
HAUR ETA NERABEENTZAKO ZERBITZU ZORROA

PROGRAMA
MOTA

PROGRAMA EZAUGARRIAK

PROGRAMA
OROKORRAK

Premiazko harrera-
programa

 Beren egoerak berehala esku-hartzea eskatzen duten haurrentzat eta nerabeentzat, edozein izanik
ere beren jatorria.

 Beren esparruan, beren egoera pertsonala, familia- eta gizarte-arlokoa aztertu eta balioetsiko da
atzemandako premietarako egokiena den babes-neurria definitzeko.

 Programa horretako egonaldia 60 egunetik beherakoa izango da, ahal bada.
Oinarrizko programa
orokorra

 Egoitza-harrerako edozein programaren nukleo nagusia eta oinarrizkoa izango da.
 Horri esker, erantzun ahal izango zaie orokorrak izan arren espezifikoagoak diren programen

esparruan nahiz programa espezializatuen esparruan zaindu behar ez diren 4-18 urteko haurren
eta nerabeen -edozein izanik ere horien jatorria- premiei.

 Gutxieneko adinaren mugak malgua izan beharko du anai-arreben taldeak direnean.
Emantzipaziorako
prestatzeko programa

 14 urtetik gorako nerabeak, edozein izanik ere beren jatorria, prestatuko ditu bizitza
independenterako, nerabe horiek egoitza-harrerako baliabidetik ateratzen direnean familia-nukleo
batean txertatzea aurreikusten ez den kasuetan.

 Bizikidetza-testuinguru bat emango zaie, bizitza sozialean gizarteratzea erraztuko dien hezkuntza
arloko, prestakuntza-arloko eta/edo orientaziorako eta laneratzeko laguntza emanez.

 Adingabearen ezaugarriek zaintza oinarrizko programaren edo programa espezializatu baten
esparruan ematea gomendatzen duten kasuak salbuetsita, emantzipaziorako prestatzeko
programa horrek programa egokia aukeratuko du babes-sarean oso adin berantiarrean sartu diren
nerabeei ez ezik zentrotik ateratzen direnean jatorrizko familia-nukleoan gizarteratzea aurreikusten
ez den nerabeei ere laguntzeko.

Emantzipazio-
programa

 16 urtetik gorako nerabeak, edozein izanik ere beren jatorria, prestatuko ditu bizitza
independenterako, nerabe horiek egoitza-harrerako baliabidetik ateratzen direnean familia-
nukleoan gizarteratzea aurreikusten ez den kasuetan.

 Bizitza autonomo arruntaren antzekoa den edo hortik hurbil dagoen bizikidetza-testuingurua
emango die nerabeei.

 Programa horrek autokudeaketa-erregimenean jardun ahal izango du.
 Hezkuntza-arloko, prestakuntza-arloko eta/edo lan-arloko orientaziorako edo laneratzeko laguntza

emango zaie lan- eta gizarte-arloko bizitza modu eraginkorrean txertatzeari begira .
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Portaera-arazoak
dituzten nerabeak
zaintzeko programa
espezializatua

 Oinarrizko programa orokorraren esparruan zaintzea bideraezina egiten duten portaera partzialki
disruptiboak dituzten 13-18 urteko nerabeentzat izango da, edozein izanik ere beren jatorria.

 Programa jarrerak aldatzera eta portaera-arazoak gainditzera bideratutako gizarte- eta hezkuntza-
arloko esku-hartzea eta/edo esku-hartze terapeutikoa izango da.

 Ahal bada, aldi baterako aplikatuko da eta bere helburua ondoren oinarrizko programa orokorrean,
emantzipaziorako prestatzeko programan edo emantzipazio-programan sartzea izango da.

Portaera arazo larriak
dituzten 13-18 urteko
nerabeei laguntza
intentsiboa emateko
programa
espezializatua

 Portaera-arazoak dituzten nerabeak zaintzeko Programa espezializatuan haiek zaintzea
bideragarri egiten ez dutenean aplikatzen da programa hau; beren buruari edo hirugarrenei min
edo kalte larriak eragiteko arrisku nabaria duten eta beren osoko garapena arrisku larrian jartzen
duten behin eta berriz gauzatzen dituzten portaera oso disruptiboak edo antisozialak dituzten
nerabeentzako programa da, edozein izanik ere bere jatorria.

 Programa esku-hartze intentsiboa eta integrala izango da, batez ere arlo pertsonalean oinarritutako
gizarte eta hezkuntza-arloko orientazioa eta/edo orientazio terapeutikoa emateko, haurren eta
nerabeen jarrerak aldatzea eta gizarteratzeko prozesua erraztuko duten bizikidetza-arauak hartzea
sustatzeko.

 Programa horren intentsitatea eta aplikatuko diren baliabide mota kasu bakoitzaren premietara eta
larritasunera egokituko dira.

 Aldi baterako izango da, bere helburua aurreko programa espezializatuan, edo, hala badagokio,
oinarrizko programa orokorrean, emantzipaziorako prestatzeko programan edo emantzipazio-
programan sartzeko aukera izatea da.


