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1. PRESTAZINO ETA ZERBITZUEN KATALOGOA ETA 
KARTEREA 
 
1.1. Prestazino eta zerbitzuetarako eskubidearen titulartasuna 
 

1. Arlo honeetan legegintza-eginkizunerako eskumena daukien erakundeek eta GZESko 
eta AMASko prestazino eta zerbitzuen lorpenerako betekizunak zehazteko 
erantzukizunak daukiezan herri-administrazinoek adostasuna topau behar dabe 
zerbitzu eta prestazinoen lorpenari buruzko erabagiak hartzeko oinarrizko erispideen 
inguruan, gizartean ezelako hausturarik jazo ez daiten.  
 

2. Eusko Jaurlaritzak gizarte-zerbitzuen eskari eta preminearen bilakaerea aztertu behar 
dau epe ertain eta luzera –eta, batez be, mendetasun-egoeretan autonomia eta arretea 
sustatzeko prestazino zein zerbitzuen eskari eta preminearen bilakaera–. Horrezaz 
gainera, etorkinak finkatukeran sortutako preminak be hartu behar ditu azterketa 
horretan, ikuspegi kuantitatibotik nahiz kualitatibotik (kultura anitzeko ikuspegiak hartu 
behar dira kontuan, esku hartzeko orduan). 
 

3. Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak azterketa horretan eta arakatutako 
datuetan oinarritutako ebaluazinoa egin behar dau, behar dan moduko ondorioak 
aterateko (arauen arloan, plangintzaren arloan...) eta AMASko Lurralde Kontseiluari 
hausnarketa horren barri emoteko. 

 
1.2. Prestazino eta zerbitzuen karterea 
 
Eusko Jaurlaritzak honako hauxe egin behar dau, foru aldundi eta udalakaz 
koordinetako eskumenen esparruan: 
 
1. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazino eta Zerbitzuen Kartereari buruzko 

Dekretua egitea, Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoaren laguntzaz eta 
Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeko 44. artikuluko 3. idatz-zatiko a letran 
xedatutakoaren arabera. Halanda ze, horren ondorioz betebeharrak daukazan 
herri-administrazino mailako ordezkaritzaren aldeko botoa be hartu beharko da 
kontuan. 

 
2. Eskumenak behar dan moduan, adostasunez eta egonkortasunez banatzeko 

prozesua proposatzea, interpretazino-aukerak ahal danik eta gehien gitxitzeko eta 
erabiltzaileentzako beharrezko bermeak ezarteko, zerbitzua euskal herri-
administrazinoetako maila batetik bestera eroan behar danean. 

 
3. Karterea tresna zehatz baizen argia izatea eta eskubidearen edukia argi eta garbi 

ezarten daben alderdien azalpen zehatza ziurtatzea, zerbitzugintzaz arduratzen 
diran erakundeei eta herritarrei ziurtasuna eta segurtasun juridikoa bermatzeko. 

 
4. Kartereari buruzko Dekretuaren diseinua erraza izatea, herritarrakaz komuniketako 

eta oso teknikoa edo juridikoa dan hizkuntza ez erabilteko.  
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5. Karteran prestazino edo zerbitzu bakotxerako zehaztu beharreko alderdiak 
hobekuntza-helburuen arabera parekatzea, baina proposamen errealistea kontuan 
hartuta. Era berean, behar dan moduko mekanismoak ezartea, Kartereari buruzko 
Dekretuaren edukiaren gaineko erabagiak hartu baino lehen konpromisoaren 
dimensionamentu ekonomikoa egiteko. 

 
6. Katalogoa eta, horren ondorioz, karterea berrikustea eta, holan bajagoko, 

eguneratzea, GZESren unibersalizazinorako epea amaitu baino lehen, behintzat. 
 
7. Kartereari buruzko Dekretuaren esparruan katalogoko zerbitzu batzuk 

modalidadetzat hartu daitekezan eta zerbitzu batzuetan katalogoan zehazten ez 
diran modalidadeak ezarri daitekezan hausnartzea, talde zehatz bati arreta berezia 
eskaini behar jakonean, esaterako. 

 
8. Behar dan moduko betekizunak zehaztea, eskubidearen titular guztiek euren 

beharrizanen araberako prestazinoa edo zerbitzua eskuratu daien. Holan, bada,  
ez da hartzaileen profilaren azalpen murriztailea egingo, edo ez da 25. artikuluan 
aurreikusitako betekizun batzuen ezarpen murriztailea egingo, prestazinoaren edo 
zerbitzuaren lorpena eragotzi egin daiteke-eta. 

 
9. Udalen eta foru aldundien ardurapeko eguneko eta gaueko zerbitzuak eta ostatu-

zerbitzuak bereizteko erispideak argitzea eta zerbitzu batzuen eskumen-esleipenari 
buruz hausnartzea: telelaguntza edo etxebizitza babestuak, esate baterako. 

 
10. Unada honetan, herri-administrazinoen jarduera prestazino eta zerbitzuen 

edukiaren inguruko helburu zehatzetarantz bideratzeko tresnea izatea karterea. 
Holan, bada, ez da zabalduko harik eta zerbitzuen unibersalizazinorako epea igaro 
arte. Ostantzean, zabaltzeko erabagia hartu ezkero, komunikazino-estrategia 
egokia diseinetea, herritarren artean nahasmenik eta funsbako aurreikuspenik ez 
sortzeko eta, barriro be, errakuntza batzuk ez egiteko, AMAS hedatzeko orduan. 

 
1.3. Prestazino eta zerbitzuen bateragarritasuna 
 

1. Gizarte Zerbitzuen Euskal Legea garatzeko, Eusko Jaurlaritzak bere arauzko 
eskubidea erabili behar dau, Kartereari buruzko Dekretuaren esparruan prestazinoen 
eta zerbitzuen arteko bateragarritasuna arautzeko eta sistemeari ekidadea emoteko, 
foru aldundiakaz eta EUDELegaz ados jarrita. 
 

2. Arauketa hori egin ezean, foru aldundiek bateragarritasunak arautu beharko ditue, eta 
hiru lurraldeen arteko zeozelako homogeneotasuna topau beharko dabe. 
 

3. Autonomiarako eta Mendetasunaren Arretarako Sistemako Lurralde Kontseiluak 
familia-inguruneko zainketetarako prestazino ekonomikoaren portaera ebaluau behar 
dau, eta, egokia bada, legegintza-aldaketarako proposamena egin behar dau. 
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2. GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMEAREN HEDAPENA 
(GZES) 
 
2.1. Prestazino eta zerbitzuak eskuratzeko aukerea 
 
1. BFAk eta udalek beharrezko baliabideak eskuratzeko eta erabilteko prozedurak 

erraztu behar ditue, prestazino zein zerbitzuak eskuratzeko epeak laburtzeko eta 
administrazinoek euren ardurapeko eskurapen-prozedurako etapen batez besteko 
epeak murrizteko. 

 
2. Kartereari buruzko Dekretuaren esparruan, Eusko Jaurlaritzak Autonomia 

Personalaren Sustapenari eta Mendekoen Zainketari buruzko abenduaren 14ko 
39/2006 Legean aurreikusitako prestazino eta zerbitzuak eskuratzeko gehienezko 
epeak ezarri behar ditu. Hain zuzen be, errealistak izan behar dira, eta 
Autonomiarako eta Mendetasunaren Arretarako Sistemako Lurralde Kontseiluaren 
esparruan horri buruz ezarri gura dituenak baino hobeak izan behar dira. 

 
3. BFAk eskurapen-prozedurak erraztu eta hobetu behar ditu, eskabidea aldundira on 

line heldu daiten edo, ahal dala, prozedurako urrats zehatz batzuk bateratu 
daitezan. 

 
4. BFAk erabiltzaileentzako eta euren senideentzako informazinoa eta orientazinoa 

hobetu behar ditu. Izan be, eskurapen-prozesu osoari eta ustezko ekintza guztiei 
buruzko informazino argia, erraza eta orokorra eskaini behar deutse, eta euren 
egoerearen arabera egokienak diranei buruzko orientazinoa emon behar deutse. 

 
5. Prestazino eta zerbitzuen hornikuntzan eskumena daukien herri-administrazinoek 

administrazinoko organoen arteko hartu-emona sustatu behar dabe, eta erakunde 
arteko koordinazinoa hobetu behar dabe, prestazino zein zerbitzuen 
eskurapenerako prozedurak errazteko, eskurapena arina baizen informaua izateko, 
erabiltzaileak orientazino barik ez egoteko eta beharrezkoa ez dan ahaleginik ez 
egiteko. 

 
6. Prestazino eta zerbitzuen hornikuntzan eskumena daukien herri-administrazinoek 

argitaratutako testuetako administrazino-hizkuntza erraztu behar dabe, 
erabiltzaileek ulertzeko modukoa izan daiten eta, oinarrizko gizarte-zerbitzuetako 
profesionalentzako informazino-ekintzen bitartez, GZESko prestazino zein zerbitzu 
guztiei eta eskurapen-prozedureari buruzko informazino egokia emoteko gai izan 
daitezan. 

 
7. BFAk, udalen laguntzaz, esku-hartzeen jarraipen eta kontrolerako sistema 

bideragarria egituratu behar dau, personek euren ohiko etxebizitzan bizitzen 
segiduten dabenean. Holan, bada, honako hauxe lortu ahal izango da, besteak 
beste: PAI preminen bilakaerearen arabera egokitzea, zerbitzuak eta prestazinoak 
erabiltzaileen beharrizanetara egokitzea eta euren erabilera egokia 
eraginkortasunez kontroletan dala bermatzea. 

 
8. Autonomiarako eta Mendetasunaren Arretarako Sistemako Lurralde Kontseiluak 

Mendetasuna Balioesteko Baremoa (MBB) aldatu behar dau, adimen urrikoen edo 
buruko gaixoen mendetasuna behar dan moduan balioesteko. Horretarako, adimen 
urrikoen edo buruko gaixoen alkarteak hartuko ditu kontuan. 
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9. MBB aldatzen ez dan bitartean, BFAk eguneroko bizimoduko oinarrizko jardueren 
garapenerako daukien ekimen-faktorea hartu beharko dau kontuan baremoaren 
interpretazinoan, adimen urrikoen edo buruko gaixoen mendetasuna balioesteko 
orduan. 

 
10. BFAk RAI erabili behar dau, erabiltzaileak Bizkaiko Foru Aldundiaren menpeko 

egoitzetan sartu ostean (bere titulartasunpekoak edo itunduak, hitzarmenpekoak 
edo kontratauak izan daitekez), arretarako edo zainketarako plana ezarteko 
asmotan. 

 
11. Baliabideak eta prestazinoak bideratzeko orduan, Gizarte Zerbitzuen Erakunde 

arteko Organoak foru eta toki administrazinoen arteko eskumenen banaketari 
buruzko araudia garatu behar dau, zerbitzu batzuen eta, batez be, etxez etxeko 
laguntzaren eskurapena bateratu ahal izateko. 

 
12. Ordaintzera behartuta dagozanen partaidetza arautzeko orduan, Gizarte 

Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak behar besteko neurriak ezarri behar ditu, 
persona guztiek prestazinoak eta zerbitzuak benetan eskuratu daiezan, euren 
ahalmen ekonomikoa edozelakoa dala be. 

 
2.2. Katalogoko prestazino eta zerbitzuen hedapena  
 
Prebentzinorako eta autonomiaren sustapenerako ikuspegiaren ezarpena 
 
1. Autonomiarako eta Mendetasunaren Arretarako Sistemako Lurralde Kontseiluak 

“mendetasun-egoeren prebentzinorako eta autonomia personalaren sustapenerako 
zerbitzuen” ezaugarriak zehaztu eta argitu egin behar ditu.  

 
2. Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek honakoak bultzatu behar ditue: 
 

- prebentzinorako eta autonomiaren sustapenerako ikuspegia ezartea zerbitzu 
guztietan eta kasuaren koordinazinoa kontuan hartzea, profesionalen laguntza-
zereginen eta esku-hartzeen helburuak zehazteko orduan.  

 
- epe ertain eta luzera, mendetasun-egoerei aurre egiteko jardueren eta egoera 

horreek prebenitzeko eta autonomia sustatzeko jardueren arteko balantze 
egokia lortzea, gaur egun azken horreek hain garatuta ez dagozalako. 

 
3. Osasun-sistemearen laguntzaz eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko 

Organoaren partaidetzaz, Eusko Jaurlaritzak 39/2006 Legeko 21. artikuluan 
aurreikusitako jarduketak sustatu behar ditu, eta, batez be, “Mendetasun Egoeren 
Prebentzinorako Plana” egin behar dau. 

 
4. Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak eta Arreta Soziosanitarioko Euskal 

Kontseiluak iraupen luzeko zainketa formal eta informal sozialen eta sanitarioen 
sistemea zehaztu behar dabe. Horretarako, mendekoen kopurua gero eta 
handiagoa dala eta zainketa informalaren eredua berrikusi behar dala hartu behar 
dabe kontuan.  
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5. Euren ardurapeko eremuan, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
udalek behar besteko zerbitzuak bultzatu behar ditue, mendekoak euren ohiko 
alkarbizitza-ingurunean geratu daitezan. 

 
Hain zuzen be, honako hauxe bultzatu behar dabe: 

 
- Telelaguntza-zerbitzua eta etxeko arretea.  
 
- Autonomia sostengatzeko zerbitzuak: bizimodu independentea sostengatzeko 

zerbitzua, laguntza teknikoak emoteko (laguntza-produktuak) eta ingurune 
fisikora egokitzeko zerbitzua, ezgaitutako helduentzako tutoretza-zerbitzua eta 
garraio egokituko zerbitzua. 

 
- Zaintzaileei eta familia zaintzaileei laguntza eta atsedena emoteko zerbitzuak, 

familia-sareari laguntzeko agirian adierazoten dan lez. Batez be, luzaroan, 
egunero eta ezelako laguntza barik zaintzen dabilzan personen egoerea edo 
familia zaintzailearentzat eta zainketaren ardura nagusia bere gain hartzen 
dauenarentzat zama berezia diran beste zainketa batzuk hartuko dira kontuan. 

 
- Laguntza-produktuak eskuratzeko, ingurune fisikora egokitzeko eta ezohiko 

preminak estaltzeko garraio kolektiboa erabilterik ez daukien personak 
garraiatzeko laguntzak edo prestazinoak. 

 
- Borondatezko laguntasuna eta profesionala, laguntza edo prestazino 

ekonomikoen bidez edo atsedenerako zein arreta iraunkorrerako programa edo 
zerbitzuen bidez, arreta hori beharrezkoa danean. 

 
- Larrialdi-zerbitzuak. 

 
6. Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak argi eta garbi 

zehaztu behar dabe zein diran mendekoen etxeko arretearen mugak. Horrezaz 
gainera, zehaztu egingo dabe ze egoeratan (zainketa-egoerak zainketa-
hartzailearentzat eta/edo zaintzailearentzat desegokiak diranean) izan daitekean 
beharrezkoa zainketa informala ezinbestean osotzea edo egoitza batera eroatea. 

 
7. Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak prestazinoen 

eta zerbitzuen arteko bateragarritasunen eta bateraezintasunen araubidea ezarri 
behar dabe, arretea oraindino bere etxean bizi dan nonori emoten jakonean. 

 
8. Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek adostasunez bultzatu behar dabe Zainduz 

programea, eta, tresna horren edo beste batzuen bitartez (planak eta programak), 
euren etxean bizi diran mendeko edadedunei eta euren familiei edo zaintzaileei 
arretea eta laguntza emoteko ekintzen garapenerako alkarlana edo koordinazinoa 
bultzatuko daben aztertu behar dabe. Esate baterako, honako honeexek izan 
daitekez ekintzok: a) laguntza edo zainketa informala (borondatezkoa eta familiartekoa) 
sustatzeko eta horren inguruan sensibilizetako kanpainak egitea; b) etxean mendekoak 
daukiezan familiei buruzko aldian aldiko inkestea egitea; c) zaintzaileei atsedena eta 
laguntza emoteko zerbitzuak garatzea; d) laguntza-produktuak eskuratzea eta etxebizitzan 
egokitzapenak egitea; e) garraio egokitua eta eguneko zentroetarako sarbidea bultzatzea... 

 
9. Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek behar besteko estrategiak gauzatu eta indartu 

egin behar ditue, edadedunen eta ahalmen-urrituen partaidetza soziala eta 
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gizarteratze aktiboa bultzatzeko, lan-arloan edo okupazionalean zein aisialdiaren, 
kulturearen... arloan. 

 
10. Arreta goiztiarrari buruzko idatz-zatian adierazoten dan lez, Bizkaiko Foru 

Aldundiak “Arreta Goiztiarrerako Esku-Hartze Sozialeko Zerbitzua” sustatu behar 
dau, Kartereari buruzko Dekretuan ezaugarriak zehaztu ostean. Bien bitartean, 
gainera, orain arte arlo horretan garatutako jarduerari eutsi beharko deutso, 
behintzat.  

 
11. Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza-arretea eta eguneko zerbitzuak deszentralizetan 

segidu behar dau, eta, ahal dala, hartzaileen ohiko bizilekutik edo ordura arteko 
ohiko bizilekutik hur dagoana bermatu behar dau. 

 
Lehen mailako arreta-zerbitzuak 
 
12. Eusko Jaurlaritzak eta udalek behar besteko formulei buruz hausnartu behar dabe, 

epe ertain eta luzera EELZren (Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren) 
bideragarritasuna beste aukera batzuen aldean bermatzeko, hedatzeko eta 
mendekoei edo ahalmen-urrituei zerbitzu hori eskaintzeko, baina bakarrik bizi 
diranei eta aldi berean autonomia mugatuko edadedunak diran zaintzaileei 
lehentasuna emonda. 

 
13. Kartereari buruzko Dekretuaren eta, holan bajagoko, ordaintzera behartuta 

dagozanek prestazino eta zerbitzuen finantziazinoan euki beharreko partaidetza 
arautzeko Dekretuaren, Plan Estrategikoaren eta EAEko Gizarte Zerbitzuen 
Mapearen esparruan, Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak eta Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Kontseiluak arretearen estaldurak eta intensidadea 
homogeneizau behar ditue, eta EELZren zein beste prestazino eta zerbitzu 
batzuen arteko bateragarritasuna eta zerbitzuaren zati baten ordainketa arautu 
behar ditue, EAE osoan baldintza berberak bermatuta. 

 
14. Familia-sarearentzako laguntzari eta laguntza informalaren sustapenari buruzko 

idatz-zatian adierazoten dan lez, “Gizarte-zerbitzuen arloan partaidetza eta 
gizarteratzea sustatzeko zerbitzua” bultzatu behar dabe udalek. 

 
Era berean, gauza bera egin behar dabe, autonomiaren sustapenagaz eta 
mendetasun-egoeren arreteagaz lotutako beharrizanak estaltzeko orduan:  
 

- arlo horretan borondatezko lana bultzatzea (etxeko laguntasuna),  
 
- mendekoen eta ahalmen-urrituen edo euren senide zaintzaileen testuinguru 

bateratuan, gizarteratzea sustatzea aisialdi-jardueren bidez, esaterako, 
aukera normalizaurik ez dagoanean (biztanle guztientzat ez diranean). 

 
15. Bultzatu ez eze, honako hauxe be egin behar dabe udalek eta zaintzaileei 

zerbitzuak emoten deutseezan irabazi-asmo bako erakundeek: 
 

- Zaintzaileei eta familia zaintzaileei modu proaktiboan hurreratzeko jarduketak 
garatu behar ditue: prestazinoak zein zerbitzuak zabaltzeko eta horren inguruan 
sensibilizetako kanpainak egitea, etxez etxeko bisitaldien bidez preminak 
antzemotea... 

- Behar besteko ekintzak bultzatu behar ditue, zaintzaile nagusia ez diran 
familiako beste persona batzuk eta gizonak zainketa-zereginetan inpliketako. 
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- Zaintzaileen eta familia zaintzaileen prestakuntza bultzatu behar dabe, baina 
zaintzaile nagusiari emon behar deutsie lehentasuna eta zainketa-zereginak 
egiten dituen boluntarioak be hartu behar ditue kontuan (laguntasuna). 

- Egoera batzuetan (zainketa-egoera desegokiak aldatzeko), informazino, 
orientazino eta arreta psikologikorako esku-hartze personalizauak egin behar 
diran aztertu behar dabe eta, batzuetan, erabiltzaileen etxean bertan egin 
daitekezan. 

 
16. Bizkaiko Foru Aldundiak Boluntaren bidez borondatezko lana eta alkartegintza 

sustatzeko garatzen dituan jarduerak babestu eta bultzatu behar ditu. Horrezaz 
gainera, euren loturea sustatu behar dau gizarte-zerbitzuen arloan partaidetza eta 
gizarteratzea bultzatzeko udal-zerbitzuakaz. 

  
17. Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak etxebizitza 

babestua lehen mailako arretearen arloan non dagoan kokatuta argitu behar dabe, 
eta etxebizitza komunitarioen zein apartamentu babestuen bideragarritasuna 
aztertu behar dabe, edadedunen eskaria eta beharrizanak kontuan hartuta, baita 
apartamentuak kudeatzeko gaur eguneko formulak be. 

 
Bigarren mailako arreta-zerbitzuak 
 
18. Bizkaiko Foru Aldundiak behar beste estrategia zehaztu eta abian jarri behar ditu, 

eguneko zentroen gaur eguneko okupazinoa hobetzeko eta eskaintza zein eskaria 
hobeto egokitzeko, honako faktore honeek kontuan hartuta, besteak beste: 
edadedunentzako eta ahalmen-urrituentzako eguneko zentroetako arreta-
ordutegiak malgutzea, zenbait profiletako mendekoentzako erabilera anitzeko 
zentroak diseinetea eta ustezko erabiltzaileak izan daitekezan personek eta 
familiek zentro horreei buruz ei daukien eretxia kontuan hartzea. 

 
19. Bizkaiko Foru Aldundiak egoitza-ereduari buruzko hausnarketa sustatu behar dau, 

bikotekako egonaldia bultzatu behar dau eta gizarteak egoitzei buruz daukan 
eretxia aldatzeko jarduketak diseinau behar ditu. 

 
20. Kartereari buruzko Dekretua egiteko esparruan, Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte 

Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak udalen eta foru aldundien ardurapeko 
eguneko eta gaueko zerbitzuen ezaugarriak argitu behar ditue. 

 
21. Bizkaiko Foru Aldundiak aldi baterako egonaldietarako aukera malgutu behar dau, 

eta, apurka-apurka, aldi baterako egonaldirako leku gehiago eskaini behar ditu, 
eskaintza zaintzaileen ustezko atseden-preminei, ezohiko preminei edo larrialdi-
egoerei aurre egiteko eskariaren bilakaera aurreikusgarrira egokitzeko. 
Horretarako, gainera, udalen alkarlana hartuko da kontuan (udal-egoitzetan lekuak 
eskaintzea, egoera zehatz batzuetan EELZ eskuratzeko aukera emotea…). 

 
22. Euren erantzukizunen arloan, foru aldundiak eta udalek behar beste aukera 

bultzatu behar ditue, ohiko zaintzaile nagusia txandatzeko eta txandaketa-
beharrizan arruntei, ohikoei edo aldian aldikoei (oporrei), edo ezohikoei (larrialdiei) 
erantzuteko: egoitzetako aldi baterako egonaldiak, oporretarako eta aisialdirako 
programak, etxez etxeko laguntza-zerbitzurako sarbidea, laguntasun profesionala 
eta borondatezkoa (etxeko arreta personala ez beste prestazino bat izango balitz 
lez), eguneko zentroetako arretearen malgutasuna (arreta partziala eta 
jaiegunetan)... eta egoitzak. 
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23. Bizkaiko Foru Aldundiak “autonomia sostengatzeko zerbitzuak” bultzatu behar ditu: 

bizimodu independentea sostengatzeko zerbitzua, laguntza teknikoak emoteko eta 
ingurune fisikora egokitzeko zerbitzua, ezgaitutako helduentzako tutoretza-
zerbitzua eta garraio egokituko zerbitzua. 

 
24. Eusko Jaurlaritzak telelaguntza-zerbitzuaren bidez arreta jasoten daben taldeen 

kopurua handitu behar dau, horretarako informazino eta komunikazinoaren 
teknologiak ezarri behar ditu eta zerbitzuaren bidez emondako gizarte-arretan 
sakondu behar dau, oinarrizko gizarte-zerbitzuakaz euki beharreko koordinazinoa 
indartzeko eta informazino garrantzitsua zerbitzu horren bitartez trukatzeko. 

 
25. Bizkaiko Foru Aldundiak laguntza-produktuen eskurapena eta euren erabilerarako 

prestakuntza bultzatzen segidu behar dau Gizatek-en bitartez eta/edo zaintzaileei 
laguntzeko zerbitzuen bitartez. Era berean, laguntza-produktuen katalogoa ezarri 
ostean, informazino, orientazino eta aholkularitzarako jarduera zabala garatu behar 
dau zaintzaileei laguntzeko zerbitzu eta persona erasanen zein euren familien 
alkarteakaz batera, herritarrei produktu horreek eskuratu leikiezala jakinarazoteko 
eta, Gizatek-en bidez, laguntza-produktu barrien ikerketa nahiz garapena 
bultzatzeko. 

 
26. Gizarte Zerbitzuen Euskal Legeko 17. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 

Bizkaiko Foru Aldundiak laguntza tekniko berreskuragarriak emoteko zerbitzua jarri 
behar dau abian, baita etxebizitzetako egokitzapenetarako aholkularitza emotekoa 
be (preminen ebaluazinoa eta orientazinoa). 

 
27. Bizkaiko Foru Aldundiak foru-araudia egin behar dau, 65 urtekoei eta hortik 

gorakoei laguntza-produktuak eskuratzeko emon beharreko laguntzak arautzeko. 
 
28. Udalen laguntzaz, Bizkaiko Foru Aldundiak behar besteko programak sustatu 

behar ditu, Gizarte Zerbitzuen Sistemearen eta etxebizitzaren arloko 
erantzukizunak daukiezan erakundeen arteko alkarlanaren bidez mendekoen ohiko 
etxebizitzan egokitzapenak egiteko. Bertan, gainera, segurtasun eta higiene arloko 
baldintza egokiak ez daukiezan etxeei eta beharrezko laguntza-produktuak ez 
daukiezan etxeei emon behar jake lehentasuna, persona horreek bakarrik bizi 
badira edo zaindu ohi dituan zaintzaile nagusiagaz bizi badira, batez be. 

 
29. Bizkaiko Foru Aldundiak garraio egokiturako aukerak bermatu behar ditu, Lurralde 

Historiko osoan bere ardurapeko zerbitzuak, zentroak eta gizarte-zerbitzuak 
eskuratu ahal izateko. 

 
30. Bizkaiko Foru Aldundiak ohiko jardueren garapenerako erabilera pribaduko 

ibilgailuak egokitzeko laguntzak edo prestazinoak emoten segidu behar dau. 
 
Prestazino eta laguntza ekonomikoak 
 
31. Kartereari buruzko Dekretua egiteko esparruan, Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte 

Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak zaintzaileentzako laguntza eta prestazino 
ekonomikoei buruzko hausnarketa egin behar dabe –senide zaintzaileakaz bizi 
diran mendekoei laguntzeko sistemearen berrikuspenaren testuinguruan–. Era 
berean, honako honeexek be berrikusi eta ezarri egin behar ditue, besteak beste: 
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- profesionalak ez diran zaintzaileen laguntzarako eta familia-inguruneko 

zainketetarako prestazino ekonomikoaren (FIZPEren) eta arreta personalerako 
prestazino ekonomikoaren egokitasuna eta preminen araberako egokitzapena, 
zelan dagozan diseinauta kontuan hartuta; 

 
- prestazinoen zenbatekoa zehazteko orduan, onuradunaren edo alkarbizitza-

unidadearen ahalmen ekonomikoa kontuan hartzeko aukerea; 
 
- prestazinoen eta zerbitzuen arteko bateragarritasunen eta bateraezintasunen 

araubide egokia. 
 
32. Bizkaiko Foru Aldundiak ahalmen ekonomikoa hartu behar dau kontuan, FIZPE 

arautzeko orduan. 
 
33. Hausnarketa horren testuinguruan, Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen 

Erakunde arteko Organoak aztertu egin behar dabe zelako eragin ekonomikoa 
sortzen dan prestazinoen zenbatekoetan onuradunaren (edo alkarbizitza-
unidadearen) ahalmen ekonomikoaren araberako murrizketak ezarrikeran ala ez 
eta prestazinoen zein zerbitzuen bateragarritasuna edo bateraezintasuna 
zehaztukeran ala ez. 

 
34. Hausnarketa hori egindakoan, Eusko Jaurlaritzak dekretuaren bidez garatu behar 

dau laguntzaile personalaren figurea. Horretarako, laguntza-hartzaileen profila 
berrikusi behar dau; euren araubide juridikoa, prestakuntza... hartu behar ditu 
kontuan; zerbitzu edo prestazino moduan egituratuko dauen argitu behar dau; eta, 
horren arabera, zenbatekoa egokitu behar dau. 

 
35. Etxean sartzeko orduan beste jarduketaren bat ezarrita dagoanean, Bizkaiko Foru 

Aldundiak eta udalek FIZPEren jasotzailea daukien familietan lehendik dagozan 
zainketa-egoeren kontrola sustatu behar dabe. Horrezaz gainera, zaintzailea 
egokia dan ebaluau behar dabe aldian-aldian, egoera zehatz batzuetan, batez be. 
Bestetik, 39/2006 Legeko 14. artikuluko 4. idatz-zatian aurreikusitako baldintzak eta 
foru-arauan zehaztutako eskurapen-betekizunak bete eta mantendu egin behar 
ditue, eta FIZPE zein etxetik kanpoko lana bateratzen diraneko egoerak be aztertu 
behar ditue. 

 
36. Betiko moduan, Bizkaiko Foru Aldundiak FIZPEren jasotzaileei eskatu behar 

deutse zaintzaileentzako prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, eta, beharrezkoa 
danean, atseden-zerbitzua emon behar deutse, prestakuntza egiteko aukera euki 
daien. 

 
37. Familia-inguruneko zainketetarako prestazinoa jasoten daben zaintzaile ez-

profesionalen prestakuntzari jagokonez, Eusko Jaurlaritzak behar besteko neurriak 
bultzatu behar ditu, Gizarte Politika eta Kontsumoko Idazkaritza Nagusiak 2009ko 
zemendiaren 4an emondako ebazpena garatzeko. Horretarako, zainketa 
informaleko zereginak garatzen dituenen ezaugarri bereziak hartu behar dira 
kontuan, eta zaintzaileei laguntzeko zerbitzuakaz batera lan egin behar da. 

 
38. Bizkaiko Foru Aldundiak zerbitzuagaz lotutako banan-banako prestazino 

ekonomikoa arautu behar dan aztertu behar dau. 
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2.3. GZES hedatzeko arauen eta beste alderdi batzuen garapena 
 
1. Foru aldundiakaz eta udalakaz koordinetako daukazan eskumenen esparruan, 

Eusko Jaurlaritzak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazino eta Zerbitzuen 
Kartereari buruzko Dekretua egin behar dau Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko 
Organoaren laguntzaz eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeko 44. artikuluko 3. 
idatz-zatiko a letran xedatutakoaren arabera. Halanda ze, horren ondorioz 
betebeharrak daukazan herri-administrazino mailako ordezkaritzaren aldeko botoa 
be hartu beharko da kontuan. 

 
2. Aurreko gomendioa garatzeko orduan, Eusko Jaurlaritzak erakunde bakotxaren 

eskumenen azalpen argia ziurtatu behar dau, hutsune legalik ez egoteko edo 
GZESren Katalogoko prestazino eta zerbitzuez arduratzen diran herri-
administrazinoen jardueretan bikoiztasunak sortzen dituen gainjarpenak ez 
egoteko. 

 
3. Foru aldundiakaz eta udalakaz koordinetako daukazan eskumenen esparruan, 

Eusko Jaurlaritzak erispide orokorrak arautu behar ditu, ordaintzera behartuta 
dagozanek zerbitzuen finantziazinoan euki beharreko partaidetza eta zerbitzuen 
zein prestazinoen bateragarritasunen eta bateraezintasunen araubidea zehazteko. 
Holan, bada, lurralde-ekidadea bermatu ahal izango da. 

 
4. Foru aldundiakaz eta udalakaz koordinetako daukazan eskumenen esparruan, 

Eusko Jaurlaritzak erispide orokorrak ezarri behar ditu Kartereari buruzko 
Dekretuaren edo autonomia personalaren sustapenerako eta mendetasunaren 
zainketarako sistemeari buruzko dekretu bereziaren esparruan, prestazino zein 
zerbitzu horreen eskurapenerako betekizunetan eta, erabiltzaileen eskubideak 
kolokan ipinteko modukoak izanda be, prestazino zein zerbitzuen eskurapenerako 
prozeduran parte hartzen daben oinarrizko prozesuetan lurralde-ekidadea 
bermatzeko, administrazino-prozedurearen xehetasunetan sartu barik eta lurralde 
bakotxeko errealidadea kontuan hartuta. 

 
5. Foru aldundiakaz eta udalakaz koordinetako daukazan eskumenen esparruan, 

Eusko Jaurlaritzak araudi berezia garatu behar dau, mendetasun-egoerei aurre 
egiteko eta ahalmen-urrituen autonomia zein beharrizan guztiak bultzatzeko 
GZESko Prestazino eta Zerbitzuen Katalogoko prestazinoak eta zerbitzuak arautu 
ahal izateko, arautu barik dagozanean edo euren araudia eguneratu behar danean. 

 
6. Foru aldundiakaz eta udalakaz koordinetako daukazan eskumenen esparruan, 

honako honeexek egin behar ditu Eusko Jaurlaritzak: EAEko Gizarte Zerbitzuen 
Plan Estrategikoa, EAEko Gizarte Zerbitzuen Mapea eta horri lotutako memoria 
ekonomikoa. 

 
7. Foru aldundiakaz eta udalakaz koordinetako daukazan eskumenen esparruan, 

Eusko Jaurlaritzak lan-prozesu arina baizen antolatua zehaztu behar dau, 
erabagiak hartukeran Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemearen hedapenagaz 
lotutako tresnen arteko beharrezko koherentzia bermatzeko: Prestazino eta 
Zerbitzuen Karterea egitea, EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa eta 
Mapea egitea, horri lotutako memoria ekonomikoa prestetea, ordaintzera behartuta 
dagozanek prestazino eta zerbitzuen finantziazinoan euki beharreko partaidetza 
ekonomikoa arautzea, prestazino zein zerbitzuen bateragarritasunen eta 
bateraezintasunen araubidea arautzea, eskumenak birbanatzea eta egokitzapen 
finantzarioa egitea. 
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8. Holantxe eskatzen dauen araudirik ez badago be, Bizkaiko Foru Aldundiak eta 

EUDELek ekidadea bermatu behar dabe, Lurralde Historikoaren arloan 
prestazinoak eta zerbitzuak eskuratzeko orduan. 

 
9. Alderdi politikoek, herri-administrazinoek eta gizarte-eragileek hausnarketa eta 

eztabaidarako beharrezko prozesua garatu behar dabe, Gizarte Zerbitzuen euskal 
Sistemearen iraunkortasunerako hitzarmena lortzeko. 

 
3. GZESren ANTOLAMENDUA ETA EGITURAKETA 
 
3.1. Ikuspegi bateratua 
 
1. Herri-administrazinoek eta arreta-zerbitzu guztiek (gizarte-zerbitzuek, hezkuntzak, 

osasunak...) kontuan hartu behar dabe arauetan, arauen garapenetan eta politika 
publikoetan herritarren beharrizanei emon behar jakela erantzuna eta, ahal dala, 
euren bizilekuetan egin behar dala. Horretarako, arreta-sistemek biztanle 
guztientzat daukiezan baliabide arruntak erabili behar dira, eta oso-oso 
beharrezkoa danean baino ez dira talde edo biztanle-sektore zehatz batentzako 
baliabide bereziak diseinauko. 

 
2. BFAk aurrera egin behar dau, foru-ardurapeko zentroak eta zerbitzuak guneka 

deszentralizetako orduan. 
 
3. BFAk beharrezko aukerak aztertu behar ditu, egoitza-zerbitzuak eskuratzen 

dituenean personek euren ohiko bizilekutik hur bizitzen jarraitu daien. 
 
4. Udalek aurrera egin behar dabe, udal-eskumenpeko lehen mailako arreta-

zerbitzuak deszentralizetako orduan, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko zerbitzuetan eta 
euren eskumeneko eguneko eta gaueko zerbitzuetan eta ostatu-zerbitzuetan. 

 
5. BFAk eta udalek aurrera egin behar dabe, koordinazinorako sistemak eta tresnak 

garatzeko eta alkarregaz lan egiteko orduan, kasuetan, preminen ebaluazinoan eta 
gune bakotxeko zerbitzuen plangintzan. 

 
6. BFAk eta udalek beharrezko neurriak ezarri eta eskatu behar ditue, Gizarte 

Zerbitzuen Euskal Legeko 19. artikuluan xedatutakoaren arabera persona guztiek 
erreferentziako profesionala euki daien eta hartu-emonezko gizarte-lana zein arreta 
personalizaua bultzatu daitezan (etxez etxeko bisitaldiak, jarraipenerako 
alkarrizketak, lan bateratua, erabiltzaileen partaidetzaz arreta personalizaurako 
egindako planak eta diagnostiko soziala…): profesionalak prestetea eta ikuskatzea, 
ratioak hobetzea, prestazino ekonomikoen kudeaketa beste figura profesional edo, 
holan bajagoko, beste sistema batzuei transferitzea... 

 
7. BFAk eta udalek beharrezkoak diran eguneko, gaueko eta ostaturako baliabide 

guztiak ziurtatu behar ditue gune zehatz batean, beharrezkoa danean bizitza 
osorako arreta integrala bermatzeko. 

 
8. BFAk eta udalek apurka-apurka eta adostasunez hedatu behar ditue ahalmen-

urrituentzako prestazino eta zerbitzuen sarea, bere aniztasun funtzionalaren 
arabera familia eta persona bakotxaren gizarte-preminei erantzuteko moduko 
laguntza-sistema egokia, integrala eta nahikoa egituratu ahal izateko. 
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9. BFAk eta udalek ingurune bateratuko arreta-zerbitzuak indartu behar ditue, 
bizimodu independenterako formulak apurka-apurka ezarri behar ditue eta 
erkidegoko arreta-formula intensiboen saiakuntzak egin behar ditue, mendetasun-
maila handiko personek etxean geratzeko aukera euki daien. 

 
10. Memoria ekonomikoaren arabera Gizarte Zerbitzuen Mapea eta Plan Estrategikoa 

egiteko esparruan, Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko 
Organoak zenbait helburu ezarri behar ditue, oinarrizko gune bakotxean gizarte-
langileen ratioa zenbatekoa izan beharko litzatekean zehazteko, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Legeko 36.2. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta.1 

 
11. BFAk eta udalek aurrera egin behar dabe, informazino, balioespen eta 

orientazinorako prozedura eta tresna partekatuak garatzeko orduan. Holan, bada, 
erabiltzaileek prestazino eta zerbitzuak eskuratu ahal izango ditue erraz-erraz, 
baita prestazino zein zerbitzuei eta euren eskurapenerako prozedureari buruzko 
informazino zuzen baizen osoa be. 

 
3.2. Zerbitzuen lurraldetasuna eta landa-ingurunea 
 
1. BFAk aztertu egin behar dau zerbitzuen eskualdekako eta azpieskualdekako gaur 

eguneko lurralde-banaketa Gizarte Zerbitzuei buruzko Legean xedatutako 
printzipioetara eta landa-ingurunearen beharrizanetara egokitzen dan. 

 
2. BFAk Bizkaiko ahalmen-urrituentzako baliabideen mapea egin behar dau 

(ahalmen-urritasunaren profilak kontuan hartuta). Horretarako, egoitza-arloko, 
eguneko eta okupazino-arloko zerbitzuak edo zentroak ez eze, aisialdirako, 
alkarregazko laguntzarako... gainerako zerbitzuak be hartu beharko ditu kontuan. 

 
3. BFAk hitzarmenak ezarri behar ditu ahalmen-urritasunaren arloan lan egiten daben 

irabazi-asmo bako erakundeakaz, Bizkaia osoan foru-ardurapeko zerbitzu guztiak 
hedatzeko eta euren banaketa zein diseinua gune bakotxaren beharrizan eta 
ezaugarrietara egokitzen dirana bermatzeko. 

 
4. BFAk mobikortasun eta garraio egokiturako plana egin behar dau, ahalmen-urrituek 

euren eskualdeko, azpieskualdeko, udalerriko... zerbitzuak eskuratzeko aukera 
euki daien. 

 
5. BFAk aztertu egin behar dau bere ardurapeko zerbitzu eta zentro zehatz batzuen 

(esate baterako, eguneko zerbitzuen) diseinua gune eta talde bakotxaren 
ezaugarrietara egokitzen dan. Era berean, ebaluazino horren ondorioz sortutako 
beharrezko egokitzapenak sustatu behar ditu, landa-ingurunearen preminei 
lehentasuna emonda. 

 
6. BFAk eta udalek aurrera egin behar dabe alkarregaz lan egiteko orduan, 

zerbitzugintzan eta, batez be, kasuaren koordinazinoan, baita preminen 
ebaluazinoan eta gune bakotxeko epe ertain eta luzerako arretearen plangintzan 
be. 

                                                 
1 2.- Horretarako, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako oinarrizko jarduera-gunea 5.000 biztanleko eremua izan 
beharko da; edo, landa-guneak edo egoera txarrean edo hondatuta dagozan guneak diranean, 3.000 
biztanlekoa. Gainera, biztanle horreek udalerri batekoak edo batzuetakoak izan ahalko dira. 
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7. EAEko Gizarte Zerbitzuen Mapea egiteko orduan, Eusko Jaurlaritzak oso kontuan 

hartu behar dau udal eta foru ardurapeko zerbitzuak ze gunetan eskuratu 
daitekezan modu deszentralizauan, gune bakotxaren esparruan arretearen 
beharrezko integraltasuna eta jarraitasuna bermatuta geratu daitezan. 

 
3.3. Sistemearen egituraketa eta ekintza zuzenaren erabilera 
 
1. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek 

aurrera egin behar dabe, GZES sareko sistema moduan egituratzeko orduan. 
Bestetik, esperientzia barritzaile hori jagon behar dabe, ardura publikoko sistemak 
egituratzeko orduan. Hori dala eta, herri-administrazinoetako hiru mailen alkarlan 
eta egituraketaren bidez eta ekimen pribaduagaz eta, batez be, gizarte-ekimen 
pribaduagaz egituratu behar da sistemea. 

 
2. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek 

Erakunde arteko Organoa bultzatu behar dabe. Horretarako, leialtasun 
instituzionalean oinarritutako erispide eta portaera partekatuak ezarri behar ditue, 
eta sistemearen eraginkortasun handiena topau behar dabe. Horrezaz gainera, 
koordinazino eta alkarlanerako mekanismoak zein sistemak be garatu behar ditue 
Lurralde Historiko bakotxaren esparruan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Legean 
aurreikusitakoa kontuan hartuta. 

 
3. Euskal herri-administrazinoek eta gizarte-zerbitzugintzarako herri-ardurapeko eta, 

batez be, gizarte-ekimeneko erakundeek alkarrizketa, koordinazino eta 
alkarlanerako tresnak egituratu eta bultzatu behar ditue, herri-administrazinoek 
euren ardurapeko zerbitzuen kudeaketan daukien partaidetza (plangintza eta 
ebaluazinoa, kasuaren koordinazinoa...) eta erakundeek herri-ardurapeko gizarte-
zerbitzuen sistemearen kudeaketan daukien partaidetza (plangintza, ebaluazinoa, 
barrikuntza...) indartzeko. 

 
4. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan Bizkaiko erakundeek leialtasun 

instituzionalari eutsi behar deutsie, gizarte-zerbitzuen eredua eratzeko orduan.  
 
5. Eusko Jaurlaritzak eta gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan gainerako 

herri-administrazinoek erakundeen alkarlan eta koordinazinorako printzipioak 
benetan ezarri beharko ditue, arauzko egoera barriak abian ipinteko orduan. 

 
6. Koordinetako orduan daukazan eskumenen esparruan, Eusko Jaurlaritzak 

adostasuna topau behar dau, eta ezin dau onartu sistemearen hedapenean 
blokeorik egotea edo prestazinoak zein zerbitzuak eskuratzeko orduan 
desbardintasunak egotea. Halanda be, kudeaketa-eskumendunaren erispideak 
hartu beharko dira kontuan, eta, ahal dala, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 
5eko 12/2008 Legeko 44. artikuluko 3. idatz-zatiko a) letran xedatutakoa hedatuko 
da Prestazino eta Zerbitzuen prestaketa edo eguneraketa ez beste alderdi 
batzuetara. Holan, bada, bardintasunez parte hartuko dabe, eurengan eragina 
daukien alderdi guztiak prestetean (arauak, planak...). 
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7. Alderdi politikoek eta gainerako euskal herri-administrazinoek neurriak hartu behar 
ditue, udalek bardintasunez parte hartu daien Bizkaiko herritarren bizi-baldintzen 
hobekuntzan. Holan, bada, gizarte modernoa eratzeko eragileak eta protagonistak 
izango dira. 

 
8. Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak eta Eusko Legebiltzarrak baliabideen 

birbanaketarako sistemearen aldaketa sustatu behar dabe, gizarte-zerbitzugintzan 
eskumena daukien administrazinoek behar beste baliabide euki daiezan, euren 
eskumenei aurre egiteko. Era berean, termino ekonomikoetan daukiezan 
erantzukizuna eta autonomia be onetsi behar dabe. 

 
9. Eusko Jaurlaritzak zorroztasunez eta era mugatuan erabili behar dau ekintza 

zuzena, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemeari egonkortasuna eta segurtasun 
juridikoa emoteko. 

 
10. Eusko Jaurlaritzak eraginpeko erakundeen (aldundien edo udalen) adostasunaz 

erabili behar dau ekintza zuzena. Horrezaz gainera, beharrezkoa izan ezkero, 
arauen garapenaren bidez zehaztuko dira legeko 39. artikuluko hirugarren idatz-
zatian aurreikusitako suposizinoak, eta garapen hori aldundi zein udalakaz 
adostuko da. 

 
11. Gizarte Zerbitzuen Euskal Legeko 40.3. artikuluan ekintza zuzen moduan 

zehaztutako zerbitzuetan, Eusko Jaurlaritzak legeak esleitutako eskumena erabili 
behar dau, eskumenen bilbadura argitzeko. 

 
3.4. Erantzukizun publikoko sistemea 
 
1. BFAk kudeaketa-eredu misto publiko-pribadua garatu behar dau ekimen 

pribaduaren eta, batez be, hirugarren sektoreko erakundeen laguntzaz, 
erakundeek gizatalde bategaz edo lurraldeagaz konpromisoa daukienean, batik 
bat. Holan, bada, laguntza-arloko adostasuna lortuko da, partaidetza bultzatuko da 
eta erabiltzaileei eta, holan bajagoko, euren familiei konfiantza zein bermea 
emongo jakez. 

 
2. BFAk sustatu egin behar dau ekimen pribaduak herri-ardurapeko zerbitzugintza 

hitzarmen, itun eta kontratuen bidez formalizetea. Horretarako, behar besteko 
egonkortasuna emon behar deutse kudeatzaileei, eta, ahal dala eta egokia bada, 
hainbat urtetarako epeak hartuko ditu kontuan. 

 
3. BFAk hitzarmenak erabilten segidu behar dau, gizarte-ekimenak herri-ardurapeko 

zerbitzugintza formalizau daian, erabiltzaileen onurarako kudeaketa malgutzen 
dauen mekanismoa dalako eta erabiltzaileen eskubideak babesten ditualako. 

 
4. Eusko Jaurlaritzak hitzarmenen erabilera zabala sustatu behar dau ezelako muga 

barik, eta, beharrezkoa danean, arauak garatuko ditu, Gizarte Zerbitzuei buruzko 
Legeko 69. artikuluan zehaztutako suposizinoak osotzeko. 

 
5. Eusko Jaurlaritzak Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeko 61. artikuluan aurreikusitako 

itun-araubidearen irismena zedarritu eta arautu egin behar dau, GZESk kudeaketa-
mekanismo malgua euki daian eta zentro zein zerbitzuen kudeaketa mistoa, 
publiko-pribadua, izan daiten. 
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6. Kartereari buruzko Dekretua eta Gizarte Zerbitzuei buruzko Legeko 20. artikuluko 
3. idatz-zatian aurreikusitako tresna bateratuak arautzeko esparruan, Eusko 
Jaurlaritzak herri-ardurapeko gizarte-zerbitzugintzako erakundeei itxi behar deutse 
esku-hartzearen diagnostikoan, plangintzan eta ebaluazinoan parte hartzen, 
kasuaren koordinazinoaren esparruan. Horrezaz gainera, erabiltzaileak hartzen 
dituen zentroek diagnostiko sakona egingo dabe erreferentziako profesionalagaz 
batera, eta arreta personalizaurako plana egin eta ebaluau egingo dabe. 

 
7. Euskal herri-administrazinoek behar besteko neurriak hartu behar ditue, 

ordainketak arintzeko eta zerbitzugintzako erakundeek gastu finantzariorik ez 
eukiteko. 

 
8. Euskal herri-administrazinoek behar besteko neurriak bultzatu behar ditue, 

beharrezkoa danean hirugarren sektoreko erakundeak herri-ardurapeko 
zerbitzugintzaren ondorioz sortutako kudeaketa-eskakizunetara egokitu daitezan. 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemearen hitzarmen-araubideari buruzko Dekretua 
egin eta onartzeko urte beteko epea izango dau Eusko Jaurlaritzak, Lege hori 
indarrean sartzetik zenbatzen hasita. Edozelan be, esparru orokor hori 
errespetatzen badau, administrazino bakotxak berariaz arautu leike joakon 
hitzartutako ekintza.  

 

4. GZESren EGITURAKETA ONDOIZATERAKO BESTE 
POLITIKA, SISTEMA ETA ERAGILE BATZUEKAZ  
 
4.1. Gizarte-politikea 

 
1. BFAk eta gainerako euskal herri-administrazinoek behar besteko integraltasuna eta 

zeharkakotasuna bermatu behar ditue edadedunei eta ahalmen-urrituei arretea 
emoteko orduan. Horretarako, gizarte-zerbitzuen arlotik harantzago doan ikuspegia 
erabili behar da, eta sistema publikoen zein gizarte-eragileen ekintza sinergikoak 
zein helburu partekatuak ezarri behar dira, besteak beste, honako arlo honeetan: 
 

 arreta goiztiarra (ikus arreta goiztiarra); 
 zahartze aktiboa (ikus zahartze aktiboa); 
 mendetasun-egoeren arretea eta prebentzinoa eta osasunaren sustapena 

(ikus gizarte eta osasun arloko alkarlana); 
 edadebakoen babesgabetasun-egoeren arretea eta prebentzinoa (ikus 

gizarte eta osasun arloko alkarlana); 
 okupazinoa, lana eta bizitza osorako ikaskuntza (ikus okupazinoa eta lana 

eta zahartze aktiboa); 
 pensinoak, prestazinoak eta errenta arloko diru-laguntzak (ikus pensinoak 

eta diru-sarreren bermea); 
 aisialdiaz eta, batez be, partaidetzazko hezkuntza-aisialdi aktiboaz eta 

kulturaz gozetako aukera (ikus aisialdia); 
 irisgarritasun unibersala eta guztientzako diseinua, etxebizitza eskuratzeko 

aukera eta garraio egokitua (ikus ahalmen-urrituek lana eta etxebizitza 
eskuratzeko daukien aukera eta katalogoko prestazinoak zein 
zerbitzuak); 
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2. BFAk eta gainerako euskal herri-administrazinoek genero-ikuspegiak –edadedun 

eta ahalmen-urritu gehienak andrak dira, baita zaintzaile eta profesional gehienak 
be–, belaunaldi artekoak eta kultura artekoak hartu behar ditue kontuan, euren 
politikak diseinetean, euren ekintza garatzean eta sistema publikoen zein gizarte-
eragileen arteko alkarlana sustatzean. 
 

3. BFAk eta gainerako euskal herri-administrazinoek laguntza formala bultzatu behar 
dabe. Horretarako, mendekoen edo ahalmen-urrituen arretearen arloko lana sortu 
behar dabe –sistemetako katalogoetan aurreikusitako prestazino zein zerbitzuak 
hedatuta eta ezkutuko ekonomian lan egiten daben personak erregularizauta–, 
lanerako prestakuntza-estrategiak ezarri behar ditue, etenbako prestakuntza 
sustatu behar dabe eta profesionalen lan-baldintzak hobetu behar ditue, andra 
askok lan egiten dabeneko arloan (ikus lanerako aukerak eta kalidadea). 
 

4. BFAk eta gainerako euskal herri-administrazinoek etxean ahalmen-urrituak edo 
mendekoak daukiezan familiei lagundu behar deutsee, laguntza informala zein 
mendetasun-egoeren arretarako beste jarduera batzuk bultzatu behar ditue eta 
autonomia sustatu behar dabe, hirugarren sektoreko erakundeen bitartez (ikus 
familia-sarearentzako laguntza eta laguntza informalaren sustapena). 
 

4.2. Gizarte eta osasun arloko alkarlana 
 
1. Gizarte eta osasun arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek 

eremu soziosanitarioa zehaztu eta bere garapenaren alde egin behar dabe. 
Horretarako, sistema bien arteko koordinazinoa eraginkorra izan behar da, eta 
euren karteretan edo zerbitzu soziosanitarioen kartera berezian sartu behar ditue 
taldeek eskatutako zerbitzu soziosanitarioak eta, batez be, 12/2008 Legeko 46. 
artikuluan aitatutakoak, baliabide soziosanitario hutsak edo baliabideetan 
txertatutako unidade soziosanitario bereziak edo establezimendu zabalagoak diran 
kontuan hartu barik. 

 
2. Eusko Jaurlaritzak Euskadin arreta soziosanitarioa garatzeko plan estrategiko 

barria edo hurrengo urteetan eremu soziosanitarioa sendotzen dauen antzeko 
hitzarmena sustatu behar dau. 

 
3. BFAk eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak aurrera egiten segidu behar dabe, 

honako arlo honeetako alkarlana eraginkorra izan daiten: 
 

 sistema bakotxak emon leiikezan prestazino eta zerbitzuak, gizarte-zerbitzuak 
eta osasun-zerbitzuak hornidutea. Horretarako, edadedunen egoitzetako 
osasun-arretarako hitzarmena eguneratu behar da, besteak beste, osasun-
prestazinoen estaldurea behar dan modukoa dana bermatzeko;  
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 zerbitzu soziosanitarioak diseinetea eta abian ipintea, osasun eta gizarte arloko 

aldibereko arreta koordinau eta egonkorraren preminei aurre egiteko, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Legeko 46. artikuluan aurreikusitakoa kontuan hartuta. 
Horretarako, leku soziosanitarioen eskaintza handitu behar da, besteak beste;  

 
 alkarlanean beste jarduketa batzuk bultzatzea; esate baterako: 

 
o arreta soziosanitarioaren profilak azaltzea; 
o prebentzino, detekzino eta tratamentuari begira, sistema bakotxaren 

erantzukizunagaz bat datozan protokolo bateratuak egitea (tratu txarrak edo arreta 
goiztiarra); 

o arreta personalizaua koordinetea, sistema bien aldibereko arreta jasoten dabenen 
zainketen jarraipena bermatzeko, arreta hori egonkorra danean, batez be. 

 
4. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak, Arreta 

Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko 
Organoak Euskal Osasun Sistemeari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemeari 
buruzko hausnarketa partekatua bultzatu behar dabe, bien iraunkortasunari begira 
garrantzitsuak diran gaiak kontuan hartuta: gaixo kronikoentzako arreta sozial eta 
sanitarioa, erabiltzaileen inplikazinoa euren preminei aurre egiteko orduan, 
mendetasun-egoeren prebentzinoa eta bizi-baldintza osasungarrien sustapena, 
sistema bien arteko koordinazinoa eta, sistema bakotxaren barruan, lehen mailako 
eta bigarren mailako arreten artekoa... 

 
5. Sistema bien arteko eta sistema biotako profesionalen zein zentroen arteko 

koordinazinoa eta alkarlana sustatzeko asmotan, Eusko Jaurlaritzako Osasun 
Sailak eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak honako hauxe bultzatu behar 
dabe: geriatriako espezialistak kontratetea, mendetasuna balioesteko prozeduren 
esparruan hirugarrenentzako txosten medikoak egitea eta osasun-zentroen zein 
gizarte-zerbitzuen zentroen arteko koordinazinoa hobetzea, euren errealidade 
berezia kontuan hartzen daben harreman-sistemak ezarteko.  

 
6. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak osasunaren arloko alkartegintza, borondatezko 

lana eta alkarregazko laguntza sustatzeko programea diseinau eta bultzatu egin 
behar dau. Horrezaz gainera, euskal herri-administrazinoek gizarte-zerbitzuetan 
daukiezan eskumenen esparruan garatutako sustapen-ekintza be osotu behar dau. 

 
7. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ezintasuna sortzen 

daben gaixotasun kronikoak daukiezanen alkarteak eta mendetasuna sortzen 
daben osasun-egoera edo ahalmen-urritasuna daukienen alkarteak bultzatu behar 
ditue, diru-laguntzen eta hitzarmen egonkorren bitartez. 

 
8. Bizkaiko Foru Aldundiak, Osasun Sailaren laguntzaz, egoitza-baliabide txikien 

preminak identifikau behar ditu (egoitza txikiak), erabat instituzionalizautako 
baliabideak daukiezan personak egoitza-eremu edegiagoetara eroateko. 

 
9. Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Gaietako Sailak aurrera egin behar dau, 

sistema bakotxaren erantzukizunak argitzeko eta zedarritzeko orduan, Osasun 
Sailaren nahiz Hezkuntza Sailaren laguntzaz arreta psikologikoaren preminak 
estaltzen diranean. Era berean, horri buruzko proposamena bialdu behar deutse 
Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoari eta Arreta Soziosanitarioko Euskal 
Kontseiluari. 
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10. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Hezkuntza Sailak eta udaletako zein 
Bizkaiko Foru Aldundiko arloek edo sailek, beti be gizarte-zerbitzuetan eskumenik 
badaukie, babesgabetasun-arriskuan edo babesgabetasun-egoeran dagozan 
edadebakoei bermatu behar deutseez beharrezkoak diran arreta psikologikoa eta 
hezkuntza-arretea, sistema bakotxaren berezko erantzukizuna kontuan hartuta. 
Horrezaz gainera, hiru sistemen koordinazinorako mekanismoak indartu behar 
ditue, esku-hartze integrala behar daben kasuei aurre egiteko orduan. 

 
11. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak eta Hezkuntza Sailak, HAEEk eta gizarte-

zerbitzuetan erantzukizunak daukiezan euskal herri-administrazinoek mendetasun-
egoeren arretan inplikautako diziplinetako curriculum-edukiak egokitu behar ditue, 
eta sektore sanitario zein sozialeko profesionalen etenbako prestakuntza hobetu 
behar dabe. Horretarako, diziplina arteko prestakuntza-eremuak eskaini behar dira, 
hartu-emonezko kulturea eta talde-lana bultzatzeko. 

 
12. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemeak, 

maila guztietan eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoaren bidez, euren 
arteko alkarlana eta baliabide-sare bien arteko osogarritasuna handitu behar ditue. 
Horretarako: 

 
− Osasun-sistemako laguntza-mailak garatu behar ditue arreta soziosanitarioaren 

arloan, mendekoen eta euren zaintzaileen beharrizanak kontuan hartuta:  
 

a) lehen mailako arretea, sistemako lehen maila eta bertarako sarrera-ate moduan, 
arrisku soziosanitarioko egoeren prebentzino, identifikazino eta jarraipenerako 
programen eta etxez etxeko arretarako programen bitartez;  
 
b) arreta espezializaua, tratamentu eta zainketa zehatzen jarraipena sustatzeko 
egituratua: akutuen unidadeak, egonaldi ertaineko unidadeak, egonaldi luzeko 
unidadeak eta egoitza-zentroak. 

 
− Sektorizazinoa ezarri behar dabe. Horretarako, ahal dala, zerbitzu sozialen eta 

sanitarioen mapak bateratu behar dira, eta arreta-guneen arteko bateratasunak 
ezarri behar dira argi eta garbi. 

 
− Lehen mailako arreta-talde sozial eta sanitarioakaz adostutako arreta-protokoloak 

ezarri behar ditue, ospitalean alta emondakoan zainketen jarraipena bermatzeko. 
 
− Sistema bien arteko hitzarmen egonkorrak lortu behar ditue kasuen informazino eta 

balioespen integralerako, inora bideratzeko eta ebaluazino-adierazleetarako 
sistemen inguruan. Era berean, batera lan egiteko mekanismoak euki behar ditue, 
mendekoen preminei buruzko ikuspegi integraua eta euren beharrizanentzako 
erantzunak bermatzeko.  

 
− Osoketa mistoko kasuen kudeaketarako unidadeen eraketarantz aurrera egiteko 

aukera balioetsi behar dabe preminak ebaluetan dituen profesional sanitario eta 
sozialakaz. Horrezaz gainera, zainketen plana ezarri behar dabe, eta hori 
garatzeko beharrezkoak diran baliabideak esleitu behar ditue batzu-batzuetan eta, 
beharbada, esperientzia eredugarri moduan.   

 



 

 

21

21

 

4.3. Familia zaintzaileentzako laguntza, laguntza informalaren 
sustapena, herritarren partaidetza eta alkarrizketa zibila 
 
1. Euskal herri-administrazinoek familien babesaren eta laguntza informalaren 

sustapenaren ikuspegia hartu behar dabe kontuan euren jarduera guztietan. 
Horrezaz gainera, aztertu egin behar dabe euren jarduerak ze neurritan euki 
leikean eragin positiboa edo negatiboa administrazinoetan bertan. Era berean, 
familiei laguntzeko neurriak be bultzatu behar ditue.  

 
2. Arlo honetan eskumena daukien euskal herri-administrazinoek zaintzaileen familia 

eta lan arloko bizimodua eta bizimodu personala bateratzeko estrategiak sustatu 
behar ditue. Hain zuzen be, Familiei Laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legean 
eta 2005-2010eko Familiei Laguntzeko Erakunde arteko II. Planean aurreikusitako 
neurriak bultzatu behar ditue, baita zaintzaileen familia eta lan arloko bizimodua eta 
bizimodu personala bateratzeko premina bereziak kontuan hartzen dituen beste 
neurri batzuk be.  

 
3. Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek zaintzaileen familia eta lan arloko bizimodua 

eta bizimodu personala bateratzeko politiketan lan egin behar dabe alkarregaz. 
Horretarako, zainketen jasotzaileen egoereari buruzko informazinoa emon behar 
deutsee Eusko Jaurlaritzari, herri-administrazinoei eta arlo horretan erantzukizunak 
daukiezan instituzinoei, eta arlo horretan garatzen dituen jarduketak koordinau 
behar ditue beste euskal herri-administrazino batzuek garatzen dituenakaz. 

 
4. BFAk eta udalek eguneko eta, beharrezkoa izan ezkero, gaueko arreta-baliabideak 

indartu behar ditue, mendekoei edo ahalmen-urrituei eta euren familiei 
beharrezkoak diran laguntza formalak eskaintzeko. 

 
5. BFAk eta udalek beharrezkoak diran jarduketak sustatu behar ditue, familiei 

unadan unadako edo aldian aldiko atseden-eremuak eskaintzeko. Holan, bada, 
atseden hartu, zainketa-zereginetatik suspertu eta unadan unadako preminei edo 
larrialdiei aurre egin ahal deutsee. 

 
6. BFAk eta udalek Zainduz Programea adostasunez hedatu behar dabe herritar 

guztien artean. 
 
7. BFAk eta udalek zaintzaileentzako jarduketetan hartu behar dabe kontuan 

zaintzaile edadedunak dagozala eta/edo zaintzaileek eurek autonomiarako 
laguntzak behar dituela. 

 
8. Udalek zaintzaileen laguntzarako eta gizarte-zerbitzuetako partaidetzaren 

sustapenerako zerbitzuak bultzatu behar ditue, eta zaintzaileen preminei aurre egin 
behar deutsee. Besteak beste, prestakuntza eta informazino egokiak emon behar 
deutseez, eta aisialdiaz gozetako eta udal-baliabideak eskuratzeko aukera emon 
deutsee mendekoei, ahalmen-urrituei eta persona horreek jagon ohi dituen 
senideei. 

 
9. Eusko Jaurlaritzak familia-inguruneko zaintzaileentzako eta laguntzaile 

personalentzako prestakuntza sustatu behar dau, figura hori argitzen eta hedatzen 
doan neurrian.  
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10. BFAk borondatezko gizarte-lana, erakundeak eta alkarregazko laguntzarako 
ekimenak sustatzeko programak eta neurriak bultzatzen jarraitu behar dau. 
Horretarako, diru-laguntzak emoteko deialdia egin behar dau, eta zenbait 
ekimenetan parte hartu behar dau; Boluntan eta Ganbaran, esaterako.   

 
11. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak behar dan moduko estrategia diseinau behar 

dau, alkarte txiki eta ertainei eusteko (arlo soziosanitarioan lan egiten daben 
alkarregazko laguntzarako erakundeak). 

 
12. Gizarte-zerbitzuen arloan (irabazi-asmo bako) ekimen soziala sustatzeko 

eskumenak daukiezan herri-administrazinoetako sailek finantziazino-maila zehatza 
bermatu behar dabe herri-ardurapeko zerbitzugintzatik kanpo dagozan erakundeek 
interes orokorrerako egindako beste jarduera batzuetan. 

 
13. Aurrezki-kutxak gizarte-ekintzako hirugarren sektoreari laguntzeko ahalegin 

ekonomikoari eutsi behar deutsie, eta, euren gizarte-ekintzen bidez, herri-
ardurapeko zerbitzugintzatik kanpo dagozan jarduerak hartu behar ditue kontuan, 
herri-administrazinoek Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazino eta 
Zerbitzuen Katalogoko prestazino eta zerbitzuen finantziazinoa euren gain hartzen 
daben neurrian, EAEko Gizarte Zerbitzuen Mapan horri buruz aurreikusitakoaren 
arabera. 

 
14. Enpresek eta enpresarien erakundeek borondatezko lan korporatiborako 

programak eta proiektuak bultzatu behar ditue irabazi-asmo bako erakundeakaz, 
interes orokorreko jarduerak garatzeko. Horrezaz gainera, herri-administrazinoek 
erakundeen zein enpresen arteko alkargunea sortzen lagundu behar dabe, holako 
programak bultzatu ahal izateko. 

 
5. ZEHARKAKO ARLOAK 

 
5.1. Ahalmen-urrituen autodeterminazinoa, bizi-kalidadea eta 
gizarteratzea 

 
Bizi-kalidadea / Autodeterminazinoa 
 
1. Bizkaiko Foru Aldundiak bizi-kalidadearen paradigmea bultzatu, apurka-apurka 

bertan sakondu eta bere jardueran euki behar dau kontuan. Horretarako: 
 

- Personan oinarritutako plangintza-eredua ezarri behar dau –halanda ze, 
jarduera proposatzeko orduan persona bakotxak daukazan aurreikuspenak, 
gustuak, interesak, aukerak eta gaitasunak hartu behar dira kontuan, eta 
hedapena sustatu behar da–. Bestetik, autodeterminazinoa nabarmendu behar 
dau, eta kasua koordinetako prozeduran parte hartu behar dau (balioespena, 
diagnostikoa, orientazinoa eta jarraipena) ahalmen-urrituen eta euren senideen 
erakundeakaz batera, herri-ardurapeko zerbitzuak emoten ditue-eta. 

 
- Ahalmen-urritu guztientzako moduko malgutasuna daukan sistemea egituratu 

behar dau, euren interesak edo preminak, zailtasunak edo gustuak 
edozelakoak dirala be. Era berean, euren egoerarako erantzun egokia eskaini 
behar deutse, eta, horretarako, era guztietako laguntza-ibilbideak diseinau 
behar ditu, bizimodu independenterako proiektuak eta egoitza-baliabideak 
kontuan hartuta. 
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- Prestazino eta zerbitzu guztiak diseinau behar ditu, arretea malgutzeko, 

zerbitzu bakotxak eskainitako laguntzak mailakatzeko, arretea beste baliabide 
batzuen bidez osotzeko eta baliabide batzuetatik beste batzuetara igaroteko, 
personen ibilbideei begira beharrezkoa danean (esaterako, gizarte eta lan 
arloan). 

 
- Aukera-bardintasuna bultzatu eta oztopoak kendu behar ditu, ahalmen-urrituak 

benetan gizarteratzeko, laneratzeko, etxebizitza eskuratzeko, aisialdiaz 
gozetako, garraioa erabilteko... eta, oro har, ingurunera egokitzeko. 

 
- Ahalmen-urrituen autokudeaketa eta alkartegintzan daukien partaidetza sustatu 

behar dau. 
 
Ingurunearen egokitzapena aniztasun funtzionalera / Informazinoaren 
eskurapena 
 
2. Herri-administrazinoek, enpresek eta gainerako gizarte-eragileek Informazinoaren 

Gizartea Bultzatzeko Neurriei buruzko 56/2007 Legea bete behar dabe. Horren 
arabera, hain zuzen be, herri-administrazinoek eta enpresek irisgarritasun-
erispideen maila ertaina bete behar dabe Interneten daukiezan orrietan. 

 
Lana 
 
3. Herri-administrazinoek aztertu egin behar dabe zergaitik ez diran beteten legean 

erreserbautako ehunekoak. Era berean, motibazinorako eta, holan bajagoko, 
zehapenerako beharrezko xedapenak ezarri behar ditue, ahalmen-urrituak ohiko 
enpresetan laneratzeko araudia bete daiten. 

 
4. Herri-administrazinoek behar besteko neurriak bultzatu behar ditue, ahalmen-

urrituen lana babesteko. Horretarako, behar dan moduko formulak arbitrau behar 
ditue, ahalmen-urrituei ezintasun partzialak emoteko, oso goiz zahartzen diranean 
eta euren osasunak txarrera egiten dauenean. Ostantzean, gertatutako ahalmen-
urritasunari aurre egiten deutsien personei lagundu behar deutsee barriro 
laneratzen.  

 
5. INEMek lan-zentro bereziei diru-laguntzak emoten deutsezanean, ez dau 

konkurrentzia lehiakorraren sistemea kontuan hartu behar. 
 
6. Gizarte Segurantzako Administrazinoak adimen urrikoen zahartze goiztiarraren 

arazoak jorratu behar ditu, eta buruko gaixotasun larri kronikoa daukienen 
berezitasunak hartu behar ditu kontuan.  

 
7. Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak “euskal eredua” edo kudeaketa-

eredu mistoa babestu behar dabe, zerbitzu okupazionalen, lan-zentro berezien eta 
laguntzadun lan-zerbitzuen arteko lotunea eta iragaitzea onartzen dauelako, baita 
zerbitzu okupazionalen esparruko lan-jarduera emonkorra be. 

 
8. Herri-administrazinoetako kontratazino-zerbitzuek Sektore Publikoko Kontratuei 

buruzko urriaren 30eko 30/2007 Lege barrian (SPKL) aurreikusitako klausula 
sozialak ezarri behar ditue, eta zazpigarren xedapen gehigarrian zehaztutako 
aukera erabili behar dabe. 
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9. Euskal Enplegu Zerbitzuak ahalmen-urrituen lan eta langabezia tasak aztertu behar 
ditu lan-zentro berezietan, kokaguneetan eta ohiko enpleguan, laneratzeko muga 
handienak daukiezan gizataldeak zein diran jakiteko. 

 
10. Bizkaiko Foru Aldundiak eta gainerako herri-administrazinoek neurriak ezarten 

jarraitu behar dabe, ahalmen-urrituak enplegu publikoan laneratu daitezan. Era 
berean, hautaketa-prozesuaren egokitzapena be bultzatu behar dabe. 

 
11. Bizkaiko Foru Aldundiak ahalmen-urrituen kontratazinoa eskatu behar dau 

kontratu, itun, hitzarmen... guztietan, gizarte-bazterketarako arriskuan edo gizarte-
bazterketan bizi diranentzako antzeko politiken arabera. Horrezaz gainera, klausula 
sozialen benetako ezarpena bultzatu behar dau kontratu publikoetan. 

 
12. Eusko Jaurlaritzak formula ekonomikoak ezarri behar ditu, ahalmen-urrituen 

kontratazinoa indartzeko eta lanpostuak egokitzeko. 
 
13. Euskal Enplegu Zerbitzuak lan-bitartekaritzarako zerbitzu espezializauak finantzau 

behar ditu ahalmen-urrituentzat. 
 
14. CEBEKek eta ahalmen-urrituen alkarteek alkarguneak bultzatu behar ditue. 
 
15. Prestakuntzaren arloko erantzukizunak daukiezan herri-administrazinoek 

prestakuntza-programa bereziak eta orokorrak eskuratzeko aukera emon behar 
deutsee ahalmen-urrituei. 

 
16. Lanaren, prestakuntzaren, gizarte-zerbitzuen... arloko erantzukizunak daukiezan 

herri-administrazinoek alkarlana areagotu behar dabe, baliabideak hobeto 
erabilteko eta ahalmen-urrituen lanaren sustapena eraginkorragoa izateko. 

 
Etxebizitza 
 
17. Etxebizitzak sustatzen dituen herri-administrazinoek etxebizitza irisgarrien 

parkearen sorrera bultzatu behar dabe, eta asmo hori euren planetan hartu behar 
dabe kontuan. Izan be, epeak eta helburuak zehaztu eta laguntzen edo prestazino 
ekonomikoen ezarpena aztertu behar dabe, etxebizitzak benetan eskuratzeko 
aukera egon daiten. 

 
18. Etxebizitzak sustatzen dituen herri-administrazinoek hartzaileen araberako 

egokitzapen eta laguntza bereziak egin behar ditue etxebizitza irisgarrietan.  
 
19. Bizkaiko Foru Aldundiak Gizatek-en bidez sustatu behar dau etxebizitzak ahalmen-

urrituen eta mendekoen preminetara hobeto egokitzea; ikerketa, garapen eta 
barrikuntzarako ekintzen bidez laguntza-produktuak garatzea; eta, informazino, 
mailegu eta laguntza ekonomikoen arloko ekintzen bidez, produktuok eskuratzeko 
aukera eukitea.   

 
20. Jaubetzapeko etxebizitzen irisgarritasuna eta egokitzapena bermatuta, etxebizitzak 

sustatzen dituen herri-administrazinoek etxebizitza irisgarrien eraikuntza bultzatu 
behar dabe, eta alokairuan hartzeko laguntza bereziak emon behar ditue. 
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21. Udalek oso irisgarriak ez diran etxebizitzen erabileraren trukea bultzatu behar 

dabe, bertan mobikortasun mugatuko personak bizi diranean, beti be euren 
jaubetzakoak edo euren senideen jaubetzakoak badira. Holan, bada, etxebizitza 
irisgarriak eukiko leukiez. Lehenengoak, gainera, alokairu sozialerako erabiliko 
litzatekez, eta mobikortasun mugatuko personak edo personek berreskuratu egingo 
leukiez, errazoia edozein dala be etxebizitza irisgarria erabilten ez dabenean edo 
araututako beste jazoera batzuk gertatzen diranean. 

 
22. Udalek eta Bizkaiko Foru Aldundiak laguntzadun etxebizitzak eta ostatu edo 

egoitzarako beste zerbitzu batzuk daukiezan etxebizitzak eregi behar ditue, 
mendetasun-mailearen ondorioz bizi-proiektu autonomorik garatzerik ez 
dagoanean erabili ahal izateko.  

 
23. Etxebizitza-arloko erantzukizunak daukiezan herri-administrazinoek irisgarritasunari 

buruzko auditoriak bultzatu behar ditue eurek bultzatutako edo finantzautako obra 
guztietan. 

 
Aisialdia 
 
24. Kartereari buruzko Dekretua egiteko esparruan, Eusko Jaurlaritzak ahalmen-

urrituak gizarteratzeko aisialdi programak edo jarduerak hartu behar ditu kontuan, 
“Partaidetza eta gizarteratzea sustatzeko zerbitzuaren” barruan. Era berean, 
atsedenerako aisialdi programak edo jarduerak be eskaini behar deutsez 
mendekoak diran ahalmen-urrituen zaintzaile nagusiei, “Atseden-zerbitzuaren” 
barruan. 

 
25. Bizkaiko Foru Aldundiak hitzarmen egonkorrak egin behar ditu ahalmen-urrituen 

eta euren senideen erakundeakaz batera, ahalmen-urrituentzako aisialdi-zerbitzuak 
indartzeko. Holan, bada, berez zentzuna daukien aisialdirako jarduerak edo 
programak eskuratu ahal izango dira, premina bereziari emondako erantzun 
moduan eta familiaren atsedenerako eta gizarte zein hezkuntza arloko 
jarduketarako baliabide moduan. 

 
26. Udalek ahalmen-urrituen partaidetza bultzatu behar dabe aisialdirako kudeatu eta 

antolatzen dituen baliabide, ekipamentu eta jardueretan. Horrezaz gainera, 
ahalmen-urrituen partaidetzarako balizko oztopoak kendu eta bereizkeria 
positiborako jarduketak ezarri behar ditue. 

 
27. Euren sustapen-ekintzan, euskal herri-administrazinoek lehentasuna emon behar 

deutsee ahalmen-urrituentzako kirol, aisialdi, kultura... arloko proiektuei. Era 
berean, ahalmen-urrituen partaidetza hartu behar dabe kontuan, eta erispide horri 
garrantzia emon behar deutsie diru-laguntzen deialdietara aurkeztutako proiektuak 
balioesteko baremoetan. 

 
28. Bizkaiko Foru Aldundiak ahalmen-urrituentzako aisialdi-programa bereziak ezarri 

behar ditu, eta edadedunentzat lehendik dagozanen antzekoak izan behar dira 
(Adineko eta Museoak Barrutik). 

 
29. Bizkaiko Foru Aldundiak eta udalek ahalmen-urrituak diran neska-mutilei emon 

behar deutse “eskolako” udaleku-programetan parte hartzeko aukera. Horretarako, 
laguntza-profesionalen behar besteko babesa euki beharko dau. 
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30. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak behar besteko neurriak ezarri behar ditu, 
ahalmen-urritasundun ikasleek ikastetxeetako eskolaz kanpoko jardueretan parte 
hartu daien. 

 
31. Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Kirol Egokituaren Federazinoagaz lan egin behar 

dau, kirol egokitua bultzatzeko. 
 
Sensibilizazinoa 
 
32. Ahalmen-urrituen eta euren senideen erakundeen laguntzaz, Bizkaiko Foru 

Aldundiak sensibilizazinorako etenbako ekintza bultzatu behar dau, gizarte irisgarri 
baizen bateratzailea sustatzeko. Horrezaz gainera, oso kontuan hartu behar dau 
ahalmen-urrituek euren eskubideak benetan erabilteko aukera daukien, euren 
ekarpen soziala agirikoa dan eta euren gaitasunak zabaltzeko eta euren 
eskubideak erabilteko daukiezan oztopoak identifikauta eta salatuta dagozan. 

 
33. Euskal Enplegu Zerbitzuak enpresentzako informazino eta sensibilizazino 

kanpainak sustatu behar ditu, ahalmen-urrituak kontratetako, baita Sektore 
Publikoko Kontratuei buruzko Legean eskainitako aukerei buruzkoak be. 

 
5.2. Arreta goiztiarra 
 
1. Kartereari buruzko Dekretuan 12/2008 Legeko 22. artikuluan zehaztutako “Arreta 

goiztiarreko esku-hartze sozialerako zerbitzua” azaldu ostean, BFAk abian ipini 
behar dau, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako Prestazino eta Zerbitzuen 
Karteran berari buruz egindako azalpena kontuan hartuta. 

 
2. BFAk arlo honetako jarduera-lerroei emon behar deutse jarraipena, lehen 

aitatutako zerbitzuaren ezaugarriak argitzen ez diran bitartean, behintzat. Era 
berean, hezkuntza eta osasun sistemeagaz egon beharko da alkarreraginean. 

 
3. Arlo honetan erantzukizunak daukiezan arreta-zerbitzuek honako neurri honeek 

hartu beharko ditue, arreta goiztiarra bultzatu ahal izateko: 
 
− Osasun Sailak eta Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuak detekzino eta diagnostiko 

goiztiarrerako sistemak indartzea eta, horretarako, umealditik bertatik balizko 
ahalmen-urritasunen baten jarraipena egiteko programak bultzatzea. 

 
− Hezkuntza-sistemeak hezkuntza-premina bereziak antzemotea eta jorratzea, 

ahalmen-urritua eskolaratzen danetik. 
 
− Bizkaiko Foru Aldundiak arreta soziala eskaintzea (estimulazino goiztiarreko 

saioetara joateko informazinoa, orientazinoa, laguntza...) “Arreta goiztiarreko esku-
hartze sozialerako zerbitzuaren“ inguruan egindako azalpenaren esparruan. 

 
− Osasun-sistemeak eta hezkuntza-sistemeak alkarregaz lan egitea, umeen artean 

eragina daukien tratu txarren edo itxikerien detekzino goiztiarrak egiteko eta holako 
egoeren arreta goiztiarrena bermatzeko. 

 
4. Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluak behar dan moduko plana egin behar 

dau Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren laguntzaz, 0 eta 6 urte arteko neska-
mutilen urritasun fisiko, psikiko edo zentzumenezkoaren detekzino eta arreta 
goiztiarra egiteko. 
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5.3. Zahartze aktiboa 
 
1. Bizkaiko Foru Aldundiak Zahartze Aktiboaren Foru Plana egin eta garatu egin 

behar dau, eta, bertan, beste foru-sail batzuek parte hartu beharko dabe. Era 
berean, Bizkaiko Lurralde Historikoko edadedunen alkarteakaz batera bultzatu 
behar dau zahartze-ereduaren inguruko kultura-aldaketarako prozesua. 
 

2. Bizkaiko Foru Aldundiak diru-laguntzak emon eta hitzarmenak sinatu behar ditu 
edadedunen eta ahalmen-urrituen alkarteakaz, honako hauxe bultzatzeko: 

 
- edadedunek eta ahalmen-urrituek zenbait arlotan daukiezan ekimenak: 

aisialdia, kirola, kulturea, osasunaren sustapena...; 
 

- edadedunen alkartegintza-kulturea eta eremu zein ekipamentu 
soziokulturaletan euki behar daben partaidetza. Holan, bada, eredu 
pasiboenak gainditu eta hasierako premisak egokitzen dira edadedunen 
aurreikuspen-aldaketetara; 
 

- edadedunen esperientzia balioesten daben proiektuak eta belaunaldien 
arteko lotune sozialak ezarten dituen proiektuak (belaunaldi arteko 
proiektuak); 
 

- ahalmen-urrituek helduaroan eta bizitza aktiboan bizimodu 
independenterako daukiezan proiektuak eta edadedun ahalmen-urrituen eta 
euren zaintzaileen partaidetza soziala. 

 
3. Arlo honetan erantzukizunak daukiezan herri-administrazinoek zahartze aktiborako 

programak bultzatu behar ditue.  
 
4. Arlo honetan erantzukizunak daukiezan herri-administrazinoek edadedunek 

personen arteko hartu-emonetarako eta zahartze aktiborako garatutako jarduerak 
eta programak garatu eta hedatu egin behar ditue, aisialdi-aukerak baino gehiago 
eskaintzeko eta sormenerako zein partaidetza sozialerako aukerak emoteko. 

 
5. Arlo honetan erantzukizunak daukiezan herri-administrazinoek jarduerak eta 

proiektuak bultzatu behar ditue, edadedunen jakintzei onurea aterateko. 
 
6. Enpresek edade gehieneko beharginen gaitasunak hartu behar ditue kontuan, 

edade zehatz batetik aurrera euren lanbide-promozinoa mugatu barik. 
 
7. Osakidetzak buruko osasuna bizitzako etapa guztietan sustatzeko neurriak bultzatu 

behar ditu (umezaroa, nerabezaroa, helduaroa eta edadedunen aroa), eta 
zahartzaroan prebalentzia handiena daukien patologia psikiatrikoak prebenidu 
behar ditu.  

 
8. Bizkaiko Foru Aldundiak buruko osasunaren arloko ordezkari instituzional edo 

klinikoei eskatuko deutse Bizkaiko Edadedunen Kontseiluan parte hartzeko. 
 

9. Eusko Legebiltzarrak, Bizkaiko Batzar Nagusiek, Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru 
Aldundiak eta udalek zahartze aktiborako paradigmea kontuan hartu behar dabe, 
euren politikak diseinetako eta legeak, dekretuak zein araudiak egiteko orduan. 

 
10. Eusko Jaurlaritzak eta hezkuntzaren nahiz lanerako prestakuntzaren arloan lan 

egiten daben erakunde eta instituzinoek behar dan moduko estrategiak bultzatu 
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behar ditue, bizitza osorako ikaskuntza eta profesional aktiboen birziklapena 
sustatzeko.  

 
11. Lan-politika aktiboen transferentziaren esparruan, Eusko Jaurlaritzak behar dan 

moduko estrategia azaldu eta bultzatu egin behar dau, edade gehieneko personak 
laneratzeko. 

 
12. Eusko Jaurlaritzak zahartze aktiboaren ikuspegitik egituratu behar dau Euskal 

Enplegu Zerbitzua. Horretarako, informazino, orientazino, prestakuntzarako... 
zerbitzuak egokitu behar ditu persona bakotxaren edade eta egoerara. Holan, 
bada, Euskal Enplegu Zerbitzua era unibersal eta personalizauan eskuratu ahal 
izango da, eta behar besteko estrategiak ezarri ahal izango dira, lanari eusteko eta 
hobetzeko. Izan be, laneratzeko, lanari eusteko eta lana hobetzeko zailtasun 
erantsiak euki leikiezanei emongo jake lehentasuna. 

 
13. Enpresek beharrezko aldaketak egin behar ditue lan egiteko kulturan nahiz 

sistemetan, eta gaitasunetara zein bizi-zikloko aldaketetara egokitu beharra dago, 
edade gehieneko personak langile-taldean sartzeko eta mantentzeko. 

 
14. Euskal herri-administrazinoek Katalunian dagoana lako Zahartasunaren Institutua 

sortu daitekean aztertu behar dabe. 
 
 
5.4. Pensinoak eta diru-sarreren bermea 

 
1. Estaduko Administrazino Nagusiak edadedun eta ahalmen-urrituentzako pensinoen 

zenbatekoa handitu behar dau, eta, batez be, erretiro-edadera iritsita kotizetako 
aukerarik euki ez daben personen eta, batik bat, andra alargunen egoerea hartu 
behar dau kontuan, alargunentzat pentsinoa izaten da-ta diru iturri nagusia. Horren 
helburua izango da ezkontidea edo bizikidea hil aurretik egoan errenta-egoerearen 
parekora heltzen dala bermatzea. 

 
2. Pensinoak eta diru-sarreren bermerako errentea parekatzen ez diran bitartean, 

Eusko Jaurlaritzak pensinoak osotu behar ditu, harik eta zenbateko horretara iritsi 
arte, gaur egun edadedunentzat xedatuta dagoana kontuan hartuta.  

 
3. Bere erantzukizunaren arloan, Eusko Jaurlaritzak pensinoen, diru-laguntzen, 

laguntzen eta diru-sarreren bermerako prestazinoen sistemea hobetu eta erraztu 
egin behar dau, eta bere ekidadea zein koherentzia ziurtatu behar ditu, ahalmen-
urrituen preminei aurre eginkeran be. 

 
4. Kartereari buruzko Dekretua egiteko esparruan, Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte 

Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak gaur egun EAEn gizarte-zerbitzuetarako 
edo euren helburuen lorpenerako dagozan laguntzen eta prestazino ekonomikoen 
sistemea erraztu behar dabe. 

 
5. Prestazinoak kudeatzen dituen herri-administrazinoek edadedun eta ahalmen-

urrituentzako laguntzen eta prestazino ekonomikoen kudeaketea erraztu behar 
dabe, bakotxa bere aldetik ez bideratzeko eta administrazino-prozedurea 
errazteko, laguntzak edo prestazinoak administrazino desbardinetatik badatoz be.  
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6. Diru-sarreren Bermeari eta Gizarteratzeari buruzko abenduaren 23ko 18/2008 
Legean zehaztutako prestazinoak eta laguntzak arautukeran, Eusko Jaurlaritzak 
edadedunen eta ahalmen-urrituen preminak hartu behar ditu kontuan. 

 
Hain zuzen be: 
 
- Behar besteko neurriak ezarri behar ditu, ahalmen-urrituek jasoten dituen diru-

sarrerak diru-sarreren bermerako errentearen azpitik ez dagozala bermatzeko, 
kasuan-kasuan jaso leikiezan pensino, diru-laguntza eta prestazino guztiak 
kontuan hartuta. 

 
- Ahalmen-urrituei laneko diru-sarreren errenta osogarria eskuratzeko aukera 

emon behar deutse, lan-jarduera edo jarduera okupazionala beteten dabenean. 
Holan, bada, bermatu egingo dau jasoten dituen prestazinoen (pensino eta 
diru-laguntzen) eta laguntzen balioaren eta lan-jardueraren edo jarduera 
okupazionalaren ordainetan jasotako hobarien batura diru-sarreren bermerako 
errentearen balioa baino handiagoa izan daitela kasu guztietan. 

 
- Ahalmen-urrituei laneko diru-sarreren errenta osogarria eskuratzeko aukera 

emon behar deutse, lanaren ikuspegitik zerbitzu okupazionaletik lan-zentro 
berezira, laguntzadun enplegura... igarotekotan dagozanean. 

 
- Arautzen dituan prestazino eta laguntzen eskurapenaren eta titulartasun 

publikopeko edo baliabide publikoen bidezko finantziazinopeko ostatu-
zerbitzuen edo egoitza-zentroen eskurapenaren arteko bateragarritasuna hartu 
behar dau kontuan. 

 
7. Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak balioetsi egin 

behar dabe “gizarte-laguntza informala emoten dabenentzako laguntza eta 
konpensazinorako prestazinoak” arautukeran: 

 
o behar dan moduko esparrua zehaztu daitekean, mendetasuna daukien 

senideen zaintzaile guztiei estaldura eskaintzeko eta zainketaren ondorioz 
sortutako kostuak konpentsetako; 

 
o eta prestazino hori ze baldintzatan bateratu daitekean zerbitzu eta 

zentroetarako, gizarte-zerbitzuetarako edo beste prestazino edo laguntza 
batzuetarako sarbideagaz (esate baterako, atsedena eskuratu ahal izateko). 

 
 

5.5. Andren eta gizonen bardintasuna 
 
1. BFAk jarduera orokorrak edo bereziak antolatu eta ebaluau egin behar ditu, 

edadeko andren ondoizatea eta gizarte-babesa jagoteko eta bizimodu politiko, 
ekonomiko, sozial zein kulturalean daukien partaidetza sustatzeko, Andren eta 
Gizonen Bardintasunerako zezeilaren 18ko 4/2005 Legeko 45. artikuluko 3. idatz-
zatian aurreikusitakoa garatu gurean. 

 
2. Udalek zaintzaileei laguntzeko programak bultzatu behar ditue. BFAk 

zaintzaileentzako aldian aldiko edo unadan unadako atseden-zerbitzuak eta 
familia-inguruneko zainketetarako prestazino ekonomikoa sustatu behar ditu. 
Udalek eta BFAk eguneko arretarako baliabideak bultzatu behar ditue, andrek be 
euren proiektu personalak garatzeko eta laneratzeko aukera euki daien.  
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3. Lehen mailako osasun-arretako zerbitzuek eta gizarte-zerbitzuek mugako egoerak 

antzemon behar ditue, zaindutakoaren eta/edo zaintzailearen ondoizatea ipini 
leikielako kolokan. Horrezaz gainera, zainketak zaintzaileen artean sortutako 
ondorioak leuntzeko jarduerak bultzatu behar ditue (neke kronikoa, estresa, 
gaixotasunak...), osasun-sistemeagaz batera. 

 
4. BFAk eta udalek gizonen partaidetza sustatu behar dabe laguntza formalean zein 

informalean eta borondatezko gizarte-lanerako jardueretan. Horretarako, 
gizonentzat bakarrik diseinautako sensibilizazino-kanpainak egin behar ditue, baita 
boluntarioak zein zaintzaileak erakarteko eta prestetako ekintzak be. 

 
5. BFAk, udalek eta erantzukizun publikopeko gizarte-zerbitzuak emoten dituen 

erakundeek ekintzak bultzatu behar ditue, andrek gizarte-zerbitzu orokorretan 
daukien ekarpen soziala gizartean agirian ipinteko eta benetako onespena 
jasoteko. Holan, bada, sektore honetako lan-baldintzek apurka-apurka egingo dabe 
hobera, eta ordainsari-bazterkeria desagertuko da.  

 
6. BFAk, udalek eta erantzukizun publikopeko gizarte-zerbitzuak emoten dituen 

erakundeek neurriak bultzatu behar ditue, familia zein lan arloko bizimodua eta 
bizimodu personala bateratzeko eta langileen zainketa personala sustatzeko 
(sektorearen ezaugarri berezietara egokitutako lan-arriskuen prebentzinorako 
politikearen esparruan, beti be andren agerpena handiagoa izan behar dala eta 
sektorera gazte asko iritsi barri dirala kontuan hartuta). 

 
7. BFAk, udalek eta erantzukizun publikopeko gizarte-zerbitzuak emoten dituen 

erakundeek beharrezko ekintzak bultzatu behar ditue, zuzendaritzako eta 
kudeaketako postu eta organoetan eta erdi-mailako arduretan andrek agerpen 
handiagoa euki daien, maila teknikoan nahiz politikoan.  

 
8. BFAko Gizarte Ekintza Sailak Andren eta Gizonen Bardintasunari buruzko 

zezeilaren 18ko 4/2005 Legeko xedapenak bere jadueran eta barruko antolaeran 
beteten dirala ebaluau eta sustatu behar dau eten barik. 

 
9. Bere jarduera-eremuan, BFAko Gizarte Ekintza Sailak bete-betean parte hartu 

behar dau Andren eta Gizonen Bardintasunerako III. Foru Planeko helburu eta 
ekintzen diseinuan, sustapenean, ebaluazinoan eta eguneraketan, autonomiaren 
sustapenaren eta mendetasun-egoeren arretearen arloari jagokonez. 

 
5.6. Lan-arloko aukerak eta kalidadea 
 
1. Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, udalek eta lanaren arloko 

erantzukizunak daukiezan erakunde eta organismoek lana eta hazkuntza 
ekonomikoa sortzeko ahalmena kontuan hartu eta ebaluau egin behar dabe 
mendetasun-egoeren arretearen eta autonomiaren sustapenaren arloan. Era 
berean, behar besteko neurriak bultzatu behar ditue, arlo horretako lan-aukerak 
hobetzeko. 

 
2. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek eta 

Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak dimensino hori hartu behar dabe 
kontuan, erantzukizun publikopeko gizarte-zerbitzuen sistemearen hedapenaren 
kostua / etekina ebaluetako eta bere iraunkortasunari buruz hausnartzeko orduan. 
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3. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek 
aurrera egiten segidu behar dabe, euren ardurapeko zerbitzugintzarako 
hitzarmenak, kontratuak edo itunak lortzeko eta, gehienez be, 12/2008 Legean 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemearen unibersalizazinorako  aurreikusitako epean 
katalogoko zerbitzu guztiak holantxe horniduten dirana bermatzeko. 

 
4. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek 

hasitako prozesuari emon behar deutsie jarraipena, sektoreko lan-baldintzak 
hobetzeko. 

 
5. Prestakuntzaren arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek eta 

gizarte-zerbitzuak emoten dituen instituzino zein erakundeek sektorera iritsi diran 
gazteen lanerako prestakuntza, hasierako prestakuntza, etenbako prestakuntza eta 
birziklapen profesionala bultzatu behar ditue. Horrezaz gainera, prestakuntza-
programak eskaini behar ditue, birziklapen profesionala tresna eta erreminta 
egokien bitartez egin ahal izateko. 

 
6. Gizarte-zerbitzuak emoten dituen instituzino zein erakundeek profesionalen 

prestakuntza, ikuskaritza, jarraipena eta harrera-sistemak formalizau eta bultzatu 
egin behar ditue. 

 
7. Gizarte-zerbitzuak emoten dituen instituzino zein erakundeek zuzendaritzako, 

gerentziako eta talde-koordinazinoko eginkizunak beteten dituenen prestakuntza 
bultzatu behar dabe, erdi-mailako arduradunei lehentasuna emonda. 

 
8. Gizarte-zerbitzuak emoten dituen instituzino zein erakundeek arlo profesional 

honegaz lotutako arriskuen aldian aldiko ebaluazinoak egin behar ditue. Era 
berean, behar besteko neurriak hartu behar ditue, arriskuak prebenitzeko eta 
gaixotasun profesionalak estaltzeko. Horretarako, arlo honen ezaugarri 
bereizgarriak eta faktore psikosozialak hartu behar ditue kontuan. 

 
9. Gizarte-zerbitzuak emoten dituen instituzino zein erakundeek aurrera egin behar 

dabe, honako arlo honeek bultzatzeko moduko neurriak hartzeko orduan: gizonen 
eta andren bardintasun handiagoa, familia eta lan arloko bizimoduaren eta 
bizimodu personalaren buztarketa eta erakundeen aniztasunaren sustapena, 
bertan edade, sexu, jatorri, autonomia-maila... guztietako personak egon daitezan. 

 
10. Eusko Jaurlaritzak profesionalen eta zaintzaileen prestakuntzarako eta 

trebakuntzarako neurriak bultzatu behar ditu, 39/2006 Legearen 36. artikuluan 
aurreikusten dan lez: zerbitzuen katalogoagaz bat datozan eginkizunen 
betearazpenerako prestakuntza profesional egokiak zehaztea eta mendekoei 
arretea emoten deutseen zaintzaile eta profesionalen oinarrizko eta etenbako 
prestakuntza sustatzea. 

 
11. Lanaren, prestakuntzaren eta gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan 

euskal herri-administrazinoek behar besteko estrategiak garatu behar ditue, 
zainketagaz lotutako lanbideen eta zainketa profesionalaren onespen soziala 
hobetzeko (ezkutuko ekonomiako aukeren aldean) eta profesionalek sexu, edade 
eta jatorriaren aldetik euki beharreko balantzea egokia izateko (sektorean lan 
egiten daben gizon eta andren kopurua, edade guztietako profesionalen agerpena 
bere garaian txandaketak ziurtatzeko edo etorkinen sarrera arlo horretako lan-
preminak estaltzeko).  
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12. Euren ekintzan, sindikatuek gizarte-zerbitzuen arloaren ezaugarri bereizgarriak 

hartu behar ditue kontuan, eta erantzukizun publikoko zein kudeaketa mistoko 
sistemea eratu beharra dago, kudeaketa publiko zuzenaren eta ekimen 
pribaduaren partaidetzaren arteko orekea egokia izan daitela bermatzeko. Izan be, 
ekimen pribadu sozialari emon behar jako lehentasuna, irabazi-asmo bako 
erakundeen ekarpena erantzukizun publikopeko zerbitzuetako hartzaileen 
onurarako babesteko asmotan. 

 
6. GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMEAREN 
IRAUNKORTASUNA ETA FINANTZIAZINOA 
 
1. Mendekoenganako arreta sistemea diseinatzeak eta sendotzeak loturik joan behar 

dau sistemearen funantziazinoaren ganeko ziurtasunagaz. Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta udalen aurrekontuek gorakada handia izan dabe azken urteetan, 
diru-bilketeak baino askoz handiagoa. Beraz, goranzko bide horri ezin izango jako 
eutsi eta beharrezkoa izango da diru-bilketea handitzeko neurriak hartzea eta, 
ahaleginez, gastuari eustekoak be. 

 
Ildo horretatik, hurrengoak gomendatzen deutseguz herri-administrrazinoei: 
 

• Erakundeen arteko itun baten bitartez definitzea mendekoen arreta 
finantziatzeko eredu sendotua, ziurtasuna eragingo dauena eta ahalbideratu 
egingo dauena legeak autortzen dauen eskubide subjektiboari erantzuna 
emotea. 

 
• Hausnarketea egin eta adostu dagiela zeintzuk izango diran zati baten 

ordaintzearen mugak, beti be, behar besteko baliabiderik bako inor 
prestazinoak edo zerbitzuak jaso ezinik egon ez daiten eran. 

 
• Aztertu dagiela zein dan diru-bilketearen eta mendekotasunaren arretarako 

aurrekontuen bilakaerea eta, aztertutakoaren arabera, etorkizunari begirako 
proiekzinoak egin eta, halakorik behar danean, sartu dagiezala Aldundiak eta 
Bizkaiko Udalek baliabideak handitzeko behar dabezan neurriak. 

 
• Lurralde Kontseiluaren esparruan, Autonomi Erkidego, Foru Aldundi, Estatuko 

Administrazino eta Udalen artean eztabaidea suspertu dagiela Autonomiarako 
eta Mendetasunaren Arretarako Sistemearen finantziazinoa ebaluatu eta egin 
beharrekoak egiteko legeak autortzen dauen eskubide subjektiboa era 
iraunkorrean eta egokian finantziatzen dala bermaturik egon daiten.  

 
2. Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak zuhurtzia-

printzipioa hartu behar dabe kontuan, Kartereari buruzko Dekretua eginkeran, 
eskurapen-betekizunak ezarrikeran, zerbitzuetako prestazinoak zehaztukeran, 
bateragarritasunen zein bateraezintasunen araubidea ezarrikeran, prestazino 
ekonomikoen zenbatekoak zehaztukeran, zenbait egoeratan laguntzak barik 
modalidadeak edo prestazinoak ezarrikeran eta faktore horreek EAE osorako 
parekatukeran. Hain zuzen be, hiru lurraldeetan eta udaletan bermatzeko moduko 
babes-mailea ezarri behar da, eta, termino ekonomikoetan be, Lurralde Historiko 
bakotxeko gaur eguneko egoerea eta parekatzeko aukerak edo proposamenak 
ebaluau behar dira, karterea prestazinoak eta zerbitzuak emoten dituan erakunde 
bakotxaren benetako baliabideen araberakoa izandaitela ziurtatzeko. 
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3. Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak helburu 
zuhurrak ezarri behar ditue Gizarte Zerbitzuen Mapan. Bestetik, karterea, plana, 
mapea eta memoria ekonomikoa egin behar dabe batera, eta ordaintzera behartuta 
dagozanek prestazino zein zerbitzuen finantziazinoan euki beharreko partaidetza 
arautu behar dabe. Halanda ze, hori egin ostean baino ez dira eskumenak 
birbanatuko eta egokitzapen finantzarioa gauzatuko. 

 
4. Kartereari buruzko Dekretuaren esparruan, Eusko Jaurlaritzak eta Gizarte 

Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak argi eta garbi zedarritu behar dabe zein 
diran udal-ardurapeko eguneko eta gaueko zerbitzuak eta ostatu-zerbitzuak. 
Horrezaz gainera, arautu barik dagozan zerbitzuak eta EELZ arautu beharko ditue 
ondoren, euren kostua zehatz-mehatz zenbatetsi ahal izateko. Izan be, Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetako gizarte-langileen eta administrarien ratioakaz batera, gizarte-
zerbitzuetako udal-gastuaren zati handiena hartzen dabe. 

 
5. Gizarte Zerbitzuen Mapea –eta bere memoria ekonomikoa– egiteko orduan, Eusko 

Jaurlaritzak eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak kontuan hartu behar 
dabe zelako eragin ekonomikoa sortzen dan arreta bateratu eta instituzionalaren 
eta bien kostuaren artean proposatutako balantzearen ondorioz, zerbitzuaren zati 
baten ordainketaren inguruan zer azaldu daitekean kontuan hartuta. 

 
6. Gizarte-zerbitzuen eta osasunaren arloko eskumenak daukiezan euskal herri-

administrazinoek baterako hausnarketa egin behar dabe iraupen luzeko zainketa 
formal eta informal sozial eta sanitarioen sistemearen iraunkortasunari buruz. 
Horretarako, zainketen gaur eguneko eredua berrikusi behar dabe, eta oreka barria 
topau behar dabe laguntza formal eta informalaren artean. Era berean, 
beharrezkoak diran neurriak ezarri behar ditue, oreka horri eusteko, laguntza 
formala sustatzeko eta familia zaintzaileen laguntzarako benetako sistemea 
diseinetako. 

 
7. Gizarte-zerbitzuen eta osasunaren arloko eskumenak daukiezan euskal herri-

administrazinoek zainketa informalaren kostuak hartu behar ditue kontuan 
(familientzat, administrazinoarentzat), kostua aztertukeran. Horrezaz gainera, 
zainketa formalaren ondorioz sortutakoakaz alderatu behar ditue, eta 
prebentzinoaren ikuspegia sustatzeko eta indartzeko estrategiak bultzatzen 
lagundu behar dabe (zahartze aktiboa). 

 
8. Gizarte-zerbitzuen eta diru-sarreren bermearen arloko eskumenak daukiezan 

euskal herri-administrazinoek prebentzino, sensibilizazino eta hezkuntzarako 
neurriak garatu behar ditue, baliabide publikoak zentzunez erabilteko eta 
bardintasunaren zein alkartasunaren sustapenerako politika publikoak legitimetako. 
Horrezaz gainera, iruzurraren kontrolerako neurriak ezarri behar ditue, eta, 
horretarako, kontrolerako sistema iraunkor baizen eraginkorrak jarri behar ditue 
abian, inguruabar aldagarriak daukiezan taldeetan. Bestetik, gizarteratzeko eta 
gizarteratze-prozesuen betearazpena kontroletako tresnak osotu behar dira. 
Horretarako, prestazino edo laguntzen helburuari, ezaugarriei eta hartzaileei 
buruzko adostasun sozial eta politikoa bultzatu behar da. 

 
9. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek oso 

kontuan hartu behar ditue “mugako taldeetan” eragina daukien egoerak. Izan be, 
laguntzen edo prestazinoen preminea euki arren, baleiteke ez jasotea, erispideren 
bat beteten ez dabelako (errolda-epealdia edo beste batzuk). 
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10. Gizarte-zerbitzuen arloko eskumenak daukiezan euskal herri-administrazinoek 

zorroztasunaren eta eraginkortasunaren printzipioa ezarri behar dabe gastu 
publikoan, baina ez bakarrik krisi ekonomikoa dagoanean, zerbitzugintzagaz 
zerikusi zuzena ez daukan gastuan nahiz zerbitzugintzagaz zerikusia daukan 
gastuan. Holan, bada, sistemearen eraginkortasuna hobetuko da, eskaintza 
zentzunezkoa izango da (ez da udal eta foru eskaintzaren arteko bikoiztasunik 
egongo) eta gastuari eusteko beste estrategia batzuk ezarteko aukera balioetsiko 
da. 

 
11. Euskal herri-administrazinoek behar besteko neurriak hartu behar ditue, GZESren 

hedapenerako baliabide ekonomiko gehigarri gehiago erakarteko. Horretarako, 
zerga-bilketaren gehikuntza hartu behar da kontuan, eragindako zergak ezarteko 
aukera aztertu behar da eta zelako marjinea dagoan zehaztu behar da, jarduera 
ekonomikoa, hazkuntza eta lan-sorrera kolokan ipini barik zerga-presinoaren 
mailak igoteko. 

 
12. Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak eta Eusko Legebiltzarrak Ekarpenei buruzko 

Legeko koefizienteak aldatu behar ditue. 
 
13. Nahikotasun finantzarioaren printzipioa kontuan hartuta, Herri Dirubideen Euskal 

Kontseiluak eta udalen finantziazinoari buruzko erabagiak hartu leikiezan erakunde 
guztiek behar dan moduko baliabideak emon behar deutseez toki-gobernuei, 
esleituta daukiezan eskumenak kalidade-bermeaz onartu daiezan eta diru-
laguntzetan oinarritutako politikak alde batera itxi daiezan, laguntzen deialdien 
bitartez ezegonkortasun finantzarioa sortzen dabelako. 

 
14. Bien bitartean, Bizkaiko Foru Aldundiak gaur eguneko egoerara egokitu behar ditu 

(udalek euren gain hartutako eskumenei jagokenez) Bizkaiko herri-
administrazinoak lotzen dituen erabagiak. Horretarako, Gizartekutxa fondoa 
berrikusi behar dau, edo erakundeen alkarlanerako formula barriak ezarri behar 
ditu. 

 
15. Udalek behar besteko finantziazinoa jaso behar dabe mendekotasunaren 

arretearen arloan dituen ahalmenak kudeatzeko. 
 
 
16. Eusko Jaurlaritzak behar dan moduko formulak ezarri behar ditu, udalei eta 

aldundiei kupotik kendutako zenbatekoak transferitzeko. Izan be, Estadutik datoz, 
eta AMASko prestazino eta zerbitzuen finantziazinoari jagokez. 

 
17. Beharrezkoak diran baliabideak zehazteko asmotan, udalek eta EUDELek 

informazino eguneratua emon behar dabe udalek gizarte-zerbitzuetarako 
erabilitako gastuari eta egindako ahaleginari buruz (diru-sarreren araberako 
gastuak). Gainera, derrigorrezkoa ez dan gastua eta norberaren zein inoren 
eskumenen betearazpena bereizi beharko dira. 

 
18. Udalek gizarte-zerbitzuetako gastua egokitu behar dabe egoera barrira, eta, ahal 

dala, ahalegin-mailan parekatu behar dira, beste udal batzuen aldean. 
 
19. Euskal herri-administrazinoek honako hauxe be hartu behar dabe kontuan, 

GZESren iraunkortasunari buruz eztabaidatzeko orduan: 
 
− gizarte-kohesinoaren eta garapen ekonomikoaren arloko ekarpena. BPGn eta lan-

sorreran eragindako ekarpena hartu behar da kontuan, aukera-bardintasuna eta 
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personen gaitasunak sustatzen ditualako, konsumidutako eta sortutako baliabideen 
arteko lotunea ezarten dauelako ikuspegi zabaletik eta, zerga-bilketari eta lanari 
begira, itzulerak be identifiketan ditualako; 
 

− sistema formal eta informalen arteko eta erantzukizun publikoko eta gizarte-
ekimeneko sistemen arteko alkarregazko eragina eta alkarmendetasuna; 
 

− eta prestautako profesionalen prestasuna eta preminea, beharrizanen gehikuntzari 
aurre egiteko, sistemea hedatzeko, arreta-ikuspegi bateratuan sakontzeko, hartu-
emonezko gizarte-lana bultzatzeko edo, baliabide ekonomikoakaz zerikusi zuzena 
ez daukien arren, sistemearen iraunkortasuna bermatzeko beharrezkoak diran 
beste alderdi batzuk be sustatzeko. 

 
 
 
 


