, zk 195, 
2006/10/11).
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Definizioa
Senitarte edo talde mailako eran tzun indibidualizatua 
ematea da zerbi tzu honen helburua. Lagun tza honek 
eduki psikoedukatibo eta psikologikoa eskain tzen die 
udalerriko familiei, aholkulari tza eta arreta psikologikoko 
prestazioen bitartez.
Zerbi tzuaren erabil tzaileak:
Familiak (gurasoak eta 10 eta 18 urte tarteko seme-ala-
bak) egoera hauetako batean:
•  Nerabezaro-aurreko eta nerabezaroko aldaketa ebolu-

tiboekin lotutako aldian behingo krisiak eta nahasmen-
duak, eta norberaren gaitasunak aldaketa horietara 
egoki tzeko zailtasunak.

•  Gizabanakoaren edo familiaren fun tzionamenduarekin 
lotutako zailtasunak, krisiarekin zerikusirik ez dutenak 
baizik eta egitura oinarrizkoagoekin.

Helburuak
•  Orientazioa, aholkulari tza eta sostengua ematea nera-

beekin harremanetan diharduten baliabide desberdinei, 
arrisku-faktoreak murriztu edo ezezta tzea xede duten 
jarduketa eta esku-har tzeei dagokienez, beren esku-
har tzetik abiatuta edo esparru honetako prestakun tza 
handi tzetik.

•  Lege-gatazkak galaraztea (bitarteko tzak ika-mikak 
gaindi tzeko ordezko kon tsen tsu-bide bake tsua 
plantea tzen du). Horrela, aurkaketa murriztu, inten-
tsitate emozionala  txikitu eta harremanak errazten 
dira, bikotekideek seme-alaben tzat kaltegarriak izan 
daitezkeen portaera negatiboak erakustea ekidinez.

•  Bi alderdien esku-har tze aktiboa erraztu eta beren era-
bakien ondorioak onar tzeko presta tzea. Inposatu gabe-
ko erabakiak direnez gero, bi alderdiek negoziatutakoak 
alegia, bete tze maila handiagoa lortu ohi da. 

•  Berdinketa susta tzea akordioen negoziazioan, gerta 
daitezkeen botere-desorekak kontrolatuz eta alderdien 
autonomia eta independen tzia osoa erdie tsiz. Norma-
lean gauza tzen ez dituzten betekizun, trebezia eta jar-
duera berriak berengana tzen dituzte. 

•  Gizarte eta komunikazio arloko trebetasunak, arazoak 
konpondu eta gatazkak maneia tzeko teknikak, kudea-
tzeko, negozia tzeko eta abarretarako trebetasunak 
eskain tzen dituen heziketa-lana susta tzea, etorkizu-
nean sor daitezkeen gatazkei begira eredu egoki bat 
ezar tzeko asmoz.

•  Seme-alaben ongizatea eta hauen interesak zain-
du, haurren eskubideak babestu eta haien etorkizu-
na gogoan har tzea. Bitarteko tzak gurasoen eran-
tzukidetasuna errazten du seme-alabei dagokienez, eta 
ama eta aitaren irudi onari eusteko premia azpimarra-
tzen du haurren garapen egokiari begira. Bitarteko tzari 
esker, gurasoak familia osoari helarazteko moduko 
gatazka-konponbide ereduaz jabetu ohi dira.

•  Parte har tzen duten per tsonek onartu eta bete tzeko 
moduko etorkizuneko plana presta tzea. 

Lege esparrua
•  1/2008 Legea, o tsailaren 8koa, familia-bitarteko tzari 

buruzkoa (EHAA, zk 34, 2008/02/18).

1.13.  Familien tzako Aholkulari tza eta 
Nerabeen tzako Arreta Zerbi tzua
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Norbanako, familia edo talde mailako gizarte-heziketan 
edota arazo psikosozialean esku-har tzeak gara tzen ditu, 
bai familiaren egoi tzan, bai bulegoan, hala nola euren in-
guru komunitarioan.
Familia barruan izandako adingabeen arrisku egoerek 
eta babesgabetasun-egoerek duten larritasunari buruzko 
balorazioa egiten da gizarte-langileekin batera.

Helburuak
•  Egokiak ez diren ohiturak eta portaerak beste egokiago 

ba tzuez alda tzen ahalbide tzea.
•  Norbera, familia edota gizarte mailako gaitasunak esku-

ratu eta garatu ahal izatea, norbera eta senideak molda-
tzeko gaitasunari, gizartera tzeari eta bizikide tza egokiari 
lagun tzeko familiaren eta komunitatearen giroan.

BANAKAKO ESKU-HAR TZEA:
•  Oinarrizko Gizarte Zerbi tzutik igorritako kasuei arreta 

egitea, Heziketa eta Psikosozial Proiektu Indibidualiza-
tuak (HPI)  eginez familiarekin eta adin  txikikoekin.

TALDEKAKO ESKU-HAR TZEA: 
Norbere, senideen edota gizarte mailako eskumen-pro-
gramak adingabe edota gurasoekin.
•  Gizarte-eskumenak nerabezaroan lan tzen duen talde-

programa.
Programa hau 12 eta 17 urte arteko adingabeei (biak 
barne) zuzenduta dago, gizarte mailako trebetasunak 
eskura tzeko onurak barnera tzeko helburuarekin.

•  Gizarte-eskumenak haurtzaroan lan tzen duen talde-
programa.
Programa hau 6 eta 12 urte arteko adingabeei (biak 
barne) zuzenduta dago, gizarte mailako trebetasunak 
eskura tzeko onurak barnera tzeko helburuarekin.

•  Bananduta edota dibor tziaturik dauden gurasoen tzako 
tailerrak.

• Arrisku-egoerak aldez aurretik detekta tzea.
•  Nerabeen edo hauen familien egoerak eta zailtasunak 

balora tzea, zerbi tzuak edota beste baliabideren batek 
erabakitako esku-har tzerik egokiena zehazte aldera.

•  Gurasoei informazioa, tresnak eta aholkulari tza ema-
tea, seme-alaben prozesu eta aldaketa ebolutiboak 
uler di tzaten, guraso-betekizunei dagozkien hezkun-
tza-gaitasunak eta baliabide per tsonalak areago tzeko 
asmoz.

•  Adin  txikikoen baliabide per tsonalak areago tzea, gataz-
kak eta zailtasunak gaindi tze aldera.

•  Krisi ebolutiboekin soilik lotuta ez dauden zailtasunak 
azaldu eta esku-har tze trinkoagoak eska tzen dituzten 
egoeretan lagun tza psikologikoa ematea.

Betekizunak
• Galdakaoko Udalerrian erroldatuta egotea.
• Adin  txikikoa 10 eta 18 urte tartekoa izatea.
Zerbi tzua udal instalazioetan eskainiko da psikologo 
baten lagun tzaz. Harremanetarako telefono zenbakia 
944 010 528 da, eta deiak har tzeko ordutegia 8:30etik 
15:00etara bitartekoa.

Definizioa
Gizarte-heziketa arloko eta arlo psikosozialeko esku-har-
tze taldea, hezi tzaileek eta psikologo batez osatuta, adin-
gabeen babes arloan lan egiten dute eta udalaren gizarte-
zerbi tzuei a txikitako zerbi tzua da bere jardun-eremua. 
Era berean, preben tzio izaera ere badu, kalteberak diren 
egoerei edo babesgabetasun-arrisku  txikia eta babesik ez 
izateko arrisku ertaina izan dezaketen egoerei arreta jarriz.  

1.14.  Gizarte- eta hezkuntza-arloan  
eta arlo psikosozialean esku- 
hartzeko programa
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tzuetan arrisku-egoeren larritasuna balora tzeko tresna 
onesten duena. (EHAA, zk 233, 2011/12/12).

Definizioa
Diskapazitatearen balorazioa irizpide teknikoen arabe-
ra zehazten da, eta horretarako, ain tzat hartuko dira 
per tsonak izan di tzakeen diskapazitateak eta, kasuan 
kasu, gizartera tzea eragozten dioten familia giroko, lan-
egoerako eta bestelako gizarte-faktore osagarriak.
Diskapazitate egoerak maila desberdinetan sailka tzen 
dira larritasunaren arabera.
Sailkapen hau irizpide tekniko bateratuen arabera egiten 
da, eta irizpide horiek arau erregula tzaileek zehaztutako 
baremoen bitartez finka tzen dira. Ahalmen-urritasuna-
ren maila ehunekoetan adierazten da.
Bizkaiko Foru Aldundia da arlo honetan eskumena duen 
erakundea, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak ezarri-
tako araudiaren arabera.

Programa hau bananduta edo dibor tziaturik dauden 
gurasoei zuzenduta dago, egoera horrek seme-alabeen-
gan nolako eragina izan dezakeen zalan tzak argi tzeko.

•  Guraso gazteentzako orientazio eta laguntza progra-
ma. 23 urtetik beherako gurasoei zuzendatuko pro-
grama da, eta guraso moduan moldatzeko gaitasunak 
hobetzea du helburu. Horretarako, informazioa, orien-
tazioa eta aholkularitza eskaintzen zaie euren seme-
alaben zainketaren inguruan.

Programa hauek baliabide komunitarioek edo per tsonek 
eurek eskatuta egiten dira. Taldea era tzeko gu txieneko 
per tsona-kopurua behar da.

Lege esparrua
•  2/2005 Legea, o tsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak 

zain tzeko eta babestekoa. (EHAA, zk 59, 2005/03/30).
•  12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbi tzuei 

buruzkoa. (EHAA, zk 246, 2008/12/24).
•  230/2011 Dekretua, azaroaren 8koa, (BALORA) Euskal 

Autonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zain tzeko 
eta babesteko udaleko eta lurraldeko gizarte-zerbi-

1.15. Diskapazitatearen balorazioa
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• Diskapazitate-graduaren egiaztagiria.
• Karnet-tamainako argazki bi.
• Bizkaiko Foru Aldundiak baiezta tzen duen irizpena.

Lege esparrua
•  256/2000 Dekretua, abenduaren 5ekoa, diskapazitatea 

duten per tsonei aparka tzeko  txartela ematea arau tzen 
duena, erkidegoko  eredu uniformera egokituz (EHAA, 
zk 248, 2000/12/29).

A-  GIZARTERA TZE AKTIBORAKO   
HI TZARMENAK:

Definizioa
Gizartera tze aktiborako hi tzarmenak defini tzen dira 
programa-dokumentu gisa, zeinetan parte har tzaileek 
ezar tzen baitituzte izaera sozial edota laboraleko ekin-

Agiriak
• Eskabide normalizatua.
•  NANaren fotokopia normalizatua (hau izan ezean, 

haurraren jaio tza jaso tzen duen Familia-liburuaren fo-
tokopia).

• Mediku- txostenak edo psikologikoak edo biak.

Lege esparrua
•  1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, mi-

nusbaliotasun-gradua zehaztu, aitortu eta sailka tzeko 
prozedurari buruzkoa (EAO, zk 22, 2000/01/26).

•  1971/1999 Errege Dekretuaren aka tsen zuzenketa.  
(EAO, zk 62, 2000/03/13).

•  30845/2010 Foru Dekretua, maia tzaren 28koa, Gi-
zarte Ekin tza Sailburuarena, diskapazitate-gradua 
egiazta tzen duen  txartela sor tzen duena. (BAO, zk 108, 
2010/06/09).

Definizioa
Ezintasuna duten per tsonak garraia tzen dituzten ibil-
gailuak aparka tzeko  txartela, baldin eta ezintasunak 
joan-etorrietarako arazoak sortu eta  txartela emateko 
baremo espezifikoa gaindi tzen badu. 

Helburuak
Mugikortasuna larri zail tzeko moduko urritasunen bat 
duten per tsonei inguru komunitarioko ohiko jarduereta-
rako irisgarritasuna erraztea.

Agiriak
• Eskabidea.
• NANaren fotokopia.

1.16.  Aparka tzeko  txartela  
diskapazitatea duten per tsonen tzat

1.17.  Gizarte-zerbi tzuen eremuan 
partaide tza eta gizartera tzea 
susta tzeko Zerbi tzua
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•  4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Gizartera tzeko eta Diru 
Sarrerak Berma tzeko Legea  aldatzen duena (EHAA, zk 
233, 2011/12/12).

B- GIZARTERA TZEKO JARDUERAK

Definizioa
Gizarte-bazterkeria egoeran edo horretarako arriskuan 
dauden per tsonek bizimodu independentea egiteko izan 
dezaketen baliabide per tsonal edo sozialen eskasia arin-
tzea xede duten ekin tzak, hala nola:
•  Gizarte-bazterkeria egoeran edo horretarako arris-

kuan dauden kolektiboetan detektatutako gabeziak 
diagnostika tzeko ekin tzak.

•  Trebetasun per tsonalak, lan-girokoak eta sozialak lan-
tzeko aldez aurreko prestakun tza-ekin tzak.

• Gizartera tze prozesuetan lagun tzeko ekin tzak.
•  Motiba tzeko eta lanerako jarrera eraginkorrak sor tzeko 

ekin tzak.

Helburuak
Bazterkeria-egoeran edo horretarako arriskuan dau-
den per tsonak gizartera tzea da helburu nagusia, eta 
horretarako, lan-mundura tzearen bitartez, eguneroko 
bizimodua normaliza tzea lortu nahi da, beharrizanen 
diagnostikoa eta beharrizan horiek estal tzeko erabilga-
rri dauden baliabideak barne har tzen dituzten prozesuen 
bitartez, lan-orientaziorako plan indibidualen taxuketa, 
lan-merkatuan  txerta tzeko gaitasunak har tzea erraz-
tuko duen lanbide-heziketa eta lanera tzeko eta laneratu 
ondorengo lagun tza-ekin tzak –garapena, jarraipena eta 
ebaluazioaren bidez– ere tarteko direla.

tza espezifiko ba tzuk, beharrezkoak direnak titularra eta 
bizikide tza-unitateko gainerako kideak baztertuta gera-
tzeko arriskurik edo baztertuta egotetik prebeni tzeko eta 
horiek errazago lanera tzeko eta gizartera tzeko.
Eusko Jaurlari tza Lanbide-Euskal Enplegu Zerbi tzuaren 
bitartez, gizartera tze-hi tzarmenak egiteko, proposa-
tzeko, negozia tzeko, harpide tzeko eta horien jarraipena 
egiteko eskumenak eskuratu ditu. Baldin eta titularrak 
edo haren bizikide tza-unitateko beste kide ba tzuek behar 
badituzte gizartera tzera zuzendutako jarduketa ba tzuk, 
gizarte-zerbi tzuen sistemak artatu beharrekoak.
Kasu horietan gizartera tze aktiborako hi tzarmenaren edu-
kietan sartuko da ezen titularrak konpromisoa har tzen 
duela sistema ba tzuek eta besteek diseinatutako gizartera-
tze-jarduketak bete tzeko. Era berean, Gizarte Zerbi-
tzuetako langileak koordinatu ahal izango dira Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbi tzuko profesionalekin, bai diagnostiko 
eta orientazio kontuetan, bai esku-har tzeari dagokionez.

Helburuak
Lan munduan  txerta tzeko bidean egon daitezkeen gizar-
te-izaerako oztopoak ken tzea edo arin tzea, gizartera tze 
aktiborako hi tzarmena sinatuta duen per tsonak, hala 
nola bizikide tza-unitateko beste kideek, gizartera tzeari 
begirako ekin tzak betez.

Lege esparrua
•  1/2000 Dekretua, urtarrilaren 11koa, Gizartera tze Hi-

tzarmenak arau tzen dituena. (EHAA, zk 20, 2000/01/31).
•  18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Diru Sarrerak Berma-

tzeko eta Gizartera tzekoa. (EHAA, zk 250, 2008/12/31).
•  147/2010 Dekretua, maia tzaren 25koa, Diru Sarre-

rak Berma tzeko Errentari buruzkoa. (EHAA, zk 114, 
2000/06/17).
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•  Erabil tzaileek bere inguru komunitarioan sartuta ego-
teko lagun tzea, isolamendu-egoerak ekidinez, jarduera 
komunitarioetara edo arreta indibidualen planean leu-
dekeen beste ba tzuetara leku-aldatuz eta hurbilduz.

•  Beste zerbi tzu ba tzuek esku-har tzea beharrezkoa izan 
dezaketen egoerak an tzemateko elementu gisa balio 
izatea.

•  Per tsona bere bizilekuan gera dadin lagun tzea.
•  Mugikortasun urriko per tsonak leku-aldatuz gaita-

sunak gara tzen lagun tzea.

Betekizunak
Eska tzaileak jaso ahal izateko baldin tza orokorrak on-
dokoak dira:
•  Udalerrian erroldaturik egotea eta
•  Mendekotasun kalifikazioa izatea abenduaren 14ko 

39/2006 Legearen babesean edo baliabide komunita-
rioetara iristea zail tzen duen diskapazitate-balioespe-
na izatea (7 puntu edo gehiagokoa edo A, B taldekoa) 
edo aldi baterako mugikortasun urria izatea osasun-
interben tzio baten edo errekuperazio-prozesu baten 
ondorioz.

Definizioa
Mugikortasun urriko per tsonei egokitutako garraio be-
reziaren zerbi tzua, euren kabuz balia tzeko mugikorta-
sunean zailtasunak dituzten familiei edota per tsonei 
zuzendutako zerbi tzu komunitarioa da. Nagusiki, baliabi-
de komunitarioetara edota jarduera komunitarioetara 
irispidea emateko garraio eginkizunak dira, per tsonek 
euren e txean eta gizarte-inguruan egoten jarrai dezaten 
lagun tzeko. 

Helburuak
Mugikortasun urriko per tsonak garraia tzeko eta lekuz 
alda tzeko zerbi tzuaren helburuak ondokoak dira:
•  Autonomia eta irisgarritasunaren galera prebeni tzea 

edota konpen tsa tzea, leku-aldaketa egiteko lagun tza 
emanez eta eguneroko bizimoduaren jarduerak egin 
ahal izan di tzaten.

•  Mugikortasun urriko per tsonei egokitutako leku-
aldaketan berezko sarea osa tzen duten zain tzaileei 
lagun tza ematea.

1.18. Garraio egokituaren Zerbi tzua
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dea aurkeztu baino sei hilabete lehenagotik gu txienez.
Gu txieneko epe hori bete ezean, eska tzaileak Euskal 
Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan erroldatu-
ta eta bertan benetan bizi izandakoak izango dira bost 
urtez jarraian aurreko hamar urteen barruan.
Ida tz-zati honetan aurreikusitako baldin tzak, ho ts, 
erroldarena eta bertan benetan bizi izatearena, ez zaiz-
kie exijituko maia tzaren 27ko 8/1994 Euskal Autono-
mia Erkidegoz kanpoko Euskal Gizatalde eta E txeekiko 
harremanei buruzko Legearen 11.1 artikuluak aipa tzen 
dituen euskal gizataldeei, betiere artikulu horretan au-
rreikusitako gainerako baldin tzak bete tzen badituzte.

Definizioa
Gizarte-larrialdietarako lagun tzak aldian-aldian eman-
go ez diren prestazio ekonomikoak dira, eta haien har-
tzaileak hauek izango dira: gizarte-bazterkeriaren 
egoerak prebeni tzeko, saihesteko edo leun tzeko beha-
rrezko diren gastu espezifikoei -ohikoak zein apartekoak- 
aurre egiteko behar beste baliabide ez duten per tsonak.
 Hauek dira oinarrizko tzat jo tzen diren gastuak:
•  Ohiko e txebizi tzaren alokairua.
•  Ohiko e txebizi tza erosteko hartutako kredituaren korri-

tuak eta amortizazioak, baldin eta kreditua gizarte-la-
rrialdia gertatu aurretik eta, hala denean, Diru-sarrerak 
Berma tzeko Errentaren prestazioaren aurretik hartu 
bada.

•  Energia, ura  eta mantenimenduko beste ba tzuk.
•  Ohiko e txebizi tzan bizi tzeko eta bertan oinarrizko eki-

poak jar tzeko egin beharreko gastuak.
•  Elkarbizi tza-unitate independenteko per tsona ba-

ten edo gehiagoren oinarrizko beharrizanak (jan tziak, 
hezkun tza eta prestakun tza, osasun-arreta) estal tzeko 
gastuak, hau da, sistema publikoek berengana tzen ez 
dituztenak.

•  Aurrean adierazitako kon tzepturen batek sortarazitako 
gastuak ordain tzeko edo bizi tzako oinarrizko beharri-
zanei aurre egiteko sortutako zorren gastuak.

Betekizunak
Gizarte Larrialdirako Lagun tzen jaso tzaile tzat jo daitezke, 
Gizarte Bazterkeriaren aurkako maia tzaren 22ko 12/1998 
Legean aurreikusitako baldin tzetan, ondoko betebehar 
hauek bete tzen dituzten per tsonak:
•  Lagun tza eska tzen den udalerrian erroldatuta egotea 

eta bertan benetan bizi tzea, eta Euskal Autonomia Er-
kidegoko edozein udalerritan benetan bizi tzea, eskabi-

2.1. Gizarte Larrialdiko Lagun tzak
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nomikoki mendeko tzat hartuko dira inolako diru-
baliabiderik ez duen per tsona bakar bati dagokion 
Gizartera tzeko eta Gizarte-babeserako Oinarrizko 
Errentaren zenbatekoa baino diru-sarrera konputa-
garri handiagoak ez dituzten per tsonak, salbue tsita 
geratuz lan egiteagatik edo osagarriak izan dai-
tezkeen pen tsioetatik datozen diru-sarrerak lor tzen 
dituzten per tsonak.

8.  Aurreko ida tz-zatian adierazitako unitatearen gai-
nerako kideek osatutako bizikide tza-unitate bat osa-
tzen dutenen tzat, Gizartera tzeko eta Diru-sarrerak 
Berma tzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
aplikazioaren ondorioz, betiere orain unitate inde-
pendiente bat osa tzen badute.

•  E txebizi tzako gastuetarako prestazio osagarriaren jaso-
tzaileak ez izatea, salbu eta gizarte-larrialdietarako 
lagun tzak oinarrizko premiei buruzko gastuak edo au-
rretiko zorpe tzeko gastuak ordain tzeko eska tzen badira.

•  18 urte izatea. Gu txieneko adin-muga horretatik 
salbue tsita daude gazteago izanik ondorengo egoera-
ren batean daudenak, baldin eta gainerako baldin tzak 
bete tzen badituzte:
1.  Ekonomikoki beren kargura %45etik gorako minus-

baliotasun-kalifikazioa duten edota autonomia per-
tsonala susta tzeari eta mendetasun-egoeran dau-
den per tsonak zain tzeari buruzko abenduaren 14ko 
39/2006 Legean aurreikusitakoaren arabera II. gra-
duko 1. mailako mendetasuna edo handiagoa duten 
adingabeak edo helduak dituztenean.

2.  Erabateko zurztasuna egiazta tzen dutenak.
3.  Ezkonduta edo horren pareko bestelako harreman 

iraunkor baten bidez beste bati lotuta daudenak, 
egoera horretan gu txienez  sei hilabete badaramate.

4.  E txeko edo familia barruko indarkeriaren biktimak 
izan direnak.

•  Gu txienez eskabidea aurkeztu baino urtebete lehenago 
sortutako bizikide tza-unitatea izatea, eta epe hori bete 
behar izatea honako hauen tzat geratuko da salbue-
tsita:
1.  Adingabeak ekonomikoki beren kargura dituztenen-

tzat.
2.  Ezkon tza bidez edo horren an tzeko harreman 

iraunkor baten bidez bizikide tza-unitate berri bat 
osa tzen dutenen tzat.

3.  Bizikide tza-unitate berri bat osa tzen dutenen tzat 
banan tze, dibor tzio edo ezkon tza-deuseztasun bi-
dez, izatezko loturaren desegite bidez edo bikoteko 
kideetako bat hil delako, betiere unitate berria au-
rreko bizikide tza-unitateko kideek soilik osa tzen ba-
dute.

4.   Bizikide tza-unitate berri bat osa tzen dutenen tzat, 
beren aitaren eta amaren, tutoreen edo legezko 
ordezkarien herio tzagatik edo behin betiko sartu 
dituztelako izaera  sozial, sanitario edo soziosani-
tarioko abegi-zerbi tzu batean edo espe txe batean.

5.  Bizikide tza-unitate berri bat osa tzen dutenen-
tzat ohiko e txebizi tza u tzi egin behar izan dutelako 
e txeko edo familia barruko indarkeriaren biktimak 
izan direlako, betiere unitate berria aurreko bizikide-
tza-unitateko kideek soilik osa tzen badute.

6.  18 urte baino gu txiago izan eta artikulu honetako 
4 ida tz-zatian azal tzen diren egoeretakoren batean 
daudenen tzat.

7.  Kotizaziopeko edo kotizaziorik gabeko zahar tzaroko, 
baliaezintasuneko edo alargun tzako pen tsioen onu-
radunek osatutako bizikide tza-unitate berria osa-
tzen dutenek bikotekidearekin edo senar-emazteen 
pareko harreman jarraitua dutenekin batera, eta 
ekonomikoki haien mendekoak direnekin batera. 
Aurrekoaren ondorioetarako, lehenengoekiko eko-
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artikuluan aipatutako loturetakoren bat duten per-
tsonekin e txebizi tza edo bizitoki berean bizi badira, 
eta per tsona horiek guztiek, dagokion denboraldi-
rako, beren errendimenduak badituzte eta errendi-
mendu horien balioa dagokion gizartera tzeko eta 
gizarte-babeserako oinarrizko errentaren gehieneko 
zenbatekoa baino hiru aldiz  txikiagoa bada, baldin 
eta per tsona horiek ez badute inolako errekur tsorik, 
betiere adierazitako artikuluan aipa tzen diren lotu-
rengatik elkarrekin lotuta dauden per tsona guztiak 
kontuan hartuta.

•  Batere baliabiderik izan ezean eta bizikide (aipatutako 
loturen bidezko harremana dutenak) kopuruaren ara-
bera legokiekeen gizartera tzeko eta gizarte-babeserako 
oinarrizko errentaren urteko zenbatekoaren lau halako 
baino  txikiagoa izatea beren ondarea. Ondarearen ba-
lioa diru-sarrerak berma tzeko errentari buruzko maia-
tzaren 25eko 147/2010 Dekretuaren III. kapituluaren 4. 
atalean ezarritakoarekin bat etorriz zehaztuko da.

•  Diru-lagun tza hauetan jasotako gastu espezifikoei au-
rre egiteko behar beste baliabide ez izatea, baldin eta 
horrek haien bizikide tza-unitateko kideei eragiten ba-
die; hala, ez dagoela behar beste baliabide ulertuko da 
ondoren azal tzen diren baldin tzak bete tzen direnean:
1.  Azken urtean edo prestazioek helburu duten gastue-

kin lo tzen den edo lotuko den denboraldian, erren-
dimenduak e txebizi tza-unitateko kide kopuruaren 
arabera legokiokeen gizartera tzeko eta gizarte-ba-
beserako oinarrizko errentaren gehieneko zenbate-
koa baino %150 handiagoak izatea. Aurrekoa bazter 
u tzi gabe, kontuan hartuko dira, halaber, eska tzailea 
bizi den e txebizi tza edo bizitoki berean bizi diren 
gainerako kideek jaso di tzaketen prestazioen erren-
dimenduak.

2.  Gizartera tzeko eta Diru-sarrerak Berma tzeko aben-
duaren 23ko 18/2008 Legearen 9.2 artikuluan au-
rreikusitakoaren arabera, bizikide tza-unitate tzat 
har litezkeen per tsonak aipatutako legearen 9.1.b 
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beste Administrazio Publiko ba tzuek edo horien 
mendeko erakundeek sustatua, eskaera egin zenean 
indarrean zegoen legerian aurreikusitakoaren ara-
bera.

b)  E txebizi tza bat jabe tzan edo usufruktuan izatea eta 
gizarte-larrialdietarako lagun tzak eska tzea beste 
e txebizi tza baten alokairu-gastuei aurre egiteko, 
azken hori haren ohiko bizitokia izanda ere, salbu 
eta banan tzeagatik edo dibor tzioagatik eta beste 
arrazoi batzuengatik, hala nola u tzarazpena, beren 
ohiko bizilekua u tzi behar izan duten edo e txeko in-
darkeriaren biktima diren per tsonak badira, besteak 
beste.

•  Gizarte-larrialdietarako lagun tzak alokairu-gastuei au-
rre egiteko erabil tzen direnean, E txebizi tza, Herri Lan 
eta Garraio Sailaren E txebide zerbi tzuan e txebizi tza-
eska tzaile bezala izena emanda egotea edo izena ema-
tea eskatu izana.
Baldin tza hori ez da eska tzekoa izango honako kasu 
hauetan:
—  Gizarte-larrialdietarako lagun tzak balia tzeko eska-

kizunak beteta dituztela, E txebiden sar tzeko baldin- 
tzak bete tzen ez dituzten per tsonak, bizileku-baldin-
tza bete tzen ez dutelako nahiz balia tzeko gu txieneko 
ekonomikoak bete tzen ez dituztelako.

—  65 urtetik gorako per tsonak, zahar tzaroko koti-za-
ziopeko edo kotizazio gabeko pen tsioen onuradu-
nak, e txebizi tza berean 10 urte baino gehiagoz bizi 
direla egiazta tzen dutenak, edo gu txieneko epe hori 
bete tzen ez badute ere, ohiko e txebizi tzan geratu 
beharra dutenak, dagokion Oinarrizko Gizarte Zerbi- 
tzuaren ustez.

•  Inolako ahaidetasun-harremanik ez egotea odol-
kidetasun edo ahaidetasunezko hirugarren mailarai-
no eska tzailearen bizikide tza-unitatea osa tzen duen 
edozein kideren eta e txebizi tzaren errenta tzailearen 
edo haren familia-unitateko edozein kideren artean, 
gizarte-larrialdietarako lagun tzak alokairu-gastuak or-
dain tzeko diren kasuetan.

•  Ezin izango dituzte baliatu alokairu-gastuak edo ohiko 
e txebizi tza edo bizilekua erosteko hartutako kredituen 
interesetatik edo amortizaziotik eratorritako gas-
tuak ordain tzera bideratutako gizarte-larrialdietarako 
lagun tzak, eska tzaileak edo haien bizikide tza-unitateko 
beste edozein kide honako egoera hauetakoren batean 
baldin badago:
a)  E txebizi tza bat alokairuan edo jabe tzan izatea, eta 

e txebizi tza hori babes publikoko e txebizi tza mo-
taren batean sartuta egotea, Eusko Jaurlari tzak edo 
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Agiriak  

•  Eska tzailearen eta bizikide tzako unitatea* osa tzen duten gainerako kide guztien NAN, pasaportea edo AI-
Zaren fotokopia. Halakorik izan ezean, familia-liburu osoaren kopia aurkeztu behar da.

•  Familiaren erroldako  txartela (Galdakaoko Udalean eskatu).
•  Banan tze edo dibor tzioko epaia (ofizioko abokatu eskabidearen frogagiria).
•  Lan-bizi tza edo langile bezala alta emanda ez izateaz Gizarte Seguran tzako Diruzain tzak egindako  txostena 

(www.seg-social.es). 901 50 20 50 telefonora deituz eska daiteke.
•  Familia-unitatearen diru-sarrerak egiazta tzen dituzten frogagiriak:

— Nominen fotokopia.
—  Gizarte Seguran tzako Institutu Nazionalaren ziurtagiria, bertan pen tsiorik jaso tzen duen ala ez adie-

raziz. Halakorik jasoko balu pen tsio mota eta zenbatekoa aipatu beharko lirateke (Axular kalea 2, Basauri, 
Tfnoa: 94-4405954). 

•  Langabezian egonez gero “Lanbideko Ziurtagiria”. (langabezian egoteagatik prestazioren bat jasotzen duen 
ala ez adieraziko duena. Tel.: 901 119 999).

•  LANBIDEn inskribatuta egotearen agiria.
•  Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta eta E txebizi tzako Prestazio Osagarria jaso tzen duen edo ez duen agiria.
•  Foru Ogasunak egindako Errenta eta Ondasunen ziurtagiria. Non eska daiteke:

— Bizkaiko Foru Ogasuna (Bilboko Erakustazoka)
— Basauriko Ordezkari tza (Anbulatorioaren aurrean- Nagusi kalea 38- Basauri)
Era berean, ondoko telefonora deituz eska daiteke: 901 502 000.

•  Estatuko Ogasunak egindako Katastroko Ondasunen ziurtagiria. Non eska daiteke:
— Estatuko Ogasuna: Federico Moyua Plaza 3 (Bilbao)

•  Jatorrizko herrialdeko ondasunen egiaztagiria.
•  Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren (OHZ) azken ordainagiriaren fotokopia.
•  Azken hamabi hilabeteetako banku-mugimenduak, bizikide tza-unitateko kide guztiek dituzten kontu guz-

tietakoak (dagokion bankuak emandako zerrenda edo, bere kasuan, bankuak zigilatutako aurrezki-libreten fo-
tokopia).

•  Aloka tze kontratua. (Aloka tze-gastuak fakturen edo  ordainagirien bidez justifikatu behar dira).
•  E txebide zerbi tzuan erregistratutako eskariaren kopia.
•  Hipoteka-kredituaren egoera eta hilabeteko kuota.
•  Banke txeak betetako inprimakia, zigiluarekin eta izenpetuta.
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—  Tratamendu osoa eta trinkoa: 13 eta 72 hilabete bitar-
teko adina.

—  Mugimenduen eta fisioterapiaren inguruko tratamendu 
berezia: 0 eta 72 hilabete bitarteko adina.

5.-   Ebaluazio eta Orientazio Taldeak eskatutako lagun tza 
beharrezkoa dela preskriba tzea.

Tratamendua har tzen den zentroa fiskalki altan eman-
da egon beharko da eta Balorazio eta Orientazio Taldeak 
agindutako tratamendurako langile egokiak izan beharko 
ditu. Balorazio eta Orientazio Talde horrek egiaztatuko 
duen betekizun hau ez bada bete tzen, lagun tza ukatu, al-
datu edo amaitu tzat joko da.

Eskabideak aurkeztea
Udal Gizarte Zerbi tzuetan edo
Bizkaiko Foru Aldundian: Lersundi 14.

Agiriak
•  Lagun tzarako eskabidea eredu normalizatua erabi-

liz.  
•  Bankuko datuak eredu normalizatua erabiliz.
•   Familia Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta da-

goela egiazta tzen duen ziurtagiria.
•  NANaren fotokopia, adingabeen kasuetan familia li-

buruarena.
•   Tratamendua egingo duen erakundearen aurrekontua.
•  Tratamendua egingo duen erakundearen  txostena.

Lege esparrua
•  211/2011 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, Estimu-

lazio Goiztiarrerako 2012rako banakako lagun tzak 
arau tzen dituzten oinarriak  eta lagun tza horiek ema-
teko deialdi publikoa onesten dituena. (BAO, zk 247, 
2011/12/29). 

Lege esparrua
•  18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizartera-

tzeko eta Diru-sarrerak Berma tzekoa (EHAA, zk 250, 
2008/12/31).  

•  4/2011 Legea, azaroaren 24koa, Gizartera tzeko eta Di-
ru-sarrerak Berma tzeko legea alda tzen duena. (EHAA, 
zk 233, 2011/12/12).

•  4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdiko 
Lagun tzak arau tzen duena. (EHAA, zk 27, 2011/02/09).

•  Agindua, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena, 
urtero ezar tzen dena Gizarte Larrialdiko Lagun tzetako 
gastu espezifiko bakoi tzeko gehienez eman daitezkeen 
diru-kopuruak ezar tzen dituena.

Onuradunak
Abenduaren 20ko 211/2011 Foru Dekretuak, Estimulazio 
Goiztiarrerako 2012rako banakako lagun tzak arau tzen 
dituzten oinarriak eta lagun tza horiek emateko deialdi 
publikoa onesten dituena (BAO, zk 247, 2011ko abendua-
ren 29koa), araututako baldin tzak bete tzen dituzten per-
tsonak izan daitezke onuradunak, baldin eta eskabidea 
aurkezten badute.

Betekizunak
1.-  Bizkaiko Lurralde Historikoan erroldatuta egotea. 
2.-  Eskabidea epearen barruan eta eredu ofizialaren ara-

bera aurkeztea.
3.-   Aurrekontu bat aurkeztea.
4.-  Adinez, 0 urtetik 6 urtera bitartekoa izatea, honako es-

kala hauen arabera:
—  Jarraipeneko tratamendu osoa: 0 eta 12 hilabete bi-

tarteko adina.

2.2.  Estimulazio Goiztiarrerako 
Banakako Lagun tzak
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Erakusketa eta aholkulari tza
Erakusketa ikustea eta aholkulari tza eskura tzea uniber-
tsala da, hau da, edozeinek jaso di tzake hauei buruzko 
informazioa eta aholkulari tza:
•  dauden lagun tza-produktu desberdinak
•  Gizatek prestazioak eskura tzeko aukerak 
•   lagun tza-produktuak eskura tzeko legokeen diru-

lagun tza, edo
•  lagun tza-produktuen mailegua.

Orientazioa
Orientazioa jaso tzeko, edozein adinetako interesdunek 
hauetako bat izan behar dute: mendetasun ebalua-
zioaren ebazpen administratiboa edo gu txienez %33ko 
diskapazitatea egiazta tzen duen agiria.
Orientazioa amai tzen da gomendatutako produktuen eta 
haien ezaugarrien gaineko egokitasun  txosten tekniko 
espezifiko bat ematen denean.
 Orientazioaren prestazioa jaso tzeko eska tzen den doku-
mentazioa:
•  Eska tzailearen edo horren legezko ordezkariaren NAN-

aren fotokopia. 
•  Diskapazitatea egiazta tzen duen agiria edo mendeta-

sun ebaluazioaren ebazpen administratiboa.

Lagun tza-produktuak erosteko lagun tza 
ekonomikoaren eskabideak tramita tzea

Lagun tza-produktuak erosteko lagun tza ekonomikoak 
eska tzeko, interesdunek baldin tza hauek bete behar 
dituzte:
• Gu txienez I gradu eta II mailarekin ebaluatutako men-
detasun-egoera batean egotea edo gu txienez %33ko 
diskapazitatea izatea.

Definizioa
Gizarte-zerbi tzu publikoa da eta, horren bidez, ezinta-
sun bat duten edo besteren lagun tza behar duten adin 
guztietako per tsonak orientatu, gizarteratu eta horien 
autonomia sustatu nahi da; horrela, per tsona horien 
ezintasunak, jardueraren mugak eta parte har tzeko 
murrizketak konpen tsatu edo arindu ahal izango dira 
hainbat produktu eta metodo teknologiko aplikatuz.

Eskain tzen dituen prestakun tzak
•  Lagun tzeko produktuen erakusketa iraunkorra. 
•  Prestazio ezberdinen eskuraketa edo lagun tza produk-

tuak eskuratu eta mailega tzeko lor daitekeen finan-
tziaketari buruz, aholkulari tza.

•   Per tsonaren autonomia hobe tzen lagun dezakeen 
edozein alderdi teknikori buruzko orientazioa, egokita-
sunari buruzko  txosten tekniko bat prestatuz, orienta-
zio horren emai tza bezala.

•  Besteren beharra edo mendetasuna duten edo diskapa-
zitateren bat duten per tsonei zuzenduta dauden lagun-
tzeko produktuen eskuraketa lor tzen lagundu, diru-
lagun tza eskakizunaren betebeharrak bideratuz.

2.3. Gizatek Zerbi tzua
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Definizioa
Aldian aldiko prestazio ekonomikoa, gizarte-zerbi tzuen 
osagarria, ezintasuna edo adinagatik oinarrizko beharri-
zanak estal tzeko lan egin ezinik eta bestelako diru-sarre-
rak lortu ezinik dauden per tsonei zuzendutakoa.

Agiriak
Adina dela eta, GOFko pen tsioa eska tzeko:

• Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
• Jaio tza-agiria.
• Bizi-agiria.
• E txebizi tzaren taldekako errolda-ziurtagiria.
•  Senar-emaztearen herio tza-ziurtagiria, hala badago-

kio.
• Ezkontideak jaso tzen dituen diru-sarreren ziurtagiriak.
•  Pen tsioa jaso tzen duen ala ez zehazten duen Gizarte 

Seguran tzaren ziurtagiria.
•  Jatorrizko probin tziako Ondasun Ordezkari tzak egin-

dako ziurtagiria, ondasunik duen ala ez zehazten due-
na. Senar-emazteen izenean, hala badagokio.

•  Banku-helbidera tzeari buruzko inprimaki normaliza-
tua, finan tza-erakundeak zigilatutakoa.

Ezintasuna dela eta, GOFko pen tsioa  
eska tzeko:

• Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
• Familia Liburuaren fotokopia.
• E txebizi tzaren taldekako errolda-ziurtagiria.
•  Senar-emaztearen herio tza-ziurtagiria, hala badago-

kio.
•  Mediku- txostena.
•  Gizarte Seguran tzaren Kartillaren fotokopia.

•  Espainiako edo Europar Batasuneko beste estatu bate-
ko herritartasuna izan, eta azken kasu honetan, berezi-
ki Foru Dekretuan eska tzen diren baldin tzak bete.

• Bizkaiko udalerri batean erroldaturik egon.

Lagun tza-produktuak erosteko lagun tza 
ekonomikoaren eskabideak izapide tzeko 
eska tzen den dokumentazioa:

•  Eska tzailearen edo haren legezko ordezkariaren NANa-
ren fotokopia.

•  Desgaitasuna egiazta tzen duen agiria edo mendetasun 
ebaluazioaren ebazpena.

•  Errolda-ziurtagiria.
•  Egokitasunari buruzko  txosten teknikoa, Gizatek-ek 

emana.
•  Ibilgailu motordunak egoki tzeko edo ohiko e txebizi tzan 

eraikun tza-elementuak egiteko lagun tza-produktuak 
erosteko lagun tzaren eskabideekin batera kasuan ka-
suko foru dekretuan ezarritako dokumentazio espezi-
fikoa aurkeztuko da.

Informazio orokorra eskatzeko eta 
eskabideak aurkezteko helbidea

Udal Gizarte Zerbi tzuetan edo
Gizatek zerbi tzuan: María Díaz de Haro 28
48010 Bilbao
Telefonoa: 946 077 440
Helbide elektronikoa: gizatek@bizkaia.net

Lege esparrua
•  24/2009 Foru Dekretua, o tsailaren 17koa, “Norberaren 

autonomia susta tzeko orientazioa emateko eta sus-
tapen horretan lagun tzeko produktuak mailega tzeko 
foru zerbi tzu publikoa (GIZATEK)“ jaso tzeko araubideari 
buruzkoa. (BAO, zk 42, 2009/03/03).

2.4.  Gizarte Ongizateko Fondoko  
Pen tsioa
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•  163/1990 Dekretua, ekainaren 12koa (EHAA, zk 
125, 1990/06/25), EAEko adinekoen tzako eta 
diskapazitatuen tzako GOFetako pen tsioak arau tzeko 
Dekretua zatika alda tzen duena.

•  11.421/2003 Foru Agindua, abuztuaren 14koa, gaixota-
sunagatiko edo baliaezintasunagatiko GOFetara iriste-
ko baldin tzak arau tzen dituena.

Definizioa
Minusbaliotasun maila jakin bat izateagatik edota 65 ur-
tetik gorakoa izan eta errentarik edo diru-sarrerarik ez 
izateagatik ematen den aldizkako prestazio ekonomikoa.

Helburuak
Langileei bizi tza aktiboan lortutakoen araberako diru-
sarrerak lor tzeko aukera berma tzea, eta herritarrei, be-
reziki beharrizan-egoeran daudenei, gu txieneko presta-
zioak lor tzeko modua segurta tzea. 

Agiriak
•  Interesdunaren eta berarekin batera bizi diren 14 urte-

tik gorakoen NANaren fotokopia.
•  Ordezkariaren NANaren fotokopia eta ordezkari tza-

egiaztagiria, eskabidea onuraduna izan daitekeenak ez 
beste batek inskriba tzen duenean.

•  A tzerriko eska tzaileen kasuan: pasaportearen fotoko-
pia, eta egungo egoi tzaldia nahiz alegatutako beste 
egoi tzaldi ba tzuei dagokien Estatu espainiarreko egoi-
tza  txartel, baimen edo egiaztagiriarena.

•  Har tzekodunaren eta banku-helbidera tzearen fi txa, 
Foru Aldundiaren Gizarte Ekin tza Sailean banatuko den 
eredu ofizialaren araberakoa.

•  Pen tsioa jaso tzen duen ala ez zehazten duen Gizarte 
Seguran tzaren ziurtagiria.

•  Familia-unitateko 16 urtetik gorako kideen lan-bizi-
tzari buruzko ziurtagiria, Gizarte Seguran tzaren Lurral-
deko Diruzain tzak egindakoa (Senar-emazteak eta 16 
urtetik gorako seme-alabak).

•  Jatorrizko probin tziako Ondasun Ordezkari tzak egin-
dako ziurtagiria, ondasunik duen ala ez zehazten due-
na. Senar-emazteen izenean, hala badagokio.

•  Banku-helbidera tzeari buruzko inprimaki normaliza-
tua, finan tza-erakundeak zigilatutakoa.

Lege esparrua
•  129/1986 Dekretua, maia tzaren 26koa, Euskal Autono-

mia Erkidegoan adinekoei eta lanerako ezinduei bana-
tzen zaizkien Gizarte Ongizateko Fondoko pen tsioak 
arau tzen dituena. (EHAA, zk 109, 1986/06/05). 

2.5. Kontribuziorik gabeko Pen tsioak
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•  %65 edo gehiagoko gradua duen minusbaliotasun edo 
gaixotasun kronikoak jota egotea.

•  Behar besteko errentarik edo diru-sarrerarik ez izatea.

KONTRIBUZIORIK GABEKO JUBILAZIO-
PEN TSIOAK
Betekizunak

• 65 urte beteak izatea.
•  Egoi tza lurralde espainiarrean izatea legearen arabera, 

eta bertan, 16 urte bete zituenetik pen tsioa eska tzen 
duen uneraino 10 urte eginak izatea, horietatik 2 ja-
rraian edota eskabidea aurkeztu aurrekoak izanik.

• Errentarik edo diru-sarrerarik ez izatea.

Definizioa
Gizarte Inklusiorako Lagun tza Berezia aldizkako lagun tza 
ekonomikoa da; oinarrizko premiei lotutako gastuak zein 
gizarte eta/edo lan inklusioko prozesu baten ondorioz-
ko gastuak estal tzea du helburu, eta onuradunak gas-
tu horiei aurre egiteko diru-sarrera nahikorik ez duten 
bizikide tza-unitateko per tsonak dira.

Onuradunak
Gizarte Inklusiorako Lagun tza Bereziaren titularrak iza-
teko, eskabidea egiten denean 18 eta 23 urte bitartekoak 
izan eta gizartean baztertuta gera tzeko egoeran egoteaz 
gainera, eska tzaileek honako betekizun hauek bete behar 
dituzte:
•  Diru-sarrerak Berma tzeko Errenta jaso tzeko eskubiderik 

ez izatea eska tzen den gu txieneko adina ez izateagatik.

2.6.  Gizarte Inklusiorako Lagun tza 
Berezia

Eskabidea baliaezintasunagatik egiten bada eta balo-
razioa Bizkaitik kanpo eginda badago, interesgarria da 
ziurtagiriaren fotokopia eranstea balorazio berri bat sai-
hesteko.
Edozein modutan, agiri osagarriak eskatu ahal izango 
dira espedienteari buruzko ebazpenerako egoki tzat jo-
tzen baldin bada.

Lege esparrua
•  26/1990 Legea, abenduaren 20koa, Gizarte Seguran -

tzan kontribuziorik gabeko pen tsioak ezar tzen ditue-
na (EAO, zk 306, 1990/12/22).

•  357/1991 Errege Dekretua, mar txoaren 15ekoa, kon-
tribuziorik gabeko pen tsioei buruzko 26/1990 Legea 
gara tzen duena. (EAO, zk 69, 1991/03/21).

•  118/1998 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, mar-
txoaren 15eko 357/1991 Errege Dekretua alda tzen 
duena, Gizarte Seguran tzaren sistemako kontribuzio-
rik gabeko pen tsio eskubidea izateko betekizunak 
egiazta tzeari dagokionean (EAO, zk 42, 1998/2/18).

KONTRIBUZIORIK GABEKO 
BALIAEZINTASUN-PEN TSIOAK
Onuradunak

Ahalmen fisiko, psikiko eta zen tzumenezkoa ezeztatu 
edo aldarazteko moduko urritasunak dituzten per tsonak, 
gaigabetasun horiek  nagusiki iraunkorrak direla, jaio-
tzetikoak izan ala ez.

Betekizunak
•  18 urte baino gehiago eta 65 urte baino gu txiago izatea.
•  Egoi tza lurralde espainiarrean izatea legearen arabera, 

gu txienez 5 urtez, eta horietatik 2 eskabidea aurkeztu 
den dataren aurrekoak izatea.
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Lege esparrua
•  60/2011 Foru Dekretua, mar txoaren 22koa, gizarte 

inklusiorako lagun tza berezia arau tzen duena. (BAO, zk 
62, 2011/03/30). 

•  207/2011 Foru Dekretua, abenduaren 13koa, mar-
txoaren 22ko 60/2011 Dekretua alda tzen duena. Dekre-
tu honen bidez, gizartera tzeko lagun tza berezia arau-
tzen da. (BAO, zk 241, 2011/12/21).

Definizioa
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei diru-
lagun tza ORDAINKETA BAKAR BATEKOA da. Gizarte-
lagun tza horien xedea biktimari biziraupenerako gu-
txieneko baliabideak ematea da, eraso tzailearengandik 
independiza tzeko aukera emateko, gizarteratu dadin eta 
autonomia per tsonala eskuratu dezan.

Betekizunak
•  Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea, es-

kabidea aurkeztu baino sei hilabete lehenago. Baldin-
tza hori ez da beharrezkoa izango, baldin eta emaku-
mea Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan 
erroldaturik egon bada lehenago epealdi berorretan.

•  Indarrean dagoen lanbide arteko gu txieneko soldataren 
%75etik gorako errentarik ez izatea (hilabetero), kon-
tuan izan gabe aparteko bi ordainsarien zati propor-
tzionala (4.3 artikulua).

•  Lana lor tzeko zailtasun bereziak izatea, Lanbide-Eus-
kal Enplegu Zerbi tzuak emandako  txostenaren bidez 
egiaztatuko dena (tresna informatikoa).

•  Eskabidea aurkeztu aurreko 12 hilabete lehenago gu-
txienez bizikide tza-unitate bat eratuta izana, salbues-
pen batekin.

•  Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerri batean errol-
datuta egotea eta hartan benetan bizi tzea, eskabidea 
aurkeztu aurreko 30 hilabeteetan, gu txienez, salbues-
penen batekin.

•  Ondasun higiezinik ez izatea.
•  Baliabide nahikorik ez izatea.
•  Lagun tzeko/esku-har tzeko plan indibidual bat sinatuta 

eduki tzea eta plan horren alderdi guztiak bete tzea.
•  LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbi tzuan izena emanda iza-

tea.

2.7.  Genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeei diru-lagun tza 
ekonomikoa
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erakundeak egindako indarreko diskapazitate-egiazta-
pena.

•  Eska tzailearen eta bere ardurapeko bizikide tza-
unitateko kideen Per tsona Fisikoen Errentaren gaineko 
Zergaren azken aitorpena edo, hala badagokio, Foru 
Ogasunean aitorpena egiteko beharra ez izatearen 
ziurtagiriaren kopia.

Lege esparrua
•  Agindua, 2011ko maia tzaren 30ekoa, Genero-Indar-

keriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. ar-
tikuluan aurreikusitako genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeei diru-lagun tza emateko eta ordain-
tzeko prozedura ezar tzen duena. (EHAA, zk 101, 
2011/05/30).

Definizioa
Aldizkako izaerarik ez duten lagun tza eta prestazio eko-
nomikoen mul tzoa, gizarte-larrialdiko egoerak arindu 
edo konpon tzea, gizarte-bazterkeriako egoerei aurrea 
har tzea eta oinarrizko beharrizanak ase tzeko behar bes-
teko baliabide ekonomiko propiorik ez duten biztanleen 
gizartera tzea xede dituena, berez edo beste baliabide eta 
prestazio ba tzuekin batera.
Lagun tza hauen helburua:
•  Gizarte Larrialdiko Lagun tzek (GLL) estal tzen ez dituzten 

oinarrizko gastuei aurre egiteko baliabide ekonomiko 
nahikorik ez duten gizabanako eta familiei lagun tzea.

•  Oinarrizko Gizarte Zerbi tzuen esku-har tzeko plana 
abian izan arren, gizartera tzea eta lanera tzea erraztuko 
luketen gastuei aurre egiteko baliabide ekonomiko na-
hikorik ez duten gizabanakoei lagun tzea.

•  Lehenago jaso ez izana 1/2004 Lege Organikoaren ara-
bera ezarritako lagun tza, ez Euskal Autonomia Erkide-
goan ezta Estatuko beste erkidego batean ere ez.

•  Eraso tzailearekin ez bizi tzea.
•  Genero-indarkeriaren egoera egiazta tzea, babesteko 

neurriak indarrean sartu zirenetik eta lagun tzaren es-
kabide-egunera urtebete baino gehiago pasatu ez bada.

Agiriak
•  Eskabide normalizatua eta eranskinak (“Eskabidea“ + “Da-

tu-gehigarria, genero-indarkeriaren biktimen tzako diru-
lagun tza eskabideari“). Eranskin hauetan bil tzen dira datu 
per tsonalak, aukeratutako hizkun tza, adierazpen per-
tsonalak eta baimenak, izaera per tsonaleko datu-babesa.

•  Nortasun Agiri Nazionala (NAN), pasaportea edo ba-
liokidea.

•  Genero-indarkeriaren egoera egiazta tzen duen doku-
mentua.

•  Bizilagun guztien zerrenda duen errolda tze-agiria 
(eraso tzailea ez da agertu behar).

•  Enplegagarritasun- txostena (Lanbide).
•  Eska tzailearen eta lan egiteko adina duten bizikide tza-

unitateko kide guztien lan-bizi tza (Gizarte Seguran-
tzaren Diruzain tza Orokorra).

•  Familia-unitatean lan egiteko adina duten per tsona 
guztien langabezia- txartela edo, hala egokituz gero, 
ikasten egotearen ziurtagiria.

•  Eska tzailearen eta bere ardurapeko per tsonen kontuen 
eta bankuko tituluen egoerari buruzko bankuko agiriak.

•  Hirugarrenaren alta-datuak. Eusko Jaurlari tzaren ere-
duan.

•  Bere ardurapean adin txikikoak egonez gero familia-
liburua edo, bestela, zain tza, babesa edo tutore tza 
egiazta tzen duen agiria.

•  Eska tzaileak edo ardurapeko per tsonek %33ko diska-
pazitatea edo handiagoa onartuta badute, eskumeneko 

2.8. Banakako gizarte lagun tzak
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—   Elkarbizi tza-unitate ekonomiko independentea osa-
tzen duten kide guztien nominen fotokopia.

—   Familia-unitatea osa tzen duten kide guztien Lan-
Bizi tza edo langile bezala alta emanda ez dagoela 
ziurta tzen duen Gizarte Seguran tzaren Diruzain tzak 
egindako  txostena.

•  Berehalako premia larriaren kasuan gastuei aurre egi-
teko baliabide ekonomikorik ez duten gizabanako eta 
familiei lagun tzea.

Betekizunak
•  18 urtetik gorakoa izatea edo legez eman tzipatuta 

egotea, eta hala ez bada, eman tzipa tzeko legezko iza-
pidea hasita eduki tzea.

•  Gu txienez eskaera aurkeztu aurreko sei hilabeteetan 
Galdakaoko udalerrian etenik gabe erroldatuta egotea.

•  Lagun tzaren helburuko premiari aurre egiteko baliabi-
de ekonomiko nahikorik ez izatea, elkarbizi tza-unitate 
ekonomiko independenteko kide guztien diru-sarrerak 
barne hartuta.

•  Prestazioaren helburuko premiari aurre egiteko gainon-
tzeko Administrazio Publikoen lagun tzarik ez izatea, 
ezta baliabide propiorik ere.

•  Dirulagun tzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 13.2 
artikuluan zehaztutako ezein inguruabarren eraginpean 
ez egotea, 13.2 e) atalean “zerga-betebeharrak bete 
gabe eduki tzea”ri buruz azaldutakoa salbuespen tzat joz.

Agiriak
•  Eska tzailearen eta elkarbizi tza-unitate ekonomiko 

independentea osa tzen duten gainerako per tsonen 
NAN aren, pasaportearen edo AIZaren fotokopia.

•  Osasun- txartelaren fotokopia.
•  Errenta eta ondasunei buruzko ziurtagiria, Foru Oga-

sunak emandakoa.
•  Ondasunei buruzko ziurtagiria, Estatuko Ogasunak 

emandakoa.
•  Ondasun higiezinen jabe izatekotan, Ondasun Higiezi-

nen gaineko Zergaren (OHZ) azken ordainketa-agiria-
ren fotokopia.

•  Familia-unitatearen ondasunak eta diru-sarrerak ze-
hazten dituzten ondoko ziurtagiri hauek:
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Definizioa
Gizabanakoek edo irabazi-asmorik gabeko adinekoen 
elkarteek antola tzen dituzten baliagarritasun publikoko 
edo interes sozialeko jarduerak finan tza tzea xede duten 
lagun tza ekonomikoak.

Dirulagun tza-ildoak
Adinekoen Elkarteen tzako Lagun tzak

Xedea: Galdakaoko udalerriko Adinekoen Elkarteek anto-
latutako aisialdi eta astialdi jarduerak finan tza tzea, adi-
nekoen bizi tza-kalitatea hobetu eta zahar tze aktibo eta 
osasungarria susta tzeko asmoz.

Gizarte Erakundeen tzako Lagun tzak
Xedea: Gaigabetasun fun tzionalak dituzten per tsonen 
irabazi-asmorik gabeko erakundeek eta izaera sozialeko 
beste erakunde ba tzuek eratutako jarduera eta progra-
mak diruz lagun tzea, esku-har tzeko proiektuez baliatuko 
diren per tsonen bizi tza-kalitatea hobe tzeko asmoz.

Garapen Lankide tzarako Lagun tzak
Xedea: Pobrezia gaindi tzeko asmoz egiten diren garape-
nerako lankide tza-politikek elkartasuna susta tzeko eki-
men uniber tsalak behar dituzte eta, prezeski, prin tzipio 
honen adierazgarria da gaitasun gutxieneko herrialdeei 
ematen zaien lagun tza eta bul tzada, garapena lor deza-
ten, herrialde ba tzuetatik besteetara alde handiak dau-
delako eta horrek munduko bakea eta egonkortasunari 
kalte egiten diotelako, gizateriaren osoaren tzat ondorio 
larriak izan di tzakeelarik.
Galdakaoko Udalak elkartasun-prin tzipio hau bere egiten 
du desberdintasun hauek desager daitezen eta gaitasun 
gu txieneko herrialdeetako populazio sektore jakin ba-
tzuei lagun tzeko, garapena lor dezaten.

—   Gizarte Seguran tzaren Institutu Nazionalaren ziur-
tagiria, pen tsiorik jaso tzen den ala ez den azal tzen 
duena, eta jaso tzekotan, pen tsio-mota eta diru-ko-
purua zehazten dituena.

—   Langabetuen kasuan, “LANBIDEko Ziurtagiria” (Lan-
gabezian egoteagatik prestaziorik jasotzen duen ala 
ez zehaztuko duena. Tel.: 901 119 999.). 

—   Azken 12 hilabeteetako kontu eta banku-tituluen 
egoerari buruzko banku-ziurtagiriak.

—   Aldizkako beste prestazio ba tzuk jaso tzekotan, azken 
ordainketa-agiriaren, hi tzarmen erregula tzailearen 
edo dagokion ebazpenaren fotokopia.

•  Familiaren errolda-agiria.
•  Har tzekodunen agiria behar bezala beteta (salbu eta 

agiria Udalaren esku egon eta datuek indarrean badi-
raute).

•  Banan tze, dibor tzio edo ezkon tza-deseztapen kasuan, 
dagokion ebazpen judizialaren fotokopia eta doako 
justizia eskatu izanaren egiaztagiria.

•  Espedienteari gainera tzeko moduko gizarte edo familia 
egoera jakinen bat zehaz dezaketen beste agiri ba tzuk.

•  Lagun tza eska tzen duen per tsonaren ardurapeko aitor-
pena, onuradun izatea eragoz dezaketen Dirulagun tzei 
buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 13.2 artikuluan eza-
rritako ezein debeku-ziotan sartuta ez egotea ziurta-
tzen duena, 13.2 e) atalean “zerga-betebeharrak bete 
gabe eduki tzea”ri buruz azaldutakoa salbuespen tzat 
joz.

Lege esparrua
•  Banakako Gizarte Lagun tzak emateko Udal Ordenan tza 

Erregula tzailea (BAO, zk 207, 2008/10/28).

2.9. Elkarteen tzako diru-lagun tzak
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tzeko, edo lagun tza gizatiarren proiektuei lagun tzeko, 
zen tzurik zabalenean ulertuta. Honelako jarduerek pre-
miatasun  txikiagoa dute eta garapena, giza-eskubideak 
eta bakearen eraikun tzarako oinarriak susta tzeko balia-
tzen dira.

Betekizunak eta Agiriak
Aurrekontu-ekitaldi bakoi tzeko dirulagun tzak emateko 
Oinarri Arau tzaile Espezifikoak. Urteko deialdia.

Lege esparrua
•  Galdakaoko Udalaren eta bere erakunde autonomoen 

diru-lagun tzak ematea arau tzen duen Ordenan tza 
orokorra (BAO, zk 172, 2005/09/09), 2007ko azaroaren 
28ko Udalba tzarrak (BAO, zk 23, 2008/02/01) eta 
2011ko abenduaren 29ko Udalba tzarrak (BAO, zk 37, 
2012/02/22) hartutako erabakiaz aldatua.

•  Diru-lagun tzak emateko Oinarri Arau tzaile Bereziak 
(Urteko deialdia).

       

Haurren Aldi Baterako Egonaldietarako 
Lagun tzak

Xedea: Gaitasun gu txieneko herrialdeetatik datozen hau-
rren aldi baterako egonaldietarako proiektuak edo pro-
gramak finan tza tzea, gaixotasunagatik edo egoera so-
ziofamiliar eskasengatik osotasunez gara tzeko kaltetuta 
daudelako, euren bizi-kalitatea hobe tzeko Galdakaoko 
udalerriko familiekin elkarbizi tzeko aukera emanez.

Aparteko lagun tzak jardun gizatiarrei lagun-
tzen dien Elkarte edo Entitateei larrialdi 
egoeretan

Helburua: Diru-lagun tza puntualak, larrialdiko lagun-
tza-proiektuak susta tzen edota egiten dituzten Elkarte, 
Entitate edo Erakundeen tzako Diru-lagun tzen 38/2003 
Legea, azaroaren 17koaren 22, 2-c artikuluaren arabera 
izapida daitezkeenak, Biziraupena kudea tzeko oinarriz-
ko ondasun eta zerbi tzuak presaka horni daitezen eta 
hondamendiek kaltetutako per tsonen sufrimendua arin-
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babes-e txe bat behar baduzu, deitu 24 orduko larrial-
di gizarte zerbi tzuetara Bilbon (944 701 459/460 ), 
Bizkaiko beste udaletan (112).

5.-  Babesa behar baduzu, Babesteko Agindua eska dezake-
zu Polizian, Epaitegian, Fiskal tzan, Biktimak Lagun-
tzeko Zerbi tzuan, gizarte-zerbi tzuetan edo bestelako 
lagun tza zerbi tzuetan. Eskabide-orria emango dizute 
eta, bete ondoren, epaitegira bidaliko dute. Epaileak 
deklara tzera deituko dizu eta, hala badagokio, zure 
babeserako neurriak hartuko ditu. Oso garran tzi tsua 
da behar bezalako aholkulari tza izatea eskabide-orria 
bete tzerakoan eta Epaitegira joaterakoan. Horreta-
rako, deitu edo mezua bidali lagun tza juridikoko 24 
orduko doako zerbi tzura. Bizkaia: 652 779 044.

6.-  Ikusmeneko, en tzumeneko edo mugikortasuneko 
arazoren bat edo beste ezintasunen bat baduzu, ja-
kinarazi arazo hori (telefonoz, faxez, e-mailez, mezu 
laburrez...) joan nahi duzun zerbi tzuari, joan-etorrian 
lagun diezazuten, zurekin joan daitezen, zeinuen 
hizkun tzako interprete bat jarri diezazuten, etab.  

 
Sexu-erasoak per tsona baten borondatearen aurka 
ezarritako sexu-portaerak dira: exhibizionismoa, hi tz li-
zunak, zirriak, laztanak, sexu-jazarpena lantokian, bor-
txaketa, etab.
Askotan, sexu-erasoak per tsona ezagunengandik datoz.
Sexu-erasoek, kalte fisikoez gain, ondorio psikologiko la-
rriak eragin ohi dituzte (herstura, amesgaiztoak, depre-
sioa, sexu-grina gu txi tzea...). Ondorio horiek asko luza-
tzen dira erasoaren ondoren, eta, normalean, gainditu 
ahal izateko, lagun tza psikologiko espezializatua eska-
tzen dute. Lagun tza hori, nahi izanez gero, doan eskura 
dezakezu, zure udalerriko gizarte-zerbi tzuen bidez. 

E txeko tratu  txarrak dira senarrarengandik, mutil-lagu-
narengadik ala mutil-lagun edo senar ohiarengandik 
emakumeek jasandako eraso fisiko, psikiko, sexual edo 
beste eratakoak. Eraso hauek emakumearen askatasuna 
eta duintasuna urra tzen dute. 

Jarraitu beharreko pausoak
1.-  Berehalako eraso baten aurrean, ahal baduzu, deitu 

poliziari babes zai tzan (Er tzain tza: 112; Udal tzain tza: 
092). Ahozko komunikaziorako arazoak dituzten per-
tsonak (SOS-Deiak-faxa 944 425 206). 

2.-  Erasoa gertatu bada, konta iezaiozu konfian tzako 
per tsona bati eta eskatu lagun tza.  

3.-  Lesio fisikorik edo psikikorik baduzu, joan zaitez 
osasun-e txe batera. Azal ezazu lesioen jatorria eta 
eska ezazu  txosten medikoaren kopia.

4.-  Osasun-lagun tza eska tzen duen lesiorik ez badu-
zu, joan zaitez Gizarte Zerbi tzuetara; argibideak eta 
doako lagun tza emango dizkizute: psikologikoak, 
juridikoak, ekonomikoa, ostatua... Lan-orduz kanpo 

3.1. Zer egin Tratu  txarrak jasanez gero?

3.2. Zer egin Sexu-erasoa jasanez gero?
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5.-  Nahiago baduzu, ezer baino lehen, poliziara (Er tzain-
tza: 112, Udal tzain tza: 092) edo Guardiako Epaitegira 
joan edo deitu. Dagokizun ospitalera edo zerbi tzu kli-
nikora lagunduko dizute. Salaketa jarri aurretik, eska 
ezazu harremanetan jar zai tzatela lagun tza juridikoko 
24 orduko doako zerbi tzuarekin (Bizkaia: 652 779 044).  

6.-  Ikusmeneko, en tzumeneko edo mugikortasuneko 
arazoren bat edo beste diskapazitateren bat baduzu, 
jakinarazi arazo hori (telefonoz, faxez, e-mailez, mezu 
laburrez...) joan nahi duzun zerbi tzuari, joan-etorrian 
lagun diezazuten, zurekin joan daitezen, zeinuen 
hizkun tzako interprete bat jarri diezazuten, etab.

Jarraitu beharreko pausoak
1.-  Berehalako eraso baten aurrean, ahal baduzu, deitu 

poliziari babes zai tzan (Er tzain tza: 112; Udal tzain tza: 
092). Ahozko komunikaziorako arazoak dituzten per-
tsonak (SOS-Deiak-faxa: Bizkaia 944 425 206). 

2.-  Ez garbitu gorpu tza eta ez aldatu arropa. Aho bidezko 
eraso bat jasan baduzu, saiatu ez jaten eta edaten; 
izan ere, bestela, eraso tzailea identifika tzeko eta 
kondena tzeko fun tsezko frogak ezaba baiti tzakezu. 

3.-  Konta iezaiozu konfian tzako per tsona bati eta eskatu 
lagun tza. 

4.-  Joan zaitez ospitalera, hurbilen duzunera.  
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3. INFORMAZIO INTERESGARRIAK

ERAKUNDEA TEL HELBIDEA WEBGUNEA

A tzerritarren tzako Arreta Juridikoko Zerbi tzua
900 840 126

Plaza Saralegi, 4 y 5
48003 Miribilla - Bilbao

www.osanet.euskadi.net

O
SA

SU
N

A

GALDAKAOKO OSPITALEA
- Hitzorduak
- Kanpo-Kontsultak

944 007 000
944 007 099

Labeaga auzoa, z/g
48960 Usansolo-Galdakao

www.osanet.euskadi.netGALDAKAOKO ANBULATORIOA 946 007 400 Bizkaia z/g 48960 Galdakao

HAURREN TZAKO PSIKIATRIA MODULUA 944 565 216 Plazakoe txe  z/g ( txaletak) 48960 Galdakao

USANSOLOKO KON TSULTATEGIA 944 565 386 Torreondo z/g 48960 Usansolo-Galdakao

APERRIBAIKO KON TSULTATEGIA 944 407 926 Aperribai auzoa, z/g 48960 Aperribai-Galdakao

DYA 944 570 560 www.dya.es

LA
N

A TOKIKO GARAPEN ETA LAN BULEGOA
(BEHARGIN TZA)

944 010 580 Zabalea 35. 48960 Galdakao www.behargin tza.net

LANBIDE Servicio Vasco de Empleo 901 119 999 Urbi 3. 48970 Basauri www.lanbide.net

AL
DU

N
DI

A BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
- Telefonogunea
- Gizarte Ekin tza Saila
- Mendetasun balorazioa
- Minusbaliatuen Oinarri Zentroa

944 067 800
944 067 800
944 067 800
944 067 180

Ugasko 3. 48014 Bilbao
Ugasko 3. 48014 Bilbao
Marcelino Oreja 3 eta 5. 48010 Bilbao

www.bizkaia.net

O
GA

SU
N

A

BIZKAIKO FORU OGASUNA
- Bilboko Ordezkari tza
- Basauriko Ordezkari tza

901 502 000
944 002 460

Basurtuko Kapu txinoak 2 eta 4. 48013 Bilbao
Nagusia 38 (sarrera: Santiago 3) 
48970 Basauri

www.bizkaia.net

ZERGA AGENTZIA 944 487 300 Moyua Plaza 3. 48009 Bilbao www.aeat.net

GS

GIZARTE SEGURAN TZAREN INSTITUTU 
NAZIONALA

944 405 954 Axular 2. 48970 Basauri www.seg-social.es

GIZARTE SEGURAN TZAREN DIRUZAIN TZA 
NAGUSIA. Lan-Bizi tza

944 128 411
901 502 050

 Txomin Garat 6. 48004  Txurdinaga-Bilbao www.seg-social.es

E.
 J

AU
RL

AR
I tz

A EUSKO JAURLARI TZA
- Bizkaiko Ordezkari tza
-  E txebizi tza eta Gizarte-Gaietarako Lurralde 

Ordezkari tza

944 031 000

944 031 300

Kale Nagusia 85. 48011 Bilbao www.euskadi.net

VISESA (Euskadiko E txebizi tza eta Lurra, S.A.)
HIRUKIDE (Familia Ugariak)

945 214 050
902 440 303

www.visesa.com
www.hirukide.com
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Droga-mendetasunen Preben tzio Zerbi tzua

Definizioa
Erkidegoaren preben tzio-gaitasuna areago tzea da zerbi tzuaren helburua, fenomeno honen agerpena erago-
tzi eta osasunaren aldeko jarrerak susta tzea xede duten ekin tzak gauzatuz.

Helburuak
a)  Hiritarrengan drogei buruzko jarrera egokiak sortu eta jarrera horiek portaera osasungarriagoetan isla-

tzea, informazioaren eta hezkun tzaren bitartez. 
b)  Hiritarren pen tsamoldean aldaketak susta tzea, familia, gizarte eta lan-giroko portaerek drogen behar ez 

bezalako erabilerak erraz di tzaketen egoerak ager tzeko arriskua areago dezaketela ohartarazteko asmoz.
c)  Hiritarrek preben tzioaren alorrean egin dezaketen ekarpenik 

handiena zerbi tzu orokorren (hezkun tza, kultura, lana, aisial-
dia, hirigin tza, etab.) hobekun tza dela uler tzeko moduko  iri tzi-
egoera sor tzea, drogen behar ez bezalako erabileren agerpena-
ren kausak gaindi tzeko aukera erraztuz. 

d)  Kon tsumo-egoeretan arriskuak behar bezala murrizteko tres-
nak erraztea.

Horretarako, gizatalde desberdinen tzako programak garatu ohi ditu:
•  Balizko portaera arrisku tsuei buruz eta jarduteko estrategiei 

buruz kezkatuta eta informazio objektiboa lortu nahian dabil-
tzan familien tzat.

•  Ikaste txeetan programak antola tzen lagun tzen duten Hezkun-
tza alorreko profesionalen tzat.

•  Droga-mendetasunaren fenomenoari buruz aholkulari tza eta 
lagun tza behar duten hiritar guztien tzat.

•     Arriskuak moteldu nahi dituzten per tsona kon tsumi tzaileen tzat. 

Azken batean, gai honen inguruan jakinmina duten per tsona 
guztien tzat. 

Lege esparrua
•  18/1998 Legea, ekainaren 25ekoa, droga-mendetasunen alorreko preben tzioa, lagun tza eta gizartera tzeari 

buruzkoa.




