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Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE) Bizkaiko Foru Aldundiko erakunde autonomoa 
da. Erakunde horrek gizarte-zerbitzuak eta baliabide sozialak ematen ditu, herritarren bizitza eta 
ongizatea hobetzen laguntzeko. Bekoetxe Eguneko Zentroa GUFE erakundeari atxikita dago. 

GUFE erakundearen lehentasunezko konpromisoa, beste batzuen artean, zerbitzu eta baliabide 
horiek hobetzea da. Zerbitzu Gutuna konpromisoa betetzeko baliabide bat da. 

Bekoetxe Eguneko Zentroaren Zerbitzu Kartan zehaztuta daude zentroan egiten ditugun zer-
bitzuak eta zentroaren erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.  

Era berean, kalitate handiagoko kudeaketa lortzeko, Zerbitzu Kartan jasota daude gain hartu 
ditugun konpromisoak ez ezik, kudeaketa-helburuak eta -adierazleak ere, konpromisoen betetze
-maila egiaztatzeko.  

Bekoetxe Eguneko Zentroan bigarren mailako desgaitasuna duten pertsonak, zaintzen ditugu. 
Desgaitasuna garuneko kalte hartuari edo nerbio-sistema zentraleko gaixotasunei lotuta dago. 

Azken xedea pertsona horien eta haien familien bizitzaren kalitatea hobetzea da. Horretarako, 
pertsonen arabera egokitutako programak, programa sozialak edo normalizaziora bideratutako 
jarduerak egiten ditugu, eta, betiere, ahal den neurrian, egoerak okerrera egin ez dezan saiatzen 
gara. 

Zaintzak integralak eta pertsonalizatuak dira. Autonomia funtzionala sustatzen dugu, eta pertso-
nek komunitatean diskriminaziorik gabe parte har dezaten bultzatu. Egoera zehatz batzuetan 
programa soziolaboralak erabiltzen ditugu.  

Aurkezpena 

Xedea 

Kartaren erakunde erantzulea  

identifikatzeko datuak 
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea, Bizkaiko Foru Aldundiko erakunde autonomoa, Bekoe-
txe Eguneko Zentroaren erakunde erantzulea da; horrez gain, Zerbitzu Karta hau onartzeaz ere 
arduratzen da  



Erabiltzaileek 18 eta 60 urte bitarteko adina eduki behar dute, zentroan hastean; eta Bizkaian 
erroldatuta egon behar dute. Kaltea edo gaixotasunak: 

 Garuneko kalte hartua, betiere, baldin eta fase akutuko errehabilitazioa bukatutakoan, gi-
zartean, familian edo lanean berriro sartzeko arazoak badituzte. Garuneko kaltea agertu 
zenetik, gutxienez, urtebeteko epeak igaro behar izan du. 

 Nerbio-sistema zentraleko gaixotasunak, zeinek narriadura kognitiboa edo funtzio intelek-
tualen narriadura eragiten baitituzte. 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak zehaztuko du zein den plazak betetzeko sistema 
eta eskatzaileen egokitasuna.  

Zerbitzuaren hartzaileak 

Plaza-motak 
 Egun osoa zentroan igarotzeko plazak, jantoki zerbitzuarekin batera.  

 Goiza zentroan igarotzeko plazak. 

 Goiza zentroan igarotzeko plazak bederatzi hilabeteko epean har daitezke, baina epea bes-
te bederatzi hilabete gehiago zabal daiteke, zentroak onartzen badu. Goizeko ordutegiko 
plazak bereziki gordeta daude autonomia-maila egokia eta laneratzeko eta gizarteratzeko 
aukerak dituzten pertsonentzat.  

Irekiera-orduak eta egunak 

 Astelehenetik ostiralera irekita dago, 9:30etik 
17:30era. 

 Jaiegunetan eta oporraldietan (abuztuan, Gabonetan 
eta Aste Santuan) itxita dago.  



Gure zerbitzuak zeintzuk dira? 

Zerbitzua Zehaztasunak 

Beharren diagnosia eta ba-
nakako arreta plana egitea. 

Erabiltzailearen beharren diagnosi integrala egiten dugu. Ondo-
ren, pertsonaren arabera, laguntza-plana egiten da, zentroaren 
zerbitzuak emateko.  

Higienea eta zaintza per-
tsonalak / norberaren auto-
nomia sustatzea  

Eguneroko oinarrizko jarduerak (garbitzea, elikatzea, janztea eta 
oinarrizko zaintzak) egiten laguntzen diegu. Tratu egokia jaso-
tzea eta norberaren autonomia garatzea bermatuta daude.  

Lanaren bidezko terapia 

Banakako eta taldeko saioak dira. Saioen helburua pertsona 
sendatzea eta eguneroko jarduerak (oinarrizkoak zein instru-
mentalak) egitea da. Horrez gain, beharrezko moldaketak egiten 
dira jarduera horiek erabiltzailearen etxean zein zentroan egi-
teko.  

Fisioterapia 

Banakako eta taldeko saioak dira, mugitzeko funtzioen egoera 
ahalik eta hoberena izan dadin. Horrez gain, garuneko kaltearen 
ondoriozko arazoei aurrea hartzen saiatzen gara; mugikortasu-
naren eta autonomia fisikoko maila handienak lortzeko.  

Logopedia 

Banakako eta taldeko saioetan hizkuntza- eta komunikazio-
asaldurak lantzen dira, egoera hobetzeko. Aukerako sistemak 
edo sistema handigarriak proposatzen dira, hizkuntzaren funtzio-
naltasuna lortzeko.  

Neuropsicologia 

Banakako eta taldeko esku-hartzeak egiten dira, erabiltzaileen 
asaldura kognitiboak, harremanei lotutako asaldurak eta asaldu-
rek eguneroko bizitzan dituzten ondorioak lantzeko. Helburua 
pertsonen autonomia areagotzea da, ongizatea eta buruaren 
kontrola handituz.  

Gizarte-laguntza 

Gizarte-baliabideei, zerbitzuei eta haien kudeaketari buruzko in-
formazioa ematen dugu, erabiltzaileentzat edo familiako kideen-
tzat interesgarriak izan daitezkeela jotzen baldin bada. Horrez 
gain, beharrezkoa izanez gero, horiek kudeatzeko laguntza 
ematen dugu.  



Gure zerbitzuak zeintzuk dira? 

Zerbitzua Zehaztasunak 

Berriro laneratzeko orienta-
bideak eta entrenamendua  

Lanpostu babestuetan integratzeko prozesuan laguntza ema-
teko eta prozesua gainbegiratzeko esku-hartzeak egiten ditugu.  

Gelako jarduerak  

Erabiltzaileen gaitasunak zaintzeko eta sendotzeko jarduerak 
egiten dira. Taldeko jarduerak dira, eta gela batean egiten di-
tuzte. Hona hemen gaiak: kultura orokorra, kirola, artea, jolasak, 
etab.  

Aisia eta asialdiko jardue-
rak  

Erabiltzaileen aisialdia betetzeko jarduerak antolatzen ditugu 
Eguneko Zentroan. Horrez gain, irteerak eta ezohiko jarduerak 
ere antolatzen ditugu.  

Elikadura eta nutrizioa  
Egun osoko egonaldia egiten duten pertsonei jantoki-zerbitzua 
eskaintzen diegu, zentroan bazkal dezaten. Erabiltzaile bakoi-
tzaren beharretara moldatzen da menua.  

Egokitutako garraioak  

Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzuak (Gizarte Ekintza Sailekoa) 
egoera bakoitza aztertzen du. Ebaluazio horrek zehazten badu 
erabiltzaileek mugikortasun-arazoak dituztela, egokitutako ga-
rraiobideak eskaintzen zaizkie (A, B, C balorazioa edo 7 puntu 
edo gehiago lortzea).   

Familiako kideei zuzenduta-
ko laguntza  

Prestakuntza-saioak eta talde-topaketak antolatzen ditugu, emo-
zioen zama arintzen eta egungo egoera hobeto kudeatzen la-
guntzeko.  



Beste datu interesgarri batzuk 

Plazaren kostua 

 Programaren onuradunek desgaitasuna duten pertsonentzako Bizkaiko Foru Aldun-
diko Eguneko Zentroetako prezio publikoak arautzen dituen foru arauak ezarritakoa 
ordaindu beharko dute.  

Eskabideak 

1.- Eskatzailea erroldatuta dagoen udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan mendekotasu-
naren ebaluazioa eskatzea.  

2.- Banakako Arreta Programa (BAP) Gizarte Ekintza Sailak onetsita izatea, eta horretan 
eguneko zentroa baliabiderik egokiena dela jasotzea.  

3.- Salbuespenezko kasuetan eredu normalizatuan eginiko egonaldirako eskabidea onartu-
ko da, eta Bizkaiko Gizarte Ekintza Saileko edozein erregistrotan aurkeztu ahal izango da.  

Informazio gehiago 
 

Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Call Center-a  
 

900 220 002 



Harremanetarako 

Helbidea Doctor Ornilla, 1 B 
48004 BILBAO 

Telefono-
zenbakia 

94 400 00 66 

Fax-zenbakia 94 400 00 77 

Webgunea www.ifas.bizkaia.eus  

Helbide elek-
tronikoa 

BEKOETXE@bizkaia.eus 

Nola heldu Metroz: 

Santutxu geltokia (850 metrora) 

Bilbobusez: 

 13 zenbakiko linea: San Inazio-Txurdinaga (geltokia: Artalandio 3) 

 30 zenbakiko linea: Txurdinaga-Miribilla (geltokia:Txomin Garat 40) 

 38 zenbakiko linea: Otxarkoaga-Basurto/Termibus (geltokia: Gabriel 
Aresti, anbulatorioaren aurrean) 

 34 zenbakiko linea: Otxarkoaga-Santutxu (geltokia: Ornilla doktorea, Be-
koetxe zentroaren aurrean) 

 43 zenbakiko linea: Garaizar-Santutxu (geltokia: Ornilla doktorea, Bekoe-
txe zentroaren aurrean) 

 



Eusko Jaurlaritzaren 64/2004 Dekretuak, apirilaren 6koak, onartzen ditu Euskal Autonomia Erki-
degoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, bai 
eta iradokizunen eta kexen araubidea ere. Dekretuan ezarritakoa aplikatzen zaie Euskal Autono-
mia Erkidegoko titulartasun publikoko eta itundutako titulartasun pribatuko gizarte-zerbitzuetako 
erabiltzaileei eta profesionalei, besteak beste. Gutun honetan bildu dugu dekretu horren laburpen 
bat, eta Bekoetxe Eguneko Zentroan bertan aplikagarriak diren eskubideak eta betebeharrak adi-
erazi ditugu.   

Erabiltzaileen eskubideak 
1. Duintasunerako eskubidea; hortaz, ezin da inor baztertu, haien sexu, arraza, erlijioa, ideologia 

edo edozein egoera pertsonal edo sozial dela eta.  

2. Ezberdina izateko eskubidea. Erakundeak aintzat hartuko ditu norberaren ezaugarri bereziak, 
eta zaintzak norberaren beharren arabera egingo ditu, errespeturik handienaz, gizalegez eta 
gogo onez.  

3. Pribatutasunerako eta konfidentzialtasunerako eskubidea. 

4. Datu pertsonalen konfidentzialtasunerako eskubidea, indarreko legeekin bat etorrita. 

5. Etengabeko laguntza integrala eta pertsonalizatua jasotzeko eskubidea. Baliabide erabilga-
rrien kudeaketak eraginkorra izan behar du. Erabiltzailearen beharrak ebaluatuko dira, eta 
erabiltzaileak berak, laguntza-sare naturaleko zaintzaileekin batera, parte hartuko du horre-
tan. Beharrizan horiek oinarri hartuta, banakako laguntza plana egingo da.  

6. Informazio ulergarria, zehatza eta jarraitua jasotzeko eskubidea; informazio hori erabiltzaileak 
zentroan duen egoera pertsonalari buruzkoa izango da. Agerikoa baldin bada erabiltzaileak 
berak ezin duela informazio hori jaso, legezko erantzuleari emango zaio.  

7. Bizigarritasun-, higiene-, elikadura- eta segurtasun-baldintza egokiak jasotzeko eskubidea.  

8. Autonomiarako eskubidea; eta halakotzat hartuko da norberak bere kasa jardun eta pentsa-
tzeko duen aukera, nolabaiteko arrisku-maila kalkulatua hartzeko gogoa ere barne hartuta.  

9. Erakundean egoteak erabiltzailearen harreman sozialetan eta pertsonaletan ahalik eta eragin 
txikiena izateko eskubidea. Horren harira, familiarekin eta ingurunearekin harremana izaten, 
komunikabide- eta kultura-sistemak eta -baliabideak erabiltzen, harreman sozialak izaten eta 
aisia sustatzen dituzten harremanak egiten lagunduko zaie.  

10. Zentroaren antolaketan eta funtzionamenduan, zuzenean edo ordezkarien bidez, parte har-
tzeko eskubidea. Erreklamazioak, kexak eta iradokizunak ohiko bideetatik aurkezteko eskubi-
dea. Erantzuna jasotzeko eskubidea. Eskubide hori legezko erantzuleek ere badaukate.  

11. Ondo funtzionatzen duten kalitatezko zerbitzuak jasotzeko eskubidea. 

12. Zerbitzuak gehiagorik ez erabiltzeko edo, erabiltzaileak erabakita, zentroan egoteko hitzar-
mena amaitzeko eskubidea.  

13. Bere eskubideak ezagutzeko eta defendatzeko eskubidea. Erabiltzaileak berak egin dezake, 
edo idatziz izendatu duen konfiantzazko pertsona batek. Edonola ere, GUFE erakundeak ziur-
tatu eta zaindu behar du hemen jaso diren eskubideak eraginkortasunez betetzen direla.  



Erabiltzaileen betebeharrak 
 

Honako hauek dira erabiltzailearen, haren familiaren edo legezko erantzulearen betebeharrak:  

1.  Zentroan ezarritako arauak eta aginduak ezagutzea eta betetzea.  

2.  Zentroko bizikidetza-arauak betetzea.  

3.  Zentroko langileak, gainerako erabiltzaileak eta laguntzaileak errespetu handienaz tratatzea.  

4.  Azpiegiturak zaintzea, behar bezala erabiltzea eta zentroaren bizigarritasuna zaintzen lagun-
tzea.  

5.  Egiazko eta beharrezko informazioa ematea, beharrak edo premiak ebaluatzeko, eta, hala da-
gokionean, banakako arreta-plana egiteko.  

6.  Banakako arreta-plana garatzen laguntzea.  

7.  Zerbitzua emateko esandako edota adostutako orduak eta egunak errespetatzea. Hala dago-
kionean, aurreikusitako hitzorduari eutsi ezin badiote, aurretiaz abisatu behar dute, zerbitzua-
ren funtzionamendua ez oztopatzeko.  

8.  Indarreko legeekin bat etorrita, zerbitzuen zenbatekoa eta tasak epe barruan ordaintzea.  



Arautegia 
 39/2006 LEGEA, abenduaren 14koa, norberaren autonomia sustatzeko eta mendetasu-

nari arreta emateari buruzkoa. (2006ko abenduaren 15eko BOE, 299 zenbakikoa).  

 174/2011 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 11koa, mendekotasun egoera baloratzeko 
baremoa onesten duena. Baremo hori ezarri zuen 39/2006 Legeak, abenduaren 14koak; 
lege hori autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun egoeran dauden pertsonak 
zaintzeari buruzkoa da. (2011ko otsailaren 18ko BOE, 42 zenbakikoa).  

 1971/1999 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 23koa; dekretu horrek onartzen du ezin-
tasun maila onartu, aitortu eta kalifikatzeko prozedura.  

 EUSKO JAURLARITZAREN 12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei bu-
ruzkoa. (2008ko abenduaren 24ko EHAA, 246 zenbakikoa).  

 EUSKO JAURLARITZAREN 64/2004 DEKRETUA, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onartu 
baita Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen eta profesionalen 
eskubideen eta betebeharren gutuna, eta iradokizunen eta kexen araubidea. (2004ko 
apirilaren 23ko EHAA, 76 zenbakikoa).  

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 27059/2009 FORU AGINDUA, maiatzaren 29koa, Biz-
kaiko Foru Aldundiaren beraren zentroetan eta Aldundiak itundutako edo kontratatueta-
koetan pertsona ezinduentzat dauden eguneko arretarako zerbitzuetako eguneko zentro-
etako plazak lortzeko baldintzak orokorrak onartzeari buruzkoa. (2009ko ekainaren 
15eko BAO, 111 zenbakikoa).  

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 204/2003 FORU DEKRETUA, urriaren 28koa; horren 
bidez, ezinduak zaintzako zentro propioetarako, itunpekoetako, hitzarmenpekoetako eta 
kontratatupekoetako prezio publikoari buruzko arauak aplikatzea eta garatzea ebatzi da. 
(2003ko urriaren 31ko BAO, 209 zenbakikoa).  

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 121/2012 FORU DEKRETUA, abuztuaren 21ekoa, 
mendekotasunaren onarpenerako prozedura araupetu duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretua aldatu duena. (2012ko abuztuaren 24ko BAO, 
163 zenbakikoa).  

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 93/2010 FORU DEKRETUA, ekainaren 20koa, Biz-
kaiko Foru Aldundiaren abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretua aldatzen duena. Ha-
ren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak mendekotasun-egoera aitortzeko prozedura arautu 
zen. (2010eko uztaileko 30eko BAO, 145 zenbakikoa).  

 BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN 162/2009 FORU DEKRETUA, abenduaren 1ekoa; ho-
rren bitartez, Bizkaiko Foru Aldundiak mendekotasun-egoera aitortzeko prozedura arau-
tzen du. (2009ko abenduaren 18ko BAO, 242 zenbakikoa).  

 15/1999 LEGE ORGANIKOA, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak babesteari buruz-
koa. (1999ko abenduaren 14ko BOE, 298 zenbakikoa).  

 2/2004 LEGEA, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei 
eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa. (2004ko martxoaren 4ko 
EHAA, 44 zenbakikoa).  



Konpromisoak: 

Kontzeptua Konpromisoa Adierazleak 

Tratua 

Erabiltzaileak eta familiako ki-
deak zaintzen dituzten langileek 
atseginez eta errespetu osoz 
egingo dute zerbitzua.  

Zenbat erabiltzailek ondo irizten 
dioten jasotako tratuari (pozik dau-
den erabiltzaileen %) 

HELBURUA: >%90 

Familiek langileen tratuari buruz 
duten iritzia (0-10 puntuko eskala) 

HELBURUA: >9  

Laguntza berehala 
ematea 

Erabiltzaileek laguntza eskatzen 
dutenean, eguneko zentroko lan-
gileek laster erantzun behar di-
ete.  

Zenbat erabiltzailek uste dute la-
guntza laster jaso dutela (pozik 
dauden erabiltzaileen %) 

HELBURUA: >%80  

Zerbitzuaren eragin-
kortasuna  

Zentroaren zerbitzuek jardungo 
dute erabiltzaileen banakako 
arreta-planetan ezarritako helbu-
ruak betetzeko.  

Banakako arreta-planetan ezarrita 
zeuden eta lortu ez diren helburu 
operatiboen ehunekoa 
(erabiltzaileak joan ez direlako lortu 
ez diren helburuak salbuetsita). 

HELBURUA: gehienez ere %15  

Zerbitzuaren kalitatea 

Erabiltzaileen eta familiako ki-
deen beharrei behar bezala 
erantzuteko egin behar dira Be-
koetxe Eguneko Zentroaren zer-
bitzuak. Hortaz, erabiltzaileek eta 
familiek pozik egon behar dute 
zerbitzuekin, eta kalitatezkoak 
eta gomendagarriak direla pen-
tsatu behar dute.   

Zerbitzua gomendatuko ez luketen 
pertsonen adierazlea (zerbitzua go-
mendatzen dutenen % – zerbitzua 
gaitzesten duten pertsonen %) 

HELBURUA: >0  

Konpromiso orokorrak 

Zerbitzuen araberako konpromisoak 

Zerbitzua Konpromisoa Adierazleak 

Beharren diagnosia 
eta banakako arreta 
plana egitea  

Erabiltzaile bakoitzari banakako 
arreta-plana egin behar zaio. 
Plana erabiltzailearen beharre-
tara egokitu behar da, eta erabil-
tzailearekin edo legezko erantzu-
learekin adostu. Plana onartzeko 
gehienezko epea 40 egun balio-
dunekoa izango da, erabiltzailea 
zentroan sartzen den egunetik 
zenbatzen hasita.  

Zenbat kasutan 40 egun baliodun 
baino gehiago iragan diren, bana-
kako arreta-plana onartu baino le-
hen. 

HELBURUA: 0  

Erabiltzaile bakoitzari egin zaion 
banakako arreta-plana hiru hilez 
behin berrikusiko da, aldi bate-
rako egonaldiak direnean. Gaine-
rako egonaldietan urtero berriku-
siko da.  

Banakako arreta-plana zenbat ka-
sutan ez da ezarritako epeetan be-
rrikusi. 

HELBURUA: 0  



Zerbitzuen araberako konpromisoak 

Zerbitzua Konpromisoa Adierazleak 

Higienea eta zaintza 
pertsonalak / Norbe-
raren autonomía 
sustatzea 

Higiene-jardueretan eta zaintza 
pertsonaletan erabat errespeta-
tuko da intimitatea.  

Erabiltzailearen iritzia, intimitatea-
rekiko errespetuari buruzkoa. 

HELBURUA: >%85  

Lanaren bidezko te-
rapia 

Lanaren bidezko terapian pro-
gramatzen diren taldeko edo 
banakako jardueren %90 be-
teko da, gutxienez.  

Egindako zerbitzuak/ 
(Programatuta zeuden zerbitzuak 
– erabiltzailea ez bertaratzeagatik 
egin ez direnak) *100. Erabiltzai-
lea ez bertaratzeagatik egin ez 
diren jarduerak alde batera utziko 
dira. 

HELBURUA: %90  

Fisioterapia 

Programatuta dauden taldeko ed-
edo banakako fisioterapia-
jardueren %90 egingo da, gutxie-
nez.  

Egindako zerbitzuak/ 
(Programatuta zeuden zerbitzuak 
– erabiltzailea ez bertaratzeagatik 
egin ez direnak) *100. Erabiltzai-
lea ez bertaratzeagatik egin ez 
diren jarduerak alde batera utziko 
dira. 

HELBURUA: %90  

Logopedia 

Programatuta dauden taldeko ed-
edo banakako logopedia-
jardueren %90 egingo da, gutxie-
nez.  

Egindako zerbitzuak/ 
(Programatuta zeuden zerbitzuak 
– erabiltzailea ez bertaratzeagatik 
egin ez direnak) *100. Erabiltzai-
lea ez bertaratzeagatik egin ez 
diren jarduerak alde batera utziko 
dira. 

HELBURUA: %90  

Neuropsicologia 

Programatuta dauden taldeko ed-
edo banakako neuropsikologia-
jardueren %90 egingo da, gutxie-
nez.  

Egindako zerbitzuak/ 
(Programatuta zeuden zerbitzuak 
– erabiltzailea ez bertaratzeagatik 
egin ez direnak) *100. Erabiltzai-
lea ez bertaratzeagatik egin ez 
diren jarduerak alde batera utziko 
dira. 

HELBURUA: %90  

Gizarte Laguntza 

Erabiltzaileen eta familiako ki-
deen kontsulta guztiei erantzun 
behar zaie, gizarte-zerbitzuei edo 
-baliabideei buruzkoak baldin 
dira.  

Erantzun ez diren kontsulten %. 

HELBURUA: <%5  

Berriro laneratzeko 
orientabideak eta 
entrenamendua 

Erabiltzailea zentrotik irteten de-
nean, laneratzeko eta gizarterako 
prozesuaren jarraipena egingo 
zaio ondorengo bi urteetan. Ja-
rraipen hori gutxienez sei hilez 
behin egingo da.  

Zenbat pertsonari ez zaion sei hi-
lez behin egin laneratzeko eta gi-
zarteratzeko prozesuaren jarrai-
pena, zentrotik irten ondorengo bi 
urteetan.  

HELBURUA: 0  



Zerbitzuen araberako konpromisoak 

Zerbitzua Konpromisoa Adierazkeak 

Aisia eta asialdiko jar-
duerak  

Programatuta dauden aisialdiko 
jardueren %90 egingo da, gutxi-
enez.  

Egin diren jarduerak ((Programatuta 
zeuden zerbitzuak – erabiltzailea ez 
bertaratzeagatik egin ez direnak)
*100. Erabiltzailea ez bertaratzea-
gatik egin ez diren jarduerak alde 
batera utziko dira. 

HELBURUA: %90  

Elikadura eta nutrizioa 

Zentroan egun osoa emango du-
ten pertsonek behar bezalako 
bazkaria izango dute, haien be-
harretara egokitua.  

Erabiltzaileak erabili duen ehune-
koa, janariarekin pozik dagoela adi-
erazteko. 

HELBURUA: >%85  

Egokitutako garraioak  

Gizarte Ekintza Sailak egokitu-
tako garraioa esleitu badie, era-
biltzaileek beren helbidean bertan 
hartuko dute garraioa.  

Erabiltzaileak erabili duen ehune-
koa, garraio-zerbitzuarekin pozik 
dagoela adierazteko. 

HELBURUA: >%75 

Familiek erabili duten puntuazioa, 
garraio-zerbitzuarekin pozik dau-
dela adierazteko (0-10 puntu bitar-
teko eskala). 

HELBURUA: 7  

Familiako kideei zu-
zendutako laguntza 

Erabiltzaileari zentroan ematen 
zaion laguntzari buruzko presta-
kuntza-jardueretara joan daitezke 
erabiltzaileen senitartekoak.  

Familien puntuazioa (1-5 puntu bi-
tarteko eskala), Harrera Planean 
eskaini zitzaien prestakuntzarekin 
pozik daudela adierazteko. 

HELBURUA: >4,2  

Zentroan gutxienez bilera bat an-
tolatuko da urtean, familiako kide-
ekin edo erabiltzailearen legezko 
erantzulearekin.  

Zenbat erabiltzaile dauden, zeinen 
familiarekin edo legezko erantzule-
rekin ez baita urteko bilera bat egin. 

HELBURUA: 0  

Gelako jarduerak 
Programatuta dauden gelako 
jardueren %90 egingo da, gutxi-
enez.  

Egin diren jarduerak (Programatuta 
zeuden jarduerak – erabiltzailea ez 
bertaratzeagatik egin ez direnak) 
*100. Erabiltzailea ez bertaratzea-
gatik egin ez diren jarduerak alde 
batera utziko dira. 

HELBURUA: %90  

Emaitzak urtero argitaratuko dira Gufe erakundearen webgunean:  
 

www.ifas.bizkaia.eus 



Erabiltzaileek parte hartzeko moduak 

Bekoetxe Eguneko Zentroaren zerbitzuen erabiltzaileek eta familiek parte har dezakete, zerbi-
tzuak hobetzeko. Horretarako, haien iritzia adierazteko inkestak betetzeko aukera dute, eta ira-
dokizunak eta kexak aurkezteko sistema erabil dezakete.  

Iradokizunak eta kexak aurkezteko sistema 
GUFE erakundeak Erabiltzailearentzako Arreta Unitatea dauka, eta unitate hori arduratzen da 
GUFEko zentro eta zerbitzu guztietako iradokizunak eta kexak kudeatzeaz. 

Iradokizunak eta kexak aurkezteko, iradokizun-, kexa- eta erreklamazio-orriak daude, eta ikus-
gai daude Bekoetxe Eguneko Zentroan zein GUFEko bulego nagusietan. Horrez gain, zentroan 
erreklamazio-liburua ere erabilgarri dago. 

Iradokizunak eta kexak honela aurkez daitezke: 

1. Zentroan iradokizunak eta kexak biltzeko dagoen postontziaren bidez. Postontzia egunero 
ireki behar da. Edukia atera ondoren, GUFE erakundeko Erabiltzailearentzako Arreta Unitatera 
bidali behar da. 

2. Posta arruntez, honako helbide honetara: 

Erabiltzailearentzako Arreta Unitatea 

Ugasko Bidea 5, bis 

48014 – Bilbo 

3.- Posta elektronikoz, Erabiltzailearentzako Arreta Unitateko helbidera:  

gufeiradokizunak@bizkaia.eus 

4. Telefonoz, honako zenbaki honetara: 944 066 194 (GUFEko Erabiltzailearentzako Arreta 
Unitatea). 

Iradokizun eta kexa guztiak izapidetu eta erantzungo dira gehienez ere 25 egun balioduneko 
epean, jasotzen direnetik zenbatzen hasita.  

Konpromisoak bete ezean hartu 
beharreko neurri zuzentzaileak 
Adierazitako konpromisoak betetzen ez badira, erreklamazioak Eguneko Zentroetako zuzenda-
riari bidali behar zaizkio, Bekoetxe Eguneko Zentroko erantzulea baita. Konpromisoak bete ez 
badira, dagozkion neurri zuzentzaileak hartuko dira. Interesdunari barkamena eskatzeko gutuna 
bidaliko zaio, eta bertan zer neurri zuzentzaile hartu diren zehaztuko da.  
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