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AURKEZPENA 

Desgaitasuna duten pertsonek, beste edozein pertsonak bezala, berezko duintasuna eta gaitasuna 
dituzte, eta beraz, eskubide berak dituzte. Duintasun, gaitasun eta eskubide horiek ezinbestekoa da 
babestea, sustatzea eta berdintasunezko neurri eraginkorrekin bermatzea, inguruneko baldintza 
inklusiboekin, laguntzekin eta euskarriekin. Azken batean, xedea da, horietaz baliatuz, bizitza bete eta 
esanguratsua garatzeko aukera izatea, gainerako pertsonek bezala. Eskubide guztiak izaten, gozatzen 
eta baliatzen dituztela bermatzea da botere publiko guztien eta gizarte osoaren eginbeharra, baldintza 
berdinak izan ditzaten.

Desgaitasunaren kontzeptua, mugak dituzten pertsonen eta gizartean erabat eta eraginkortasunez 
parte hartzea eragozten dituzten hesien arteko elkarrekintzaren ondorioz sortzen da. Horrenbestez, 
inguruko hesiak, edota beren beharren aniztasunerako egokiak diren laguntza edo euskarrien falta 
dira pertsona horiek beren eskubide guztiez baliatzea mugatzen, zailtzen edo eragozten dituztenak. 
Horrenbestez, ezin dute bizitza betea garatu.

Desgaitasuna duten pertsonak hartzeko modu hori, Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
buruzko Nazio Batuen Konbentzioan jasotzen den eskubideen, herritar aktiboen eta erkidegoko 
partaidetzaren ikuspegitik1 -, aurretik dauden beste eredu batzuen kontrakoa da, eta horiek gainditu 
ere egiten ditu, hala nola, nork bere burua eta gaitasun juridikoa ukatzea, osatzeari, laguntzeari, 
zaintzeari, funtzionamendua hobetzeari edota gaitasun funtzionala mantentzeari erreparatzen diena2.

Halaber, aldaketa bat ere ekartzen du laguntza eta zerbitzu sistemaren sorreran, helburuan eta xedean: 
bere eginkizuna dagoeneko ez da zaintzea, laguntzea eta eustea; pertsona bakoitzari laguntzea eta 
beste aukera batzuk ematea da orain, aukeratzen duen bizitza-proiektua garatu eta haren protagonista 
izan dadin, erkidegoan parte har dezan, eta gizartea garatzen aktiboki lagun dezan, izan ere, gizarte 
horretan bera ere ezinbestekoa da. 

Hori horrela, Konbentzioak berak gako horien eskubideak bermatzeaz gain, pertsona horiek ongizate 
orokorrari eta erkidegoen aniztasunari egiten dizkieten eta egin diezazkieketen ekarpenen balioa ere 
nabarmentzen du. Bestalde, giza eskubideez eta funtsezko askatasunez erabat gozatuz gero, pertsona 
horiek are gehiago sentituko dira gizarteko kide, eta aurrerapen handiak egingo dituzte gizartearen 
garapen ekonomikoan, sozialean eta giza garapenean.

Testuinguru horretan, Erkidegoko Partaidetza eta Bizi-kalitaterako Eredua desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien senideen arretarako eta sustapenerako erreferentzia-eredua da, eta hori 
erabat ezartzearen eta garatzearen alde egin dugu hain zuzen Bizkaian, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Gizarte-ekintza Sailak eta desgaitasunaren gizarte-erakundearen eredu partekatu gisa. Eredu horren 
giltzarriak Desgaitasuna duten pertsonen Partaidetzarako eta Bizi-kalitaterako I. Planean (2010-
2013) jaso ziren, eta horren aurrerapena ere egin da II. Planean (2016-2019).

1.  Konbentzioa gure ordenamendu juridikoaren barruan dago berretsi zutenetik: Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Konbentzioa berresteko tresna,  
New Yorken, 2006ko abenduaren 13an egindakoa. 2008Ko apirilaren 21eko BOE.

2.  Ikusi horrekin lotuta dagoen OMEk proposatzen duen gaitasun funtzionalaren eta berezko gaitasunaren (“Osasunaren zahartzeari buruzko munduko txostena. OME, 2015) eta 
desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren 12. artikuluaren arteko alderaketa.
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Gure etorkizuna orientatzen duen eredua da. Badakigu hura ezartzeak pixkanakako kultura-aldaketa 
ekartzen duela aktoreengan, arreta-gailuetan eta eusten dituzten baldintzetan (zerbitzuak, prestazioa, 
prozedurak, tresnak...). Horrenbestez, ibilbidea eskatzen du epe luzera, gizarte-erakundeen eta 
Sailaren ikaskuntza eta bultzada partekatuaren bidez.

COVID-19aren osasun, gizarte eta ekonomia krisiak, etorkizun horretatik urrundu baino, eredu honen 
alde egindako apustua indartu du, eta agerian utzi du bere giltzarriak (eskubide osoko herritarrak, 
bizi-kalitatea, partaidetza, pertsonalizazioa, pertsonari erreparatzen dion plangintza, autonomia 
pertsonalaren sustapena, pertsonaren protagonismoa bere bizi-proiektuan, erkidegoko ingurunearen 
baldintza inklusiboak, beharren bilakaerarako egokiak diren laguntza-sistemak, hurbiltasuna, 
erkidegoko esku-hartzea, pertsonen lehentasunez arreta beren ohiko ingurunean eta abar) bultzatzen 
jarraitu behar duela. Horrez gain, COVID-19ak eta Plan berri hau ezarriko den COVID-19aren 
ondorengo egoerak eragin dituen erronka berriei (gero eta handiagoak diren beharrak, egokitzapen 
berriak, digitalizazioa, aurrekontuko murrizketen aurreikuspena...) ere aurre egiten die. 

Erronka horiek alde batera utzi gabe, Plan berri horren xedea da ereduaren eraginkortasunean eta 
bere gizarte-aldaketako ardatz estrategikoen hedapen eraginkorrean orekan sakontzen jarraitzea, 
aurreko planetan jasotakoaren antzeko egitura mantenduz, eta besteak beste, honako hauek sustatuz, 
haien alde eginez: autonomia pertsonala, bizitza independentea eta erkidegoko partaidetza aktiboa, 
desgaitasuna duten pertsonen laguntzan eta sustapenean parte hartzen duten beste esparru 
batzuetako zeharkako inplikazioa eta inguruko baldintza inklusiboak (enplegua, hezkuntza, etxebizitza, 
fiskaltza, osasuna eta abar), gizarte-zerbitzuen unibertsaltasuna eta ekitatea sarbidean, kasuaren 
koordinazioa pertsonari erreparatzen dion plangintzatik, Hirugarren Sektorearekiko lankidetza eta 
elkarrizketa, baldintza eta erantzun hobeak batera sortzeko ikuspegi batetik, eta desgaitasuna duten 
pertsonen partaidetza Bizkaian, Plan honen jarraipenean eta garapenean.

Plan honen helburua Bizkaian pertsona horientzako arretan eta sustapenean parte hartzen duten 
pertsonen eta erakundeen jardunbidea hobetzen laguntzen jarraitzea da, pixkanaka Komunitateko 
parte-hartze eta bizi kalitate eredurantz gidatuz:

•  Bai Bizkaiko gizartean funtsezko diren agente guztien pixkanakako parte-hartzea lortzeko, 
haien esku-hartzea beharrezkoa izateagatik kultura aldaketako eta gizarte eraldaketako prozesu 
batean aniztasuna barneratzen duen gizarte batetaranzko bidean. 

•  Bai etengabeko hobekuntzan, berdintasunean, unibertsaltasunean, kalitatean eta foru 
erantzukizuneko Gizarte Zerbitzuak egungo beharrekiko eta pertsona hauei sortzen zaizkien 
behar berriekiko egokitzapenean aurrerantz egiteko.

Historikoki, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailak, gizarte erakundeen lankidetzaz, bere gain 
hartu du orain arte lurraldeko pertsona kalteberenei laguntzeko eta sustatzeko konpromisoa, eta haien 
artean desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak daude. Bizkaian eremu horretako politikak 
gidatzeko eta bultzatzeko duen rola, talde horrentzako arreta, laguntza eta sustapeneko erantzukizun 
publikoa duen agente instituzional gisa, bat dator desgaitasunarekiko engaiamendua erakutsiz egindako 
ibilbidearekin, zein bere eskumenen hedatzearekin, indarreko lege esparruaren arabera. Konpromiso 
hori, bere plangintza ekimenetan zehaztuta, honetan datza: Bizkaian, euren aniztasunean eta eskubide 
guztiak erabiltzeko aukera berdintasun osoan, desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi 
kalitaterako eta parte-hartzerako behar beste baldintza eta laguntza egoki lortzen laguntzean. Hori 
guztia Bizkaian desgaitasunaren arloan aritzen diren erakundeekin batera eraikiz, elkarrekintza, 
lankidetza eta elkarrizketa eredu batean oinarrituz, haien ordezkariak diren edota laguntzak ematen 
dizkieten erakundeen eta administrazio publikoaren artean. 
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Jarraian aurkeztuko den agiriak egitura hau dauka: 

a)  Testuinguruan jartzea eta diagnostikoa: testuinguruko elementuak eta aurrekariak, Bizkaian 
desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien daukaten egoerarako hurbilketa, haien 
ezaugarriak definituz, haientzako arreta eta sustapenerako garatutako ekimen nagusiak eta 
Komunitatean Parte Hartzeko eta Bizi Kalitatea Edukitzeko Ereduan aurrera egiteko lorpen eta 
erronka nagusien identifikazioa, eta COVID-19 testuinguruko eta ezarriko diren COVID-19aren 
osteko egoeraren erronkak biltzen ditu.

b)  Ikuspegia, xedea, premisak eta esparru estrategikoa Komunitatean Parte Hartzeko eta Bizi 
Kalitatea Edukitzeko Eredua lortzeko bidean aurrerantz egiteko. 

c)  Ardatzak, helburu estrategikoa eta jarduera ildo nagusiak Komunitatean Parte Hartzeko eta Bizi 
Kalitatea Edukitzeko Ereduaren aplikazioa eraginkor bihurtzeko. 

d)  Lanaren sistematika, Plan hau aplikatzeko, jarraipena egiteko eta ebaluatzeko. 

e)  Eranskinan: Plana prestatzeko garatutako metodologiaren xehetasuna eta erabilitako iturri eta 
erreferentzien zerrenda.
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TESTUINGURUAN JARTZEA ETA DIAGNOSTIKOA 

1. TESTUINGURUAN JARTZEKO ELEMENTUAK ETA AURREKARIAK 

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako 2021-2023 Plan honen 
prestaketa kokatzen den testuingurua honako arau, politika eta zientzia esparru aplikagarriaren 
erreferentzietan, aurrekarietan eta testuinguruan dago kokatuta:

1.1. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN ESKUBIDEEN ETA HAIEN 
ERAGINKORTASUNAREN BERMEEN ESPARRUA 

Desgaitasuna duten pertsonak eskubide osoko herritarrak dira. Pertsona guztien eskubide berberak 
dituzte, eta batere bazterkeriarik gabe, gainerako pertsona guztien aukera berdinetan eta eremu 
guztietan eskuragarritasun unibertsaleko baldintzetan haiek edukitzea eta erabiltzea ziurtatzeko 
baldintza, laguntza eta ekintza positiboko neurri guztiak –zeharka komunitatean parte hartzeko 
eremu guztietan- bermatu behar dira. Zehazki, Gizarte Zerbitzuen Sistema, egiazko berdintasunerako 
baldintzen eta parte hartzeko, norberaren autonomiarako eta bizi kalitaterako ekintza positiboko 
neurrien sortzaile gisa ulertuta, oinarrizko tresnetako bat da eremu horretan laguntza behar duten 
desgaitasuna duten pertsona guztiei euren eskubide guztiak egiatan erabili eta eskuratu ahal izatea 
bermatzeko. 

Ildo horretatik, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioa, Europar 
Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna, Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko 
Tratatua, EAEko Autonomia Estatutua eta Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legea dira desgaitasuna duten 
pertsonen giza eskubideak eta funtsezko askatasunak bermatzen dituzten esparruak. Horrez gain, 
haien aukera berdintasunerako eta parte-hartzerako baldintzak sustatu ere egiten dituzte.

Bestalde, Nazio Batuen Garapen Iraunkorreko 17 Helburuak hartzen ditu erreferentzia-esparru 
gisa Plan honek. Pertsonen arteko berdintasuna, justizia soziala, planeta babestea eta oparotasuna 
bermatzea dira helburuak, garapen jasangarriko eta inor atzean uzten ez duen gizarte-kontratu 
orokorreko agenda berri baten barruan. Esparru honetan, baldintza egokiak bermatu behar dira, 
desgaitasuna duten pertsonek ere erabat parte har dezaten gizartean, gainerakoen berdintasun-
baldintza berdinekin.
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1.2. KONBENTZIOAREN ESKUBIDEEN IKUSPEGIAREKIN BAT DATOZEN POLITIKAK 
BULTZATZEKO ESPARRUA

Arlo politikoan, Gizarte Eskubideen Europako Zutabearen 17. Printzipioaz gain, “Desgaitasuna 
duten pertsonen gizarteratzeari” buruzkoa dena, eta hauxe ezartzen duena: “desgaitasuna duten 
pertsonek, bizitza duina bermatzen duen errentarako, lan-merkatuan eta gizartean parte hartzeko aukera 
ematen dieten zerbitzuetarako, eta euren beharrei egokitutako lan-ingurunerako eskubidea daukate”, 
Europako Batzordeak berriki onartu duen Desgaitasuna duten pertsonen eskubideetarako 
estrategia (2021-2030)ere nabarmendu daiteke. Estrategia horren xedea da, hurrengo hamarkadan, 
pertsona horien bizimodua hobetzea. Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Nazio 
Batuen Konbentzioaren arloak bultzatzen ditu, eta alderdi hauei bereziki erreparatzen die:

-  Irisgarritasuna eskubideak, autonomia eta berdintasuna gaitzen dituen tresna gisa, eta erabateko 
partaidetzaren aurretiko baldintza gisa.

-  Desgaitasuna duten pertsonek Europar Batasunaren eskubideak baliatzea.

-  Bizi-kalitatea eta bizitza independentea. Besteak beste, ezinbestekoak dira modu independentean 
bizitzeko eta erkidegoan sartzeko eskubidea bermatzea, erakundeetatik ateratzen aurreratzea, 
eta erkidegoko zerbitzuak indartzea, etxebizitza aukerak eta laguntza produktuak.

-  Aukera-berdintasuna eta ez baztertzea esparru guztietan: justizia, babes juridikoa, gizarte-
babeserako sarbidea, arreta medikoa, etxebizitza, hezkuntza inklusiboa eta irisgarria, kultura, 
aisialdia, kirola, turismoa eta abar.

Halaber, Estrategia honek, sentsibilizazioan, gobernantzan, eta aurrerapenaren neurketan aurrera 
egitearen alde egiten du. Bestelakoen artean, desgaitasuna duten pertsonekin eta haiek ordezkatzen 
dituzten erakundeekin egituratuta dauden elkarrizketak indartuz.

1.3. DESGAITASUNAREN ESPARRU ZIENTIFIKO ETA KONTZEPTUALA

Eremu zientifiko eta kontzeptualean desgaitasuna duen pertsona eta laguntza eredua ulertzeko 
moduari buruzko erreferentzia hauek hartu behar dira kontuan: 

•  Funtzionamenduaren, Desgaitasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapena 
(Osasunaren Mundu Erakundearen FNS 2001). 

Desgaitasunaren oinarri diren mailen arteko lotura ezartzen du (maila biologikoa, pertsonala 
eta soziala) eta haietako bakoitzean eragiten du era orekatu eta osagarrian. Maila horietako 
elementuen artean gertatzen diren elkarreraginek, positiboki, pertsonaren funtzionamendua ekar 
dezakete jarduerak burutzeko eta haren bizitza eremu guztietan parte hartzeko; eta negatiboki, 
haren desgaitasuna edo muga jarduerak burutzeko edo parte-hartzeko. Desgaitasunaren 
fenomenoa ulertzeko modu horren arabera, haien eskubideei buruzko nazioarteko Konbentzioak 
bere gain ere hartutakoa (pertsonak zaindu beharreko objektutzat hartzen dituzten aurreko 
eredu medikoak, errehabilitatzaileak eta laguntzazkoak gaindituz). Horrenbestez, alde batetik, 
bere bizitzako protagonista eta eskubide osoko herritar gisas hartzen da pertsona, eta aniztasuna, 
gizartea aberasteko faktorea da. Ezinbestekoa da haien gaitasunak ahalik eta gehien sustatzea, 
eta horietaz baliatzeko beharrezko laguntzak ematea. Inguruneetako baldintza inklusiboak 
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eskatzen ditu, horiek bermatzeko. Azken batean, eredu horrek aldaketa sakonak proposatzen 
ditu desgaitasuna kontzeptu bihurtzeko moduan, eta gizarteak haren aurrean dituen ikuspegia 
eta jarrerak. Eta bereziki, botere publikoen politiken eta jardueren noranzkoan, haien aukera 
berdintasuna eraginkor bihurtzeko behar diren baldintzak ezartzeko eta hura galarazi edo 
oztopatzen duten besteak ezabatzeko arduradunak diren aldetik.

•  Bizi kalitateko eredua, laguntza sistema eta pertsonan oinarritutako plangintza. 

Zabalkuntza eta adostasun handiena lortu duten bizi kalitateko eredua Schalockek eta Verdugok 
garatutakoa da. Funtsezko zortzi dimentsio jasotzen ditu: ongizate emozionala, pertsonarteko 
harremanak, norberaren garapena, ongizate materiala, ongizate fisikoa, autodeterminazioa, 
gizarteratzea eta eskubideak. Abiapuntua laguntzen aplikazio zuzenak pertsona jasotzaileen 
gaitasun funtzionalak eta autonomia pertsonala hobe ditzakeelako uste sendoa da. Izan ere, 
laguntzek haien bizi baldintzen hobekuntzan eta balioetsitako emaitza pertsonalen lorpenean 
eragitea bilatzen dute. Laguntza sistema honela definitu da: “pertsonen garapena, interesak, 
bizi kalitatea eta autonomia sustatzeko baliabide eta estrategia multzoa”, eta hainbat laguntza 
iturri daude: pertsona bera, haren familia eta bizikidetza ingurunea, komunitateko ingurunearen 
baliabide orokorrak eta laguntza eta zerbitzu espezializatuak. 

Inguruneek eduki behar dituzten egoera egokien lorpena mobilizatzea eta laguntza eta aukera 
guztiak baiaraztea bilatzen du Ereduak, eta pertsonen bizi kalitatea bere dimentsio bakoitzean 
jokoan jartzen den sistema guztiak ukitzen ditu zeharka.

Halaber, ereduak, haren desgaitasunei edo mugei baino gehiago, haren gaitasunei begira 
jartzen du pertsonarentzako arreta: Pertsonak ahalduntzea eta beraien gaitasunak indartzea 
funtsezkoak dira norberaren autonomia eta komunitate inguruneko bizi independente maila 
handiagoa lortzeko haren bizi ibilbidean (laguntza ematea edo bizkortzea bilatzen duten arreta 
eredu tradizionalagoen aurrean). 

Eredu horrentzat pertsona bere bizi proiektuaren protagonista da, bere desira, hautapen eta 
erabakietatik – horretarako kasuan kasu behar dituen laguntzak izanik – bere bizi ibilbidean 
bilakatzen diren laguntza iturri eta aukera guztiak planifikatu eta dinamizatzeko. Laguntza 
sistema osoa laguntzen koordinazio eta dinamizazioaren bidez egituratzen da, eta pertsonan 
oinarritutako plangintzako (PAP) metodologian oinarritzen da. 

Hala, gaitasunaren sustapenari, gaikuntzari eta haien bizitzen kontrola indartzeari eta 
komunitatearen parte izatea eta parte-hartze handiagoa izatea lortzeko autodeterminazioa 
bultzatzeari dagokienez, pertsonari lotutako emaitzak lor daitezke.
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1.4. PARTE HARTZE ETA BIZI KALITATE EREDUA ERREFERENTZIAKO EREDU BIZKAIAN 
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN ETA HAIEN FAMILIEN ARRETAN ETA SUSTAPENEAN

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako (2010-2013) I Planak, 
lurraldeko desgaitasunaren gizarte erakundeen partaidetzaz eginak, funtsezko partaideen adostasuna 
eskatu zuen desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien arreta eta sustapenerako – Parte Hartze 
eta Bizi Kalitate Eredua -, eta haren erabateko ezarpen eta garapenerantz aurrera egin nahi da. II. 
Planak (2016-2019) bere eraginkortasunean aurrera jarraitzearen alde egin zuen, eta III. Plan (2021-
2023) honen asmoa da eraginkortasun horretan sakontzen jarraitzea eta garapen-ardatzetan oreka 
handiagoa lortzea.

Eredu hori, aurreko ataletan azaldutako esparru juridiko eta zientifikoan oinarritzen da, eta Bizkaiko 
desgaitasunaren arloko gizarte-erakundeak egiten ari diren ibilbideari esker sortu zen. Erakunde 
horiek beharrak detektatzeko eta irtenbide, proposamen, prozedura, eredu, zerbitzu eta laguntzetan 
aurreratzeko eta berritzeko duten gaitasuna nabarmendu du administrazioak, baita horretan 
lagundu ere. Horrela, jarduketa gehienak erantzukizun publikoko sistemetan sartu dira. Bereziki, 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman, zein esku-hartze sozialarekin lotutako sistemak elkarri eragiten 
dioten eremuetan (hezkuntzan, osasunean, enpleguan eta abar). Gizarte Ekintza Sailak bere gain 
hartutako eta lagundutako Bizkaiko desgaitasuna duten pertsonak sustatzeko eta artatzeko eredua, 
desgaitasuna duten pertsonak eta beren senideak ordezkatzen, artatzen eta zerbitzuak ematen 
dizkieten erakundeek lortutako aurrerapenekin hornitzen joaten da.

Hori horrela, Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko eta Gizarte Ekintza Saileko erakundeek eta 
sareek lankidetza-jarduera zabala dute gizarte-zerbitzuen esparruan. Ezinbestekoa da batera sortzeko 
aliantza horretan aurrera jarraitzea; baita Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzko 6/2016 
Legean jasotzen diren gainerako elementuetan ere.

Gizarte zerbitzuaren arloaren pixkanakako heldutasunaren eta aldeen arteko harremanen ondorioz, 
aurrera egin da hirugarren sektorearekiko elkarrizketan eta lankidetza ereduaren eraketan, dela 
interes orokorreko jardueretan, dela zerbitzuak emateko. Izan ere, zerbitzu horiek, apurka-apurka, 
foru erantzukizunpeko zerbitzu gisa ezartzen ari dira. Lankidetza horren adierazpen nagusia 
Elkarrizketa Zibileko Mahaiaren sorrera eta funtzionamendua izan zen. Horrez gain, jarraipen eta 
aplikatze Mahaiak ere sortu ziren II. Planaren (2016-2019) barruan.

Parte Hartze eta Bizi Kalitate Ereduak desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak mugitzen 
diren ingurune hurbila eta komunitatearena eraldatzearen, nahiz gizarte osoan aukera berdintasuneko 
kulturan, eta beraien gaitasunak autonomiaranzko, gizarteratzeranzko eta komunitatearen barruko 
garapeneranzko bidean ahalik eta gehien bultzatzea lortzeko behar diren laguntzak eduki beharrean 
aurrerantz egitearen alde egiten du.

Halaber, eredu integrala den aldetik, bizi kalitateaz gain, kudeaketako kalitatea ere bildu du, kudeaketa 
aurreratuko ereduaren alde eginez, baita arretako etika ere, ikuspuntu etikotik heltzeko. 
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1.5. GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMA ZABALTZEKO ETA FINKATZEKO 
TESTUINGURUA

Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legeaz gain, desgaitasuna duten pertsonen arreta eta sustapena 
gizarte-zerbitzuen hedapenaren eta finkatzearen barruan ere sartzen da. Zehazki, erantzukizun 
publikoko zerbitzuak hedatu eta barne hartzen direla bermatzeko, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko 185/2015 Dekretuaren arabera. 

Halaber, autonomia mailan onartutako eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoaren barruan 
bultzatutako beste plangintza tresna eta arau-garapen batzuetan, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema 
finkatzeko eta unibertsalizatzeko, erantzun publikoko sistema edo sare unibertsal bat gisa, titulartasun 
publiko eta pribatu kontzertatutako prestazio, zerbitzu eta ekipamenduez osatutakoa, ekimen publiko 
eta sozialean nagusituz. 

Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Parte-hartzerako eta Bizi Kalitaterako 2021-2023 Plan hau 
testuinguru horretan aurkezten da, bere aplikazioa Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema garatu eta 
finkatzeko tresna horiekin lerrokatuta. Bestalde, autonomia mailan gauza daitezkeen garapen berriei 
egokitu beharko zaie, besteak beste, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman itun sozialaren araubidea 
eta hitzarmenak arautuko dituen dekretuari edo foru-eskumeneko zorroaren prestazio eta zerbitzuei 
buruzko dekretuei.

1.6. EUSKADIN GIZARTE ETA OSASUN ARRETA BULTZATZEKO TESTUINGURUA 

Plan honek Euskadiko arreta sozio-sanitarioko Lehentasun Estrategikoak (2017-2020) ere kontuan 
hartzen ditu, Eusko Jaurlaritzako Sailen, Foru Aldundien eta Udalen arteko zeharkako eta sektore 
arteko koordinazioa bultzatzeko. Helburua da “arreta sozio-sanitarioko eredu eraginkor, koordinatu 
eta iraunkorra garatzea, non pertsona bere bizi-proiektuaren protagonista den”.

1.7. COVID-19AREN TESTUINGURUA

Plan berri hau pandemia baten barruan ezarriko da, beraz, ziurgabetasun handia dago normaltasun 
egoera noiz bueltatuko den. Ziur asko, gizarte-, osasun- eta ekonomia-aldaketa handiko egoeran 
egongo gara, eta horrek ere geroko urteetako agertokian eragingo du. 

Halaber, azken hiletan desgaitasuna duten pertsonek, haien familiek, gizarte-erakundeek eta Gizarte 
Ekintza Sailak bizi izan dituzten egoera eta bizipenek, ikaskuntzak, egokitzapenak, behar berriak eta 
sakontzeko eta hobetzeko dauden arlo berriak identifikatzeko aukera egon da, alde egiten dugun 
partaidetzarako eta bizi-kalitaterako ereduan aurrera jarraitzeko. 
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2. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK BIZKAIAN 

Gizarte Ekintza Sailaren datu-basearen arabera (2020ko irailaren 30ean), Bizkaian, 66.853 desgaitasuna 
duten pertsona daude, beraz, Bizkaiko biztanle guztien % 5,8. Azken 5 urteetan % 3 handitu da 
desgaitutzat hartzen den pertsona kopurua (64.918, 2015eko abenduaren 31n).

Sexuaren arabera, pertsona horien % 41 emakumeak dira (27.688), eta % 59, gizonak (39.165). 
Desgaitasuna gehienbat gizonen artean agertzen da (% 7,0, gizonezko guztien gainean), emakumeengan 
baino (% 4,6, emakume guztien gainean)3.

1. TAULA ETA GRAFIKOA. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK BIZKAIAN, SEXUAREN ARABERA (2020)

EMAKUMEAK 
%41

GIZONAK %59

  Zk. %

GIZONAK 39.165 %59

EMAKUMEAK 27.688 %41

Guztira 66.853 %100

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.

Taula honetan, pertsona horien banaketa jasotzen da, sektoreka (Gizarte Zerbitzuen Maparen 
lurralde sektorizazioaren arabera)4 oro har, Lurraldeko biztanleen banaketari dagokiona. Hala ere, 
desgaitasunarekin baloratutako pertsonen ehuneko handiagoa ikusten da Enkarterri-Ezkerraldea 
sektoreko biztanleen aldean (% 6,6 eremu horretako biztanle guztien gainean) eta, bereziki, gizonen 
artean (% 8,1). Horren aldean, Uribeko sektorea da desgaitasunaren baloratutako biztanlerik gutxien 
duena (% 4,8).

2. TAULA ETA GRAFIKOA. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK, SEKTOREAREN ETA SEXUAREN ARABERA. 
BIZKAIA (2020)
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BARRUALDE; 
%25

BILBAO; %30

ENKARTERRI -
EZKERRALDEA; 

%29

URIBE; %16

BARRUALDE 9.875 %6,8 6.740 %4,6 16.615 %5,7 %25 %25

BILBAO 11.557 %7,0 8.637 %4,7 20.194 %5,8 %30 %30

ENKARTERRI - 
EZKERRALDEA 11.529 %8,1 7.946 %5,2 19.475 %6,6 %29 %25

URIBE 6.204 %5,8 4.365 %3,8 10.569 %4,8 %16 %19

Guztira 39.165 %7,0 27.688 %4,6 66.853 %5,8 %100 %100

Iturriak: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea, eta Bizkaiko biztanleen zifra ofizialak. 2020Ko urtarrilaren 1eko udal errolda.  
Estatistika Institutu Nazionala.

3.  Bizkaiko biztanle orokorren erreferentziak: 2020Ko urtarrilaren 1eko udal erroldaren berrikuspenaren ondoriozko biztanleen zifra ofizialak. Estatistika Institutu Nazionala.

4.  Bilbo: Bilbo, 1. Eremua (Deustu, Abando, Indautxu, Rekalde, Basurtu, Zorrotza) eta Bilbo, 2. Eremua (Uribarri, Otxarkoaga, Txurdinaga, Santutxu, Zazpi Kaleak, Bilbo Zaharra, San 
Adrian). Uribe: Mungialde-Txorierri (Mungialde, Txorierri, Erandio, Leioa) eta Getxo-Uribe Kosta (Uribe Kosta, Getxo). Barrualde: Busturialdea (Busturialdea, Bermeo), Duran-
galdea (Lea Artibai/Lea Ibarra, Ermua/Mallabia, Mank. Durango ( Garai Otxandio barne) / Berriz, Amorebieta-Etxano), Basauri/Nerbioi (Nerbioi, Basauri/Etxebarri), Galdakao/
Arratia (Galdakao, Arratia).  Enkarterri-Ezkerraldea: Enkarterri (Meatzaldea, Goi Enkarterri), Ezkerraldea (Barakaldo, Portugalete, Santurtzi, Sestao).



BIZKAIAN 
DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONEN  
PARTE-HARTZERAKO 
ETA BIZI KALITATERAKO 
PLANA 
2021-2023

[15]

Adinaren arabera, Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen % 43k 65 urte eta gehiago dauzkate (Bizkaiko 
biztanle guztietarako portzentajea %23)5. 85 urtetik gora, desgaitasuna duten emakumeen kopurua 
gizonena baino handiagoa da, biztanle orokorren aldean. Hor, 50 urterekin hasten da joera hori (emakume 
gehiago gizonak baino), eta 75 urtetik aurrera nabarmen handitzen da emakumeen ehunekoa gizonen 
ehunekoaren aldean.

Horrez gain, desgaitasuna duten pertsonen %30,4k 50 eta 64 urte artean dituzte (biztanleen % 7,7 
adin horrekin). Horrela, ehuneko hori handitu egin da 2015. urtearen aldean (% 28,5). Horrez gain, 
nabarmentzekoa da 30 urtetik beherako desgaitasuna duten gazteen kopurua, desgaitasuna duten 
pertsona guztien % 8,7 direlako.

3. TAULA.  
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK, BOST URTEKO TARTEETAN, ADINAREN ETA SEXUAREN ARABERA. 

BIZKAIA (2020)

ADIN TARTEAK GIZONAK % GIZONEN 
ALDEAN

EMAKU-
MEAK

% EMAKUMEEN 
ALDEAN GUZTIRA % BIZTANLE GUZTIEN 

ALDEAN

ADINAREN 
ARABERAKO 

BANAKETA

0 - 4 136 %0,6 106 %0,5 242 %0,6 %0,40

5 - 9 530 %2,0 253 %1,0 783 %1,5 %1,20

10 - 14 878 %3,1 376 %1,4 1.254 %2,3 %1,90

15 - 19 913 %3,3 431 %1,7 1.344 %2,5 %2,00

20 - 24 716 %2,8 424 %1,7 1.140 %2,3 %1,70

25 - 29 652 %2,4 434 %1,7 1.086 %2,0 %1,60

30 - 34 916 %3,0 613 %2,0 1.529 %2,5 %2,30

35 - 39 1.270 %3,3 818 %2,2 2.088 %2,8 %3,10

40 - 44 2.150 %4,5 1.405 %3,0 3.555 %3,8 %5,30

45 - 49 2.825 %5,9 1.964 %4,2 4.789 %5,1 %7,20

50 - 54 3.487 %7,7 2.307 %5,0 5.794 %6,3 %8,70

55 - 59 4.203 %9,7 2.745 %6,0 6.948 %7,8 %10,40

60 - 64 4.713 %12,0 2.881 %6,7 7.594 %9,3 %11,40

65 - 69 4.086 %12,8 2.514 %7,0 6.600 %9,7 %9,90

70 - 74 3.815 %13,4 2.492 %7,3 6.307 %10,1 %9,40

75 - 79 3.257 %15,4 2.422 %8,7 5.679 %11,6 %8,50

80 - 84 2.263 %15,6 2.061 %9,0 4.324 %11,6 %6,50

85 - 89 1.630 %14,9 2.025 %9,9 3.655 %11,7 %5,50

90 - 94 574 %14,7 1.050 %10,6 1.624 %11,8 %2,40

95 - 99 136 %20,9 347 %12,8 483 %14,4 %0,70

100 baino gehiago 15 %31,9 20 %6,4 35 %9,7 %0,10

Guztira 39.165 %7,0 27.688 %4,6 66.853 %5,8 %100

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea, eta Etengabeko Erroldaren Estatistika.  
2020Ko urtarrilaren 1eko datuak. Estatistika Institutu Nazionala.

5.  Iturria: Estatistika Institutu Nazionala. Etengabeko Erroldaren Estatistika. 2020ko urtarrilaren 1eko behin-behineko datuak.
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4. GRAFIKOA BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN BIZTANLEEN PIRAMIDEA (2020)
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.

Pertsona horiek duten desgaitasun motaren arabera (fisikoa, adimenekoa, mentala edo zentzumenekoa, 
identifikatutako lehen desgaitasunaren edo desgaitasun nagusiaren arabera6), %52k desgaitasun fisiko 
eta/edo organikoa dute, %23 gaixotasun mentalaren ondoriozko desgaitasuna duten pertsonak dira, 
%16k zentzumeneko desgaitasuna dute, eta %8k adimen-desgaitasuna.

2015. Urtearen aldean, igoera nabarmena gertatu da gaixotasun mentalarengatik desgaitasuna duten 
pertsonen kopurua (% 8,2). Atzetik, zentzumeneko desgaitasuna duten pertsonak daude, kopuruak % 
4,2 egin duela gora. Gero, desgaitasun fisikoa duten pertsonen kopurua %1,6 handitu da, eta adimen-
desgaitasuna duten pertsonena %0,4.

5. TAULA ETA GRAFIKOA. BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK DESGAITASUNAREN ETA SEXUA-
REN ARABERA (2020). 

DESGAITASUN MOTA GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA %

FISIKOA 21.113 13.333 34.446 %52

ADIMEN- 
DESGAITASUNA 3.169 2.415 5.584

%8

ZENTZUMENEKO 
DESGAITASUNA 5.480 5.321 10.801

%16

MENTALA 8.912 6.264 15.176 %23

ZEHAZTU GABE 491 355 846 %1

Guztira 39.165 27.688 66.853 %100

FISIKOA %52

ADIMEN-
DESGAITASUNA %8

ZENTZUMENEKO 
DESGAITASUNA

%16

MENTALA %23

ZEHAZTU GABE %1

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.

Onartuta duten desgaitasun mailaren arabera (<%33; Arina - %33-44,5; Ertaina - %45-64,5; Larria - 
%65-74,5; eta Oso larria - %75 edo gehiago), taula eta grafiko hauek haien banaketa jaso dute. 2015. 
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Urteari dagokionez, desgaitasun larria eta oso larria duten pertsonen kopurua murriztu egin da (%4,0 
eta %17,1 murriztu da hurrenez hurren). Horren aldean, %13,1 handitu egin da desgaitasun arina duten 
pertsonen kopurua, eta % 3,6 desgaitasun ertainekoena.

6. TAULA ETA GRAFIKOA.  
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK BIZKAIAN, GRADUAREN ETA SEXUAREN ARABERA (2020)

DESGAITASUN MOTA GIZONAK EMAKUMEAK GUZTIRA %

<% 33 1.114 796 1.910 %3

ARINA 17.695 11.248 28.943 %43

ERTAINA 7.401 4.996 12.397 %19

LARRIA 8.633 6.469 15.102 %23

OSO LARRIA 4.322 4.179 8.501 %13

Guztira 39.165 27.688 66.853 %100

<33% %3

ARINA %43

ERTAINA %19

LARRIA %23

OSO LARRIA %13

<%33 %3

 <% 33     Arina     Ertaina     Larria    Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.

7. TAULA ETA GRAFIKOA.  
BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK DESGAITASUNAREN ETA GRADUAREN ARABERA (2020).

DESGAITASUN MOTA
<% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

ZK. % ZK. % ZK. % ZK. % ZK. % ZK. %

FISIKOA 1.224 %4 17.251 %50 7.107 21 5.484 %16 3.380 %10 34.446 %52

ADIMEN-DESGAI-
TASUNA 8 %0 1.592 %29 886 16 1.837 %33 1.261 %23 5.584 %8

ZENTZUMENEKO 
DESGAITASUNA 309 %3 4.903 %45 1.857 17 1.273 %12 2.459 %23 10.801 %16

MENTALA 296 %2 4.846 %32 2.427 16 6.287 %41 1.320 %9 15.176 %23

ZEHAZTU GABE 73 %9 351 %41 120 14 221 %26 81 %10 846 %1

Guztira 1.910 %3 28.943 %43 12.397 19 15.102 %23 8.501 %13 66.853 %100

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

FISIKOA ADIMEN- DESGAITASUNA ZENTZUMENEKO
DESGAITASUNA

MENTALA ZEHAZTU GABE

<33% Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.

 <% 33     Arina     Ertaina     Larria    Oso larria
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Ondorengo taula eta grafikoetan desgaitasuna duten pertsonen egoeraren xehetasuna jasotzen da, 
sexuaren, eta desgaitasun mota eta graduaren arabera:

8. TAULA ETA GRAFIKOA.  
BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK ETA GIZONAK DESGAITASUNAREN  

ETA GRADUAREN ARABERA (2020)

DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK

DESGAITASUN MOTA
<% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

ZK. % ZK. % ZK. % ZK. % ZK. % ZK. %

FISIKOA 500 %4 6.353 %48 2.661 %20 2.280 %17 1.539 %12 13.333 %19,9

ADIMEN-DESGAI-
TASUNA 3 %0 597 %25 379 %16 820 %34 616 %26 2.415 %3,6

ZENTZUMENEKO 
DESGAITASUNA 145 %3 2.310 %43 883 %17 644 %12 1.339 %25 5.321 %8,0

MENTALA 120 %2 1.844 %29 1.028 %16 2.626 %42 646 %10 6.264 %9,4

ZEHAZTU GABE 28 %8 144 %41 45 %13 99 %28 39 %11 355 %0,5

Guztira 796 %3 11.248 %41 4.996 %18 6.469 %23 4.179 %15 27.688 %41

DESGAITASUNA DUTEN GIZONAK

DESGAITASUN MOTA
<% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

ZK. % ZK. % ZK. % ZK. % ZK. % ZK. %

FISIKOA 724 %3 10.898 %52 4.446 %21 3.204 %15 1.841 %9 21.113 %31,6

ADIMEN-DESGAI-
TASUNA 5 %0 995 %31 507 %16 1.017 %32 645 %20 3.169 %4,7

ZENTZUMENEKO 
DESGAITASUNA 164 %3 2.593 %47 974 %18 629 %11 1.120 %20 5.480 %8,2

MENTALA 176 %2 3.002 %34 1.399 %16 3.661 %41 674 %8 8.912 %13,3

ZEHAZTU GABE 45 %9 207 %42 75 %15 122 %25 42 %9 491 %0,7

Guztira 1.114 %3 17.695 %45 7.401 %19 8.633 %22 4.322 %11 39.165 %59
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Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea. 
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9. TAULA ETA GRAFIKOA.  
BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK MOTAREN, ADIN TARTEAREN ETA GRADUAREN ARABERA (2020). 

IKUSI 2. ERANSKINEAN SEXUAREN ARABERA BANAKATUTAKO XEHETASUNA.

DESGAITASUN FISIKOA ETA/EDO ORGANIKOA DUTEN PERTSONAK 

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 115 20 19 8 162 % 0

5 - 9 5 173 22 55 34 289 % 1

10 - 14 8 150 39 37 54 288 % 1

15 - 19 14 121 47 32 61 275 % 1

20 - 24 15 121 61 43 69 309 % 1

25 - 29 13 155 46 26 54 294 % 1

30 - 34 32 255 75 66 66 494 % 1

35 - 39 46 377 103 84 92 702 % 2

40 - 44 73 737 210 177 143 1.340 % 4

45 - 49 104 1.135 305 289 196 2.029 % 6

50 - 54 184 1.388 473 377 271 2.693 % 8

55 - 59 209 1.875 632 550 339 3.605 % 10

60 - 64 206 2.380 841 613 331 4.371 % 13

65 - 69 131 2.040 885 596 309 3.961 % 11

70 - 74 72 1.899 944 699 313 3.927 % 11

75 - 79 56 1.685 867 643 335 3.586 % 10

80 - 84 32 1.221 673 525 248 2.699 % 8

85 - 89 17 977 556 420 255 2.225 % 6

90 - 94 7 362 231 177 137 914 % 3

95 - 99 76 70 54 64 264 % 1

100 baino gehiago 9 7 2 1 19 % 0

Guztira 1.224 17.251 7.107 5.484 3.380 34.446 % 100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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ADIMEN-DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 3 3 % 0

5 - 9 15 2 4 21 % 0

10 - 14 1 58 35 18 9 121 % 2

15 - 19 1 158 51 60 47 317 % 6

20 - 24 2 152 56 92 69 371 % 7

25 - 29 130 56 98 55 339 % 6

30 - 34 1 123 50 131 76 381 % 7

35 - 39 1 136 60 175 86 458 % 8

40 - 44 1 162 90 175 130 558 % 10

45 - 49 173 115 230 187 705 % 13

50 - 54 160 94 206 163 623 % 11

55 - 59 156 87 203 166 612 % 11

60 - 64 1 100 77 199 115 492 % 9

65 - 69 32 56 108 64 260 % 5

70 - 74 17 29 64 39 149 % 3

75 - 79 8 14 45 35 102 % 2

80 - 84 3 11 19 10 43 % 1

85 - 89 5 3 4 6 18 % 0

90 - 94 1 5 2 8 % 0

95 - 99 1 1 2 % 0

100 baino gehiago 1 1 % 0

Guztira 8 1.592 886 1.837 1.261 5.584 % 100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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ZENTZUMENEKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 28 1 2 31 % 0

5 - 9 1 42 6 2 16 67 % 1

10 - 14 45 23 8 22 98 % 1

15 - 19 4 45 17 14 26 106 % 1

20 - 24 4 37 17 10 22 90 % 1

25 - 29 1 42 10 12 37 102 % 1

30 - 34 7 53 22 30 40 152 % 1

35 - 39 5 71 30 35 75 216 % 2

40 - 44 17 164 52 59 79 371 % 3

45 - 49 20 193 67 81 109 470 % 4

50 - 54 24 290 100 98 159 671 % 6

55 - 59 36 447 135 115 230 963 % 9

60 - 64 54 529 183 141 222 1129 % 10

65 - 69 40 549 210 126 216 1141 % 11

70 - 74 32 626 216 131 253 1258 % 12

75 - 79 26 563 231 145 243 1208 % 11

80 - 84 19 469 200 112 262 1062 % 10

85 - 89 13 442 208 85 250 998 % 9

90 - 94 5 215 95 54 134 503 % 5

95 - 99 1 50 34 15 59 159 % 1

100 baino gehiago 3 3 6 % 0

Guztira 309 4.903 1.857 1.273 2.459 10.801 % 100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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GAIXOTASUN MENTALAK ERAGINDAKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 1 41 1 3 46 % 0

5 - 9 21 320 31 32 2 406 % 3

10 - 14 47 560 74 46 20 747 % 5

15 - 19 32 416 101 62 34 645 % 4

20 - 24 15 178 54 69 51 367 % 2

25 - 29 13 157 68 71 34 343 % 2

30 - 34 8 181 89 178 42 498 % 3

35 - 39 12 186 129 300 56 683 % 5

40 - 44 23 332 200 614 76 1.245 % 8

45 - 49 29 357 247 793 108 1.534 % 10

50 - 54 36 412 299 902 101 1.750 % 12

55 - 59 17 367 256 934 121 1.695 % 11

60 - 64 25 402 244 741 105 1.517 % 10

65 - 69 6 326 183 533 92 1.140 % 8

70 - 74 5 251 145 399 71 871 % 6

75 - 79 3 175 125 276 89 668 % 4

80 - 84 2 89 91 154 83 419 % 3

85 - 89 1 69 55 119 126 370 % 2

90 - 94 23 26 51 77 177 % 1

95 - 99 4 8 9 27 48 % 0

100 baino gehiago 1 1 5 7 % 0

Guztira 296 4.846 2.427 6.287 1.320 15.176 % 100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.



BIZKAIAN 
DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONEN  
PARTE-HARTZERAKO 
ETA BIZI KALITATERAKO 
PLANA 
2021-2023

[23]

3.  ERANTZUKIZUN PUBLIKOKO GIZARTE ZERBITZUEN 
SISTEMAKO ZERBITZU ETA PRESTAZIOEN GAUR EGUNGO 
ESKAINTZA DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAT 
ETA HAIEN FAMILIENTZAT

Orain, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saileko erantzukizun publikoko zerbitzu eta 
prestazioen gaur egungo eskaintza jasoko da, Gizarte Zerbitzuen Maparen arabera, I. Gizarte Zerbitzuen 
Plan Estrategikoan (2016-2019) barne hartzen den Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta 
zerbitzuen zorroaren (185/2015) zerbitzu eta prestazioak zabaltzeko7:

EGUNEKO ARRETA ZERBITZUAK (PLAZA KOPURUA): 

AUTONOMIA-MUGEK ERAGINDAKO PREMIEI 
ERANTZUTEKO ZERBITZUA EDO EGUNEKO ZENTROA ZERBITZUA EDO ZENTRO OKUPAZIONALA

GUZTIRA GUZTIRA

BILBAO 494 BARRUALDE 381

BARRUALDE 182 BILBAO 246

ENKARTERRI-EZKERRALDEA 192 ENKARTERRI-EZKERRALDEA 324

URIBE 238 URIBE 352

BIZKAITIK KANPO 11 BIZKAITIK KANPO 11

GUZTIRA OROKORRA 1.117 GUZTIRA OROKORRA 1.314

EGOITZAKO ARRETA ZERBITZUAK (PLAZA KOPURUA): 

EGOITZA-ZENTROAK DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONENTZAT 

EGOITZA-ZENTROAK GAIXOTASUN MENTALA DUTEN 
PERTSONENTZAT

GUZTIRA GUZTIRA

BILBAO 179 BARRUALDE 29

BARRUALDE 290 BILBAO 127

ENKARTERRI-EZKERRALDEA 341 ENKARTERRI-EZKERRALDEA 63

URIBE 139 URIBE 36

BIZKAITIK KANPO 247 GUZTIRA OROKORRA 255

GUZTIRA OROKORRA 1.196

2020Ko urtarrilaren 1eko datuak.

7.  Iturriak: Euskal Autonomia Erkideko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa 2016-2019, eta 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioen 
eta zerbitzuen zorroari buruzkoa.
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PRESTAZIOAK

1/2013 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUAN AITORTUTAKO 
PRESTAZIOAK

Onuradunak 2019/12/31n Bideratutako zenbateko osoa

Osasun laguntza eta prestazio farmazeutikoa 8 -

Gutxieneko diru-sarrerak bermatzeko subsidioa 92 199.614

Beste pertsona bati laguntzeko subsidioa 4 3.273

Mugikortasun-subsidioa eta garraio-gastua 10 9.579

KOTIZAZIO GABEKO PENTSIOAK Onuradunak 2019/12/31n Bideratutako zenbateko osoa

Kotizazio gabeko baliaezintasun-pentsioa 3.723 21.194.347

Kotizazio gabeko erretiro-pentsioa 3.365 17.113.652

Etxebizitza alokatzeko pentsio- osagarria 488  256.200

AUTONOMIA ETA MENDEKOTASUNAREN ARRETARAKO PRESTAZIO 
EKONOMIKOAK

Indarreko 
prestazioak 

2019/12/31n 
guztira

Desgaitasuna duten per-
tsonei dagozkien indarreko 
prestazioak 2019/12/31n

Bideratutako  
zenbateko osoa

Familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa (FGZPE) 21.296 846 65.730.115

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE) 85 24 331.369

Zerbitzuari loturiko prestazio ekonomikoa 2.035   11 9.781.975

BESTELAK

ARRETA GOIZTIARREKO ZERBITZUA
Kopurua 

2019/12/31n
Zerbitzura bideratutako 

zenbateko osoa

AG beharraren balorazioak 2.955

3.697.188Preskribatzeak 2.255

AGko esku-hartze sozialeko plana duten neska-mutilak 1.958

LAGUNTZA PRODUKTUEN ZERBITZUA (GIZATEK)
Onartutako  

eskaera-kopurua
Emandako laguntzen 

zenbateko osoa

Gizatek 1.819 1.236.301

GARRAIO EGOKITUKO ZERBITZUA Bideratutako diru-kopurua 

Garraio egokiturako aurrekontua 513.000

SERVICIO DE TUTELA Artatutako erabiltzaileak

Pertsona heldu ezgaituentzako tutoretza-zerbitzua; tutoretza/kuradoretza zerbitzua; 
ondasunen administrazioa eta babes judizialak

1.980 

BESTE DIRULAGUNTZA ETA LAGUNTZA BATZUK
Onartutako 

ekintza kopurua
Bideratutako urteko 

aurrekontua

Foru-dekretuaren bidez araututako dirulaguntzak (elkartegintza, aisialdia eta denbora librea, 
sentsibilizazioa eta zabalkundea, esku-hartze eta laguntza espezializatua, erakundeen tutoretza 
eta kultura-sustapena).

155 1.022.779

Autonomia pertsonala sustatzeko programak garatzera bideratutako dirulaguntza izendunak 5 997.000

Programak gauzatzera bideratutako dirulaguntza izendunak (elkartegintza, aisialdia eta denbora 
librea, esku-hartze eta laguntza espezializatua, garraio egokitua). 

24 4.124.000
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4.  ERKIDEGOKO PARTAIDETZA ETA BIZI KALITATERAKO 
EREDUAN AURRERA EGITEKO LORPEN NAGUSIAK ETA 
ERRONKAK

Gizarte-erakundeekin eta Gizarte Ekintza Sailarekin batera egindako Partaidetzarako eta Bizi-
kalitaterako Plana (2016-2019) ebaluatzeko prozesuari esker, indarrean egon den bitartean egin diren 
aurrerapen nagusiak, aurkitutako zailtasunak eta Erkidegoan Partaidetzarako eta Bizi-kalitaterako 
Ereduan aurrera jarraitzeko erronka nagusiak identifikatu ahal izan dira. Eredu hori, erreferentziatzat 
hartzen da desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien arretarako eta sustapenerako. Azken 
batean, guztiz ezartzea eta garatzea da gure helburua. Planaren (2016-2019) bost Ardatzetan 
egituratzen dira, eta horiek aplikatzeko eta jarraitzeko eratutako Mahaiak ere aipatzen dira.

A. ARDATZA. KOMUNITATEKO BIZITZA AUTONOMOA, GIZARTERATZEA 
ETA PARTE-HARTZE AKTIBOA

Bizi kalitate eta parte-hartze ereduarekin lerrokatutako norberaren autonomia eta bizitza 
independenterako zerbitzu, programa eta laguntzetan aurrera egitea.

Aurrera egin da autonomia pertsonaleko programen garapenean eta dibertsifikazioan. Bereziki, 
programa hauen helmena handitu da, eta hartzaile kopuru handiagora heldu da. Aurrerapen horiek 
ekimenari eta desgaitasunaren arloko gizarte-erakundeen berritzeko gaitasunari esker lortu dira. 
Horretarako, Gizarte Ekintza Sailaren laguntza izan dute, batik bat autonomia pertsonala sustatzeko 
programak garatzeko bideratutako diru-laguntza izenduen bidez. Batzuetan, hitzarmenen bidezko 
finantzazio-formula bihurtu dira, egonkortasun handiagoa emanez. Oro har, programa horietako 
bideratutako zenbateko osoa handituz joan da Plana indarrean egon den urteetan zehar, eta aurrera 
jarraitu behar izan da programa horien garapenean eta finkapenean. 

“Erantzukizun publikoko zerbitzu” gisa hartzen ez diren programak badira ere, Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren arau-esparruaren arabera -12/2008 Legea, Gizarte Zerbitzuena, eta 185/2015 
Dekretua, Gizarte Zerbitzuen prestazio eta zerbitzuen zorroarena-, Gizarte Ekintza Sailak hura 
garatzeko konpromisoa hartu du, ezinbesteko laguntzak baitira autonomia pertsonala sustatzeko eta 
desgaitasuna edo mendekotasuna okerragotzea saihesteko. Halaber, desgaitasuna duten pertsonen 
partaidetza eta erkidegoko ingurunean txertatzea eta etxean bertan geratzea errazten dute. Horrela, 
baliabide trinkoagoen eskaera atzeratzen da. Izan ere, azken arau-garapenetan, prestazioekin esplizituki 
bateratu da (FIZP). Hala ere, bideratutako finantzazio publikoa ez da beti egokitzen programa horien 
hartzaile kopuruan gertatzen diren aldaketei. Positibotzat hartzen da gaur egungo harreman formulek 
ematen duten malgutasuna, beste aukera batzuen aldean. 

Arreta goiztiarrari dagokionez, aurrerapen nabarmena gertatu da haren aintzatespenean, bermean 
eta doakotasunean, izan ere, prestazio ekonomikotzat hartzetik, 0 eta 6 urte arteko haurrei eta haien 
familiei zuzendutako zerbitzu publikoa izatera pasa da, betiere garapenean arazoak badituzte, edo 
horiek izateko arriskua badute. Horrela jaso eta bermatzen da Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2017 
Foru Dekretuan, Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoaren prestazioa arautzen duena. Bestalde, 
zerbitzu horretarako bideratutako finantzazio publikoa ere nabarmen handitu da: 2016 eta 2019 
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urteen artean % 44 handitu da zerbitzu horretara bideratutako zenbateko osoa (2.564.730 €-tik 
3.697.189 €-ra), eta % 22 artatutako neska-mutilen kopurua (2019an 1.956ra heldu da)8.

Horrez gain, aurrerapen handiak egin dira Gizarte Ekintza Sailak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
eta Osasun Sailekin izan duen lankidetzan eta koordinazioan, txertatzeko. Zehazki, Balorazio 
ekipamenduen (AGBT) eta Esku-hartze (AGET) ekipamenduen osaeran eta garapenean, esparru berri 
horren ondorioz sortu direnak. Horrenbestez, haien egituraketan aurrera jarraitu behar dugu. Horrez 
gain, kasu bakoitzari buruzko informazio partekatuko sistema integratua finkatzen hobetzen jarraitu 
behar da, ezinbestekoa baita arreta pertsonalizatuko planak diseinatu eta garatzeko.

Laguntza pertsonala areagotzeko eta hobetzeko eta bizitza independentea sustatzeko zerbitzu 
eta programei zeharkako laguntza-irudi gisa, alde batetik, bizitza independenterako zerbitzuak garatu 
dira (114 erabiltzaile izan dira, 2019ko abenduaren 31ra arte); bestetik, azken 5 urteetan, % 147 handitu 
da laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa jasotzen duten pertsonen kopurua (LPPE) - 68tik 
168ra, 2015etik 2018ra-. Bestalde, bideratutako zenbatekoa ere nabarmen handitu da (% 49): 221.918 
€-tik 331.369 €-ra, 2015etik 2019ra9.

Bai Gizarte Ekintza Saila, bai gizarte-erakundeak, bat datoz diotenean zerbitzu eta programa horietan 
aurrera jarraitu behar dutela, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arau-esparruaren eta Desgaitasuna 
duten Pertsonen Eskubideen buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren 19. artikuluaren arabera. Alde 
batetik, zerbitzu horrekin ase daitezkeen behar-profilak dituzten desgaitasuna duten pertsonei 
erantzuteko, laguntza-baliabide trinkoak erabiltzea saihesten delako, edo horien erabilera atzeratu, edo 
behar-mailekin bat datozen laguntzak izateko, batzuetan trinkoegiak diren zerbitzuetara jo gabe.

Gizarte Ekintza Sailak bizitza independentearen ereduaren definizioan aurrera egiteko asmoa du, 
hurrengo urteetarako lehentasunetako bat gisa, zerbitzu eta prestazioen eskaintza bat diseinatuz eta 
egituratuz, behar profil eta funtsezko etapa desberdinekin bat etorriz. Hori guztia Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko 185/2015 Dekretuaren zerbitzu eta 
prestazioetatik abiatuz, Bizitza Independenteari laguntzako Zerbitzua eta Laguntza Pertsonaleko 
Prestazio Ekonomikoa dena. Bestalde, etxebizitzetan hainbat aukera egon daitezke, laguntza handiago 
edo txikiagoekin.

Bai erakundeek, bai Sailak, elkarrekin lan egin behar dute diote, talde desberdinen bizitza 
independenteko programak finkatzen, egonkortzen eta hedatzen laguntzeko, behar-profilen ezaugarri 
eta berezitasunetara egokituz. 

Desgaitasuna duten pertsonen ahalduntzea sustatzea euren autodeterminazioa eta 
hautatzeko askatasuna erabil ditzaten, eta parte hartu eta euren eskubideak erabil ditzaten.

Aldaketa orokorra ikusi da desgaitasuna duten pertsonak eskubide osoko pertsona aktibo gisa hartzean, 
eta praktikan, gauzatzen jarraitu behar da. Gizarte-erakundeek, edozein dela erantzuten dioten, bildu 
edo artatzen duten desgaitasun-taldea, ahalduntzea eta autodeterminazioa sustatzeari ekin diote 
orientazio eta esku-hartze ardatz gisa. Programa eta esku hartzeko modu guztietan, ahalduntzearen 
balioak, hautaketa librea eta autodeterminazioa nagusi dira

.

8. Iturria: Prestazio eta Diru-laguntza Zerbitzua, eta Balorazio eta Orientazio Zerbitzua. Gizarte Ekintza Saila. BFA.

9. Iturriak: Desgaitasuna duten pertsonen partaidetzarako eta bizi-kalitaterako Plana (2016-2019) eta Prestazio eta Diru-laguntzen zerbitzua Gizarte Ekintza Saila. BFA.
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Xede honek jarduketa-lerroak garatzen laguntzeko, Bizkaiko desgaitasunaren arloko gizarte-erakunde 
gehienen elkartze-izaerarekin hertsiki lotuta dagoena, gizarte-erakundeek bere gizarte-oinarriekin eta 
zentroetara egindako bisita, bilera, jarduera eta jardueren bidez (erabiltzaileak ezagutzeko hain zuzen 
ere), Gizarte Ekintza Sailaren laguntzeko bide nagusia diru-laguntza izendunak eta elkarte, aisialdi, 
sentsibilizazio eta dibulgazio jarduerarako, esku-hartze eta laguntza espezializaturako, erakunde 
babeserako, kultura sustatzeko eta garraio egokitua eskaintzeko diru-laguntzak dira. Diru-laguntza 
horien zenbateko osoa % 3 handitu da 2016. eta 2019. urteen artean.

Foru Dekretu bidez araututako diru-laguntzen kasuan, norgehiagoka diru-laguntzak direnez, eta 
eskatzen dituzten erakunde kopuruaren arabera alda daitezkeenez, zenbait erakundek bide horretatik 
jasotako zenbatekoan murrizketa izan dutela esan dute. Zenbait kasutan, zailtasunak izaten dituzte 
mantentzeko eta ekimenak berritzeko, elkarteak sustatzeko eta ahalduntze jardueretan, finantzazioan 
dagoen ezegonkortasun horren ondorioz.

Hala eta guztiz ere, elkarteak sustatzeko jardueretan konpromiso egonkor batekin parte hartzen duten 
pertsonen eta familien kopuruak gora egin du (bereziki gizon kopurua, emakumeen aldean). Halaber, 
desgaitasuna duten pertsonak ahalduntzeko ekimen ugari sortu dituzte erakundeek: norberak 
kudeatutako programak eta ekipamenduak; lekukotasunak lehen pertsonan, partaidetza-taldeak, 
ahalduntze programak, ezagutza eta eskubideak erabiltzea, eta abar.

Garrantzitsua da jarduketa-lerro horren alde egiten jarraitzea, eta oro har, pertsonen zuzeneko 
partaidetza sustatu behar da, Plan berriaren garapen eta jarraipen jarduketetan.

Laguntza-produktuak eta laguntza teknikoak gehitzea eta berritzea.

Oro har, Gizartek laguntza ontzat jotzen du laguntza teknikoak, hala nola, Foru Aldundiaren 
informazio-zerbitzu publikoa, orientazioa eta autonomia pertsonala sustatzeko laguntza-produktuen 
laguntza ekonomikoak behar dituzten desgaitasuna duten pertsonentzat. Gizarte Ekintza Sailak 
zerbitzu horretara bideratutako aurrekontua % 5 handitu da, 2015. eta 2019. urteen artean 
(2015ean, 1.381.501 € izan zen, eta 2019an 1.450.000 €)10. Halaber, laguntza-deialdiaren bi urteko 
argitalpena gehitu da, urtetik urterako denbora-tarteak saihesteko, deialdi irekirik gabe. Horri esker, 
aurrekontuarekin jarraitu dute, laguntza horien hartzaileen artean zalantzak saihestuz.

Horrez gain, laguntzen katalogoa berrikusi da, Osakidetzaren Katalogo Ortoprotesikoa laguntza 
ekonomikoekin osatuz, autonomia pertsonala errazteko, hainbat funtzionamendu-esparruetan 
(komunikazioa, autozainketa, mugimendua, mugikortasuna, elikadura, ikuspegia, entzumena, memoria, 
eguneroko bizitzako oinarrizko eta tresnazko beste jarduera batzuk), baita etxean irisgarritasuna 
hobetzeko zerikusia duten laguntza-produktuak ere. 2019. urtean bereziki, produktuak handitu dira, 
desgaitasuna duten pertsonak etxean bertan jarraitzeko.

Beharrezkotzat jotzen da laguntza-katalogo hori hobetzen jarraitzea, gure behar, esparru eta garapen 
teknologiko berrietara egokituz, baina hedapenean ere. Horrek guztiak funtsezko elementua izan 
behar du autonomia pertsonalik handiena lortzeko eta bizitza independenterako ibilbideak errazteko. 
Halaber, formulak aztertzen jarraitu behar da, laguntzak emateko eta justifikatzeko epeak egokitzeko 
eta malgutzeko, pertsonek/familiek dirua aurreratu behar ez dezaten. 

10.  Iturriak: 
2015eko datua: Desgaitasuna duten Pertsonen parte-hartzerako eta bizi-kalitaterako Bizkaiko plana (2016-2019) 
2019eko datua: https://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/19549?_News_redirect=%2Fes%2Faccion-social
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I+G+B ekimenetan nabarmentzekoa da Gizarte Ekintza Sailak “Active Assisted Living” (AAL) 
Programaren deialdian izandako partaidetza. I+G+b-n aurrera egin beharko litzateke, bai laguntza-
produktuetan, bai esku-hartze prozesuetan, edo berrikuntza-estrategi baten garapena aztertzeko, 
Sailetik, gizarte-erakundeekin eta unibertsitateekin lankidetzan, Bizkaiak erreferente nazionala eta 
nazioartekoa izaten jarrai dezan, desgaitasuna duten pertsonei emandako laguntzetan.

Gizarte eraldaketa bultzatzea gizarte parte-hartzearen bitartez.

Boluntarioen sustapenari dagokionez, gizartean duten eginkizun eraldatzailearen ikuspegi partekatuan 
aurrera egin da. Esparru horretan, Gizarte Ekintza Sailak erakundeen jarduerei emandako laguntza 
mantendu du, diru-laguntza izendunen bidez, programak eta diru-laguntzak emateko, elkartze-, 
aisialdi, sentsibilizazio eta dibulgazio jarduerarako, esku-hartze eta laguntza espezializaturako, 
erakundeen babeserako, kultura eta garraio egokitua sustatzeko (aurreko atalean dagoeneko aipatu 
ditugu). Horrez gain, Gizarte Ekintza Sailak Bolunta erakundearekin duen hitzarmena mantendu 
da, boluntariotza sustatzeko. Bestalde, Futubideri emandako diru-laguntza izenduna finkatu da, 
babespeko boluntarioentzat. 

Halaber, nabarmentzekoa da desgaitasunaren arloko gizarte-erakundeek esparru horretan egindako 
esfortzua. Boluntario kopuruaren jaitsiera arina gertatu bada ere, 2016. eta 2018. urteen artean (% 
2koa hain zuzen), eta baita boluntarioek urtean emandako ordu kopuruan ere (% 3koa), boluntarioen 
konpromisoak nabarmen egin du gora. Horrela, boluntarioen arduraren ratioa % 19 handitu da 2016 
eta 2018. urteen artean, % 46 koa gizonen kasuan, eta % 6koa emakumearenean. 

Esparru horretako erronken artean daude:

•  Esparru horretan erakundeen ekimenei emandako laguntzak finkatzen jarraitzea.

•  Desgaitasuna duten pertsonek berek boluntario gisa egindako lanari bereziki erreparatzea.

•  Generoan dagoen tartea txikiagotzea boluntarioen artean.

Erkidegoko baliabideak erabiltzea eta erkidegoan parte hartzea sustatzen duten programak 
garatzeari dagokionez, aurrera egin da zerbitzu, programa eta zentro desberdinetan partaidetzarako 
eta bizi-kalitaterako Ereduan. Horrela, kontzientzia eta ekimen handiagoa dago jarduerak erkidegoko 
ingurunean egiteko. Horrela, inguruko baliabideak erabiltzea eta haiekin elkarrekintza izatea sustatuko 
da. Lerro horretan aurrera jarraitu behar da. Zentzu horretan, zenbait ekarpen aipatzen dira:

•  Desgaitasuna duten pertsonek erkidegoko ingurunean parte har dezatela sustatzea, jarduera 
inklusiboak eta elkarlaneko jarduerak eginez.

•  Gizarte-sentsibilizazioan batera lan egiten jarraitzea, erkidegoko ingurunean baldintza 
inklusiboak lortzeko.

•  Formula malguagoak bilatzea arretan, eta modalitate berriak gaur egungo zerbitzuetan eta 
baliabideetan (eguneko arreta-zerbitzuak, ordutegi desberdinekin; arreta denbora gutxiagoa; 
aldi baterako egoteko plazak gehitzea etab.), pertsonak bere etxean, bere erkidegoan jarrai dezan.
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B. ARDATZA. 
IRISGARRITASUN UNIBERTSALA, GUZTIENTZAKO DISEINUA ETA AUKERA 
BERDINTASUNA

Esparru eta eragile garrantzitsu guztien zeharkako inplikazioa, benetako aukera-
berdintasunerako, ez bazterkeriarako eta irisgarritasun unibertsalerako.

Gizarte-erakundeen hainbat ekimen egin dira beste esparru batzuekin lankidetzan (Eusko 
Jaurlaritzako beste Sail batzuekin - Osasun, Hezkuntza eta Kultura Sailarekin-, Emakunde, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren beste sail batzuekin - Euskara, Kultura eta Kirola, Enplegua, Gizarteratzea eta 
Berdintasuna...- Udalekin, Kontseiluekin - Irisgarritasuna, Boluntarioak, hirugarren sektore sozio-
sanitarioko Batzorde estrategiako-, Unibertsitateekin eta lankidetzan aritzen diren beste gizarte-
erakunde batzuetako Sareekin. Halaber, Gizarte Ekintza Sailak zenbait eragin-jarduketa garatu ditu 
beste arlo eta sailetan, irisgarritasun unibertsalean, aukera-berdintasunean eta desgaitasuna duten 
pertsonak sistema orokorretan eta erkidegoko baliabideetan duen partaidetzan eta txertatzean 
aurrera egiteko. Zehazki, BFAren Euskara, Kultura eta Kirol sailarekin, desgaitasuna duten neska-
mutilek Udalekuetako plazak eskuratzeko aukera izan dezaten. Horrez gain, BizkaiKOA museoen 
sarean, BFAren Museoetan irisgarritasun unibertsala ezartzeko prozesu bat abian jartzen lagundu 
dute. Bestalde, BFAren eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren arteko lankidetza-hitzarmenaren 
barruan, Gizarte Ekintza Sailak “Hesirik gabeko aniztasuna” gida egiten parte hartu du, desgaitasuna 
duten pertsonei buruzko zenbait baliabide teoriko eta praktiko hezitzaileen eskura jartzeko11.

Horrez gain, nabarmentzekoa da Gizarte Ekintza Sailak BFAren Herri Administraziorako eta Erakunde 
Harremanetarako Sailarekin duen lankidetza, adimen desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako 5 
plazen berariazko LEP deialdia diseinatzeko eta garatzeko (157/2017 FD), eta Herri Arduralaritzaren 
Euskal Erakundearen (HAEE) laguntza probak egokitzean, adimen desgaitasuna duten pertsonentzako 
plazak txertatzean eta formakuntzan lagunduz. Hori guztia Legegintzako 5/2015 Errege Dekretuan 
talde horrentzat ezarritako berariazko erreserba-kuota aplikatuz (Langile Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren Legea). Ekimen horrek, Bizkaian adimen-desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako 
eta egokitutako oposizio bat ekarri du. Gauzatzean, aukera-berdintasuneko baldintzak ziurtatzen diren 
lehen aldia izan da; baita euskara-probarekin ere. Lan-ildo horren alde egiten jarraitzeaz gain, BFAren 
Sail guztiak tartean sartuz, jarduerak garatu behar direla ere hauteman da, berariazko deialdiak eta 
enplegu publikoko erreserbak lan egiteko zailtasun bereziak dituzten beste talde batzuei helarazteko, 
lanpostuak egokitzeko beharrezkoak diren neurri guztiak kontuan hartuz12.

Hezkuntza esparruan bereziki nabarmentzen dira Osabidezko Hezkuntzarako Partzuergoak 
eskaintzen dituen programak. Partzuergo hori Eusko Jaurlaritzak (Hezkuntza, Unibertsitateak eta 
Ikerketa Saila) eta Bizkaiko Foru Aldundiak (Gizarte Ekintza Saila) osatzen dute. Partzuergoaren xedea 
da zailtasunak dituzten neska-mutilak eta gazteak gizarteratzea eta Bizkaiko Lurralde Historikoan 
Osabideko Hezkuntzarako plana garatzea, egiten diren esperientzia guztietan laguntzea, osabidezko 
hezkuntzaren esparruan, baztertuta dauden taldeen eta gizarte edo etnia gutxiengoen gainean 
jarduteko. Sail bakoitzak % 50ean finantzatutakoa, haren bidez zenbait proiektu egin dira, hala nola, 

11. Iturria: https://egk.eus/es/reto-integrar-diversidad-funcional/

12.  “Lan egiteko zailtasun bereziak dituzten desgaitasuna duten pertsonak”: garun-paralisia duten pertsonak, gaixotasun mentala duten pertsonak, edo adimen-desgaitasuna duten 
pertsonak, % 33ko edo hortik gorako aitortutako desgaitasun-mailarekin, eta desgaitasun fisikoa edo zentzumen desgaitasuna duten pertsonak, % 65eko edo hortik gorako 
aitortutako desgaitasun mailarekin. Iturria: Uztailaren 2ko 870/2007 ED, enplegu-programa arautzen duena, lan-merkatu arruntean desgaitasuna duten pertsonen enplegua 
sustatzeko neurri gisa laguntza izanez.
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Bideratuz programa, Osatuz programa edo Adin Txikikoak programa. Horietan guztietan Haur 
Zerbitzuak parte hartu du.

Oro har, aurrerapenak hauteman dira aukera-berdintasuneko, ez-bazterkeriako eta irisgarritasun 
unibertsaleko baldintzetan, gizarte-erakundeek eta Sailak garatutako eragin-ekimen desberdinen 
ondorioz, arlo eta sail desberdinen konpromisoa eta partaidetza tartean sartuz, zeharka, eskumenen 
esparru eta maila desberdinetan: enplegua, hezkuntza, kultura, garraioa, gazteria, irisgarritasun 
kognitiboa eta abar. 

Hala ere, jarduketa-lerro horietan aurrera egiten jarraitu behar da, erakundeen eta Sailaren artean 
lankidetza hobetuz, plangintzan, diseinuan eta garapenean, jarduketetan ahalik eta sinergia eta 
arrakastarik handiena lortzeko. Halaber, Gizarte Ekintza Sailak beste Sail batzuetan duen eragina 
indartu behar da, planifikatuta, eta ezartzen diren lehentasunen arabera. Gai horrekin lotutako zenbait 
ekarpen jasotzen dira:

•  Ogasuna: BFAren Ogasun eta Finantza Sailarekin lan egitea, desgaitasuna duten pertsonen 
zerga-onurak ezagutuz, eta esparru horretan egon daitezkeen hobekuntzak baloratzea.

•  Garraioa eta mugikortasun jasangarria: hesiak kentzen, irisgarritasun unibertsalean eta 
desgaitasuna duten pertsonentzako mugikortasun jasangarrian aurrera jarraitzea.

•  Desgaitasuna duten pertsona guztien hezkuntza inklusiboa. 

•  Enplegua: desgaitasuna duten pertsonen lan-txertatzean aurrera jarraitzea, lan-inguruen ireki, 
inklusibo eta irisgarrietan.

•  Osasuna-Osakidetza: zerbitzu eta baliabide egokietarako deribazioa hobetzea kasu bakoitzean.

•  Berdintasuna: inplikatutako eremuen lankidetza hobetzea, genero-indarkeria jasaten duten 
desgaitasuna duten emakumeen arreta hobetzeko.

•  Diru-sarrerak bermatzea: lagundutako etxebizitzen baliabidearekin duen bateragarritasunean 
aurrera egitea.

Udaleko gizarte-zerbitzuak: koordinazioa eta lankidetza hobetzea erkidegoko baliabideen 
dinamizazioan. Lanean jarraitu behar den xede bat izanda, Plan hau ebaluatzeko prozesuan, zein Plan 
berria egitean, BFAren zein Eusko Jaurlaritzaren zenbait Sailek eta Arloek parte hartu dute.

Oro har, foroak, mahaiak edo batera lan egiten den eremuak sustatzeko interesa dagoela ikusten da, 
Gizarte Ekintza Sailaren eta arlo edo sailen artean, zeharkako ekimenei ekiteko, aukera-berdintasuneko 
baldintzetan, ez-bazterkerian eta esparru guztietan irisgarritasun unibertsaleko baldintzetan aurrera 
egiteko.

Irisgarritasun unibertsaleko erabateko baldintzak

Irisgarritasun unibertsaleko aurrerapenei dagokienez, ekimen interesgarriak gertatu dira irisgarritasun 
kognitiboaren arloan (irakurketa erraza, ulertzeko irakurketa, ingurune irisgarriak, pertsona irisgarriak, 
besteak beste), adimen eta garapen desgaitasuna duten pertsonak ordezkatzen dituzten edo haiei 
laguntzak ematen dizkieten gizarte-erakundeek abian jarritako jarduketa eta jardunbide egoki 
desberdinekin. Horrez gain, Gizarte Ekintza Sailak zenbait aldaketa egin ditu dekretuetan, foru agindutan 
eta desgaitasuna duten pertsonei zuzendutako jakinarazpen formaletan, edukia erraztuz, eta ulertzen 
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lagunduz. Horrela, hizkuntza errazean dauden zenbait bertsio jarri dira eskura (irakurketa erraza). 
BFAren zerbitzu-gutuna eta azken foru-arauetako batzuk dira. Irisgarritasun kognitiboko baldintzak 
beste esparru batzuetara hedatzen jarraitu behar dugu (Osakidetza, Lanbide, Gizarte Segurantza eta 
Bizkaiko Foru Aldundiko beste sail batzuk), eta baita irisgarritasun kognitiboa bultzatzeko beste ekimen 
eta programa batzuetan.

Oro har, arkitektura, ulermen eta jarrerazko edozein hesi kentzeko irisgarritasun unibertsalari 
dagokionez, nabarmentzekoa da Sailak eta gizarte-erakundeek Irisgarritasuneko Euskal Kontseiluan 
parte hartu dutela; baita Euskadin Irisgarritasun Estrategia egiteko prozesuan ere, Eusko Jaurlaritzak 
berriki onartutakoa. Horrela, ezinbestekoa da Planaren jarduketa-lerro horiei erreparatzen jarraitzea. 
Esparru horretan, ezinbestekotzat jotzen da jarduketen diagnostiko eta plangintza bat egitea. Horrela, 
ekimenen koordinazio handiagoa eta sinergia lortu da, zehazten diren lehentasunen arabera. Horrez 
gain, teknologia berrien ahalmenaz baliatzeko interesa ere hauteman da, irisgarritasun unibertsaleko 
baldintzetan aurrera egiteko.

Gizarte-zerbitzuetako erantzukizun publikoko zentro eta sareko zerbitzuen irisgarritasun baldintzei 
dagokienez, egoitza-aldaketa batzuk, eta zenbait azpiegituren irisgarritasunean hobekuntzak egin badira 
ere, jarduketa-lerro horretan aurrera egin behar da. Bestalde, pertsona bakoitzaren beharrei egokituta 
dauden plazak ere bilatzen dira. Erantzukizun publikoko zentroetan eta zerbitzuetan (desgaitasuna, 
bazterkeria, haurrak, emakumeak eta abar) erabateko irisgarritasunean aurrera egiteaz gain, ekipamendu 
eta azpiegituretako irisgarritasuna hobetzeko irtenbideak eta aukera ere aztertu behar dira.

Zentro okupazionaletan garraioa hobetzeko formulei dagokienez, zentrora bere kabuz joateko 
mugikortasun murriztua edo autonomiarik ez duten pertsonentzat, eskatzen duten pertsonen beharrak 
zein diren dakiten arren, osorik konpontzeko dagoen kontua izaten jarraitzen du. Halaber, tokialdaketak 
edo egoitza-plazak erkidegoko lotura berriak sortzea, edo, eguneko arreta-zerbitzuetara joatea 
zailtasunak ekartzen badituzte, egoitza plazak pertsona horiek esleitzea saihestu behar dute.

Gizartea aukera berdintasunaren eta irisgarritasun unibertsalaren ikuspegitik sentsibilizatzen 
aurrera egitea.

Gizarte-erakundeek hainbat ekimen eta jarduera egin dituzte gizartearen sentsibilizazioan 
aurrera egiteko, batik bat aukera-berdintasunean eta irisgarritasun unibertsalean (Mundu Egunak, 
sentsibilizazio-kanpainak, ate irekiak, jarduera gizarte-sareetan eta webean, komunikabideetan 
egotea, eta abar). Gizarte Ekintza Sailak ekimen horiek bultzatu ditu, hara bertaratuz eta partaidetza 
aktiboa izanez (jardunaldietan, prestakuntza-jardueretan parte hartzea, erakundeak bisitatzea, 
erabiltzaileekin eta senideekin biltzea eta abar). Bestalde, finantzatzen ere laguntzen du, diru-laguntza 
izendunak eta elkartze, aisialdi, sentsibilizazio eta dibulgazio, esku-hartze eta laguntza espezializatuko, 
erakundeen babeseko, kultura sustapena eta garraio egokituko jardueretarako diru-laguntzak emanez.

Oro har, aldaketak hautematen dira gizartean, ezagutza handiagoa eta sentsibilizazio handiagoa 
izateko desgaitasuna duten pertsonen aniztasunaren aurrean. Hala ere, Planaren jarraipenaren eta 
ebaluazioaren barruan, beste adierazle batzuk gehitu beharko lirateke, aurrerapen horien bilakaera 
identifikatu ahal izateko. 

Horrez gain, Gizarte Ekintza Sailetik plangintza hobea egin beharko litzateke, eta hori bultzatu, 
ekimenak koordinatzeko eta garatzen dituzten jarduketen sinergiak ere hobetzeko, bai erakundeen 
aldetik, bai Sailaren aldetik. 
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C. ARDATZA. 
GIZARTE ZERBITZUEN UNIBERTSALTASUNA ETA ESKURATZEKO 
ZUZENTASUNA

Gizarte Zerbitzu Sistemaren baldintza eta estaldura hobeak lortzen aurrera egitea gizarte 
zerbitzuaren u nibertsaltasunerako eta eskuratzeko zuzentasunerako, baliabide eskari eta 
eskaintzaren arteko oreka handiagoa eta desgaitasuna duten pertsonentzako eta haien 
familientzako zerbitzu eta laguntzen hedapen hobea lortzen lagunduz, arrazionaltasun, 
zuzentasun, eraginkortasun eta jasangarritasuneko irizpideetan aurrera eginez, parte-hartze 
eta bizi kalitate ereduaren aplikazio egokiaren mende beti.

2016. eta 2019. urteen artean erantzukizun publikoko plazen eskaintza egonkor mantendu 
da. Igoera arin bat gertatu da, autismoa eta garapen arazoak dituzten pertsonentzako eguneko 
zerbitzuetan eta zentro okupazionalean plazak handitu direlako.

Horrez gain, gaur egungo eskaera hobeto ezagutzen da, talde desberdinen itxaron-zerrendari 
eta beharrei buruzko informazioa eguneratzen delako (Gaur egungo eta etorkizuneko beharren 
erantzun esparruari buruzko 2. Mahaiaren barruan). Horrez gain, gaixotasun mentala duten pertsonei 
dagokionez, talde horren beharren erantzun-esparruari buruzko berariazko sektore Mahaiaren 
bidez. Ezagutza horretatik abiatuz, Gizarte Ekintza Sailak aurrera egin du barnetik baliabideen mapa 
diseinatzen, erantzunak beharrei egokitzeko. Horrela, erakundeekin batera mapa horren gainean lan 
egingo dute.

Zentro okupazionaletan, plazen eskaintza nahikoa izan da eskaera gain hartzeko, eta batez besteko 
itxaronak hilabetekoak baino txikiagoak izan dira. Hori gertatu da zerbitzu okupazionalak, enplegu 
zentro bereziei edo enplegu arruntari egindako pixkanakako sustapenei esker, gizarte-zerbitzuen 
sistematik enplegura aurrera egiten dutenak. Horrela, aukera berriak sortu dira, plaza okupazionalak 
libre geratzen direlako. Beharren, zerbitzu motak, haiek kudeatzeko eta estandar bihurtzeko eta 
kudeatzeko moduan sakonean aztertu beharko dira, pertsona bakoitzaren banakako beharrak 
errespetatuz. 

Horrez gain, bizi diren lurralde esparruan artatutako pertsonen ehunekoak ere hobetu dira, 
zentro berriak, estaldura txikiagoa duten eremuetan kokatuz eta desgaitasuna duten pertsonen 
ohiko ingurunean jarraitzeko aukera emanez. Hala ere, pertsonak beren ingurunera hurbiltzea edo 
mantentzea sustatzen jarraitu behar da, eta hala badagokio, erronka orokorra da lurralde oreka lortzea 
baliabideen eta erantzunen sarea hedatzen.

Erronka batzuekin aurrera jarraitu egin behar da, xede horren jarduketa-lerroei dagokienez, eta 
premia berezia dago desgaitasuna duten pertsonen gaur egungo eskaerari emandako erantzunean, 
eguneko edo egoitzako arretako plaza esleitzeko dutenak. Beste irtenbide batzuk ere azter daitezke, 
hala nola, unitate bereziak sortzea desgaitasuna duten pertsonak ingurune mistoetan (desgaitasuna 
eta mendekotasuna) artatzeko, edo gaur egungo egoitza-zentroak dibertsifikatuz, unitateka antolatuz, 
profil berriei erantzuteko. Halaber, eskaintza zabal, malgu eta anitza hedatzen jarraitzeko, beharren 
bilakaerari egokitzeko gaitasunarekin, partaidetzarako eta bizi-kalitaterako ereduaren arabera, eta 
bizitza independentea lortzen laguntzeko ikuspegi batetik, hautatzeko aukerak ematen dituena (ahal 
den heinean, noski). Hori guztia, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen 
zorroari buruzko 185/2015 Dekretuari egokitzeko beharra galdu gabe. 
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Zerbitzuen kostuak ezartzeko irizpide objektiboak zehazteari dagokionez, eta horrek dakartzan 
harreman juridiko publiko-pribatuko esparruak, beharrekin eta kasu bakoitzean eskatzen diren 
laguntzekin bat datozenak, Gizarte Ekintza Sailak hitzarmenaren alde egin du, Hirugarren Sektore 
Sozialeko erakundeen aldeko lehentasuna bermatzeko. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak gizarte-itunari 
buruzko arautegia aldi batean garatzen badu, eredu ekonomikoen ezarpenean aurrera egin beharko 
da. Ituna ezartzeko baldintzak berrikusteari dagokionez, eremu sozio-sanitarioaren baterako 
finantzazioaren berezitasunak barne hartuz, aurrerapen handia gertatu bada ere, Gizarte Ekintza 
Sailaren eta Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren artean akordioa gauzatu dutelako gaixotasun 
mentala duten pertsonentzako plaza sozio-sanitarioak batera finantzatzeko, oraindik ezinbestekoa da 
bideratzea, zenbait kasutan, eredu berrira aldatzearen ondorioz gertatu diren disfuntzioak konponduz. 

Zerbitzuak desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien premien bilakaerara egokitzea, 
bizi kalitate eta parte-hartze ereduarekin lerrokatuta.

Zerbitzuen eta laguntza-programen eskaintzaren dibertsifikazioan eta malgutzean zenbait 
aurrerapen egin badira ere, pertsonen ezaugarriak, beharrak eta eskaerak kontuan hartuz, eta, 
erkidegoko partaidetza eta bizi-kalitateko ereduarekin bat etorriz, autonomia eta bizitza independentea 
sustatzen dituzten laguntzak eskainiz, eta erkidegoan parte hartuz, hobetzeko aukera handia dagoen 
jarduketa-lerro bat da. Zerbitzuen eta laguntza-programen eskaintzan egokiagoak diren erantzunak 
eta egokitzapenak identifikatu, sistematizatu eta antolatu ahal izateko, behar-profil desberdinak 
aztertu beharko lirateke, etapa eta egoera desberdinak kontuan hartuz, egon daitezkeen erantzun-
ibilbideak zehazteko aurretiko urrats gisa. Hori guztia Sailaren eta erakundeen arteko baterako lan 
batetik abiatuz, beharrak baliabideetara egokitzeko aukera eman dezaten, pertsonentzat eta haien 
senideentzat onuragarria den modu batean.

Zerbitzu eta programen eskaintza beharren bilakaerari egindako egokitzapen horri dagokionez, oro 
har, talde desberdinek zahartzearen erronka aipatzen dute (familien aldi bereko zahartzearekin ere 
lotuta), baita haurtzaroaren eta nerabezaroarena ere. 

Bigarren alderdi horri dagokionez, erantzunak eman behar dira (egoitza baliabideak eta atseden 
zerbitzuak), laguntza behar handiak, buruko nahasmenduak edo portaera-arazoak dituzten 
desgaitasuna duten adingabeentzat. 

Familien eta zaintzaileen laguntzen bultzadari eta dibertsifikazioari dagokienez, Gizarte Ekintza 
Sailak erakundeek garatzen dituzten familientzako laguntza-zerbitzu eta -programez gain (batez ere 
diru-laguntza izendunen bidez), nabarmendu behar da abenduaren 26ko 192/2018 Foru Dekretua 
onartu zutela. Horren bidez, zaintzaileen estatutua eta familia ingurunean zaintzetarako prestazio 
ekonomikoa arautzen da. Bestalde, 140/2019 Foru Dekretua ere onartu zuten, egoitza-zerbitzuarekin 
lotuta dagoen prestazio ekonomikoa arautzen duena, egoitza-zentro pribatuetan emandako arretatik 
etorritako gastuak gain hartzen laguntzeko diren diru-laguntzekin. Familiei eta zaintzaileei laguntzeko 
beste formula batzuk aztertzen jarraitzeko beharra ere aipatzen da, izan ere, kasu guztietan ez dago 
zerbitzu pribatu egokirik edo espezializaturik.

Izan ere, familiei eta zaintzaileei laguntzeko lerro nagusietako bat, denboraldi baterako egonaldiak 
edo atseden zerbitzuak dira. Plana indarrean egon den bitartean aldi baterako plazen eskaintza 
egonkor mantendu bada ere, adimen-desgaitasuna eta gaixotasun mentala duten pertsonen artean 
beharrak hauteman izan dira. 
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Oro har, nabarmentzekoa da premia egoeran dauden pertsona guztiek laguntza jasotzen dutela ahalik 
eta denbora laburrenean. Horrela, prebentziozko lan horiek hobetu behar dira, edo gutxienez, premia 
horiei aurreratu behar zaie.

Desgaitasuna duten pertsonen gaitasun juridikoa babesteko zerbitzuen garapenari dagokionez, 
babespeko pertsonen kopurua handitu egin da Bizkaiko Lurralde Historikoan. Bizkaiko Tutoretza 
Erakundeak bere gain hartzen du haietako gehieneko erantzukizuna, eta hitzarmenak ditu Futubide 
zein Ondoan Tutoretza Fundazioarekin kolektibo espezifikoen tutoretzarako. Kasu guztietan pixkanaka 
gora egin dute gaitasun juridikoa babesteko zerbitzuak, eta finkatu egin dira. Pertsonei eta familiei 
gaitasuna aldatzeko prozesuetan laguntzeko zerbitzuetan aurrera jarraitu behar da, subsidiaritate 
printzipioaren arabera, familiek euren beren gain har ditzaten babes eginkizunak. Horretarako, 
beharrezkoak dituzten laguntzak izango dituzte. 

Pertsonei eta familiei gaitasuna aldatzeko prozesuetan laguntzeko zerbitzuetan aurrera jarraitu behar 
da, subsidiaritate printzipioaren arabera, familiek euren beren gain har ditzaten babes eginkizunak. 
Horretarako, beharrezkoak dituzten laguntzak izango dituzte. 

Gizarte- eta lan-esparruan, desgaitasuna duten pertsonentzako programa eta zerbitzuetan 
berrikuntzak ezartzean, Gizarte Ekintza Saila, Bizkaiko Zerbitzu Okupazionaletan narriadura/
zahartze egoeran dauden adimen desgaitasuneko pertsonentzat irtenbide eta tresna berritzaileak 
identifikatzeari eta transferitzeari buruzko proiektuan laguntzen ibili da. Horren emaitza gisa, 2017. 
eta 2019. urteen artean, laguntza gehiago dituen zerbitzu okupazional baten 60 plaza ezarri dira, 
zahartze aktiboa errazteko gizarte- eta lan-esparruetan (Lantegi Batuen Egokiplan). Bestalde, lan-
talde bat abian jarri da tresna horiek transferitzeko eta jardunbide egokiak trukatzeko Lurralde osoko 
Zentro Okupazionaletan, talde hori ere hain zuzen artatzen dutenetan. Zerbitzu okupazionaletan 
laguntza handiagoko eredu hori finkatzen eta transferitzen aurrera egitea proposatu da.

Halaber, esparru horretan, esfortzu handiagoa egin da zerbitzu okupazionala eskaera berriei 
egokitzeko: zerbitzu okupazionala ingurune ireki, irisgarri eta inklusiboetan garatzeko beste aukera 
batzuk ematea, pertsonek okupatzeko aukera handiagoa izan dezaten; ingurumen zerbitzuak, agirien 
kudeaketa, elikadura, ostalaritza...

Aisialdi inklusibo eta espezializatuko eskaintzak garatzeari eta sustatzeari dagokienez, desgaitausna 
duten pertsonentzat, 2016. eta 2018. urteen artean % 6 handitu da zerbitzu horien desgaitasuna duten 
erabiltzaileen kopurua (4.497 pertsonatatik 4.767 pertsonatara). Jarduera horiek Gizarte Ekintza 
Sailaren laguntza dute, Programak egiteko bideratzen diren diru-laguntza izendunen bidez (elkarte 
jarduera, aisialdia, esku-hartze eta laguntza espezializatua, garraio egokitua), eta elkarte-jarduerarako 
diru-laguntzak, aisialdia, sentsibilizazioa eta zabaltzea, esku-hartze eta laguntza espezializatua, 
erakundeen babesa, kultura sustapena eta garraio egokitua. Txosten honen beste atal batzuetan 
azaldu den moduan, kontuan hartu behar dugu ez direla erantzukizun publikoko bermatutako 
zerbitzuak, beraz, erabilgarri dauden laguntza-formulak ez dira beti egokitzen eskaeraren hazkundeari 
edo erakundeek beharren aldaketari egokitzeko garatzen dituzten berrikuntzei. Ezinbestekoa da 
aisialdi inklusiboko eskaintza batera aurrera jarraitzea, pertsonak beste edozein herritarrak bezala 
aukeratutako aisialdian parte hartuz, berariazko baliabideen jadanik erabilgarri dagoenaren erantzun 
osagarri gisa. 
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Baloratzeko, gidatzeko, sartzeko eta zerbitzuen artean igarotzeko sistema hobetzea, 
desgaitasuna duen pertsona, bere bilakaera edo ibilbideko une bakoitzean, bere premietarako 
baliabiderik egokienean/tan egon dadin.

Aurrerapenak gertatu dira lan-metodologian eta ebaluazio-tresnetan, zein baliabideen arteko 
bateragarritasunean. Halaber, koordinazioa indartu da Saileko administrazio-unitateen artean. 

Gehienez, bi hiletara murriztu dira, oro har, mendekotasun-egoeraren balorazioak eta berrikusketak 
egiteko denbora. Horrez gain, premiazko-protokoloak dituzte endekapenezko zenbait gaixotasunen 
kasuan, eta lan egiten ari da desgaitasunaren hasierako balorazioak eta berrikusketak egiteko itxaron 
denborak murrizteko.

Bestalde, kasuak banan-banan jartzean hobetu da, pertsonak eta familiak zuzenago ezagutzen 
direlako. Horrez gain, gizarte-erakundeen alderatzea eta koordinazioa ere hobetu da, hala badagokie, 
lotuta badaude. Saileko teknikari taldea hazi egin da partaidetzarako eta bizi-kalitaterako ereduarekin 
lerrokatzean, pertsona bakoitzaren beharren balorazio hobea egiteko. Bestalde, kasu bakoitzean, 
erabilgarritasunaren arabera, egokienak diren baliabideen inguruko orientazioa ere eman da. 

Aurre egiten jarraitu behar diren zenbait gai ere badaude:

•  Balorazio-prozesuak hobetzea bizitzaren igarotzeetan: arreta goiztiarra eta eskolatzea amaitzea, 
bizitza heldua, zahartzea, premiazkoak diren beste behar batzuk...

•  Balorazioari laguntzeko zerbitzuetan partaidetza-ikuspegia hobetzea.

•  Mendekotasuna baloratzeko/berrikusteko prozeduraren egokitzapenean hobetzen jarraitzea 
desgaitasuna duten pertsona-profil desberdinei.

•  Zentroetara sartzeko/komunikatzeko zailtasunak gainditzea kasuak baloratzeko.

•  Zerbitzuen arteko igarotzeko (eta beste zentroetara oro har), eta mendekotasun egoeran dauden 
pertsonen zentroetara sartzeko eragozpenak gainditzea, bereziki, betiere baliabiderik egokienak 
badira zenbait behar-profil edota funtsezko etapa artatzeko. Horrela, aukera egokien aukera 
handituko da, baita pertsona eta familiek horien inguruan duten ezagutza ere.

•  Zeharkakotasuna indartzea, arretan hutsunerik egon ez dadin. Beharrengatiko laguntzak ematean 
aurrera egitea, betiere pertsonen bizitza-proiektuak kontuan hartuz (zenbait kasutan, desgaitasun 
motaren edo taldearen irizpidea gaindituz).

•  Nortzuk dira erreferentziako pertsonak eta solaskide teknikoak argitzea Gizarte Ekintza Sailaren 
barruan, desgaitasuna duen pertsona bakoitzarentzat, balorazio, orientazioa, sarbide eta zerbitzuen 
arteko igarotzeko sistemaren barruan.

•  Esku hartzen duten zerbitzu guztien (haurrak, bazterkeria, desgaitasuna, mendekotasuna) kasu 
konplexuenetan emandako erantzuna hobetzeko, jarduketa orokorrari ekinez.

Azkenik, nabarmendu behar da 24/2020 Foru Dekretuaren onartzea. Horren bidez, egoitza-
zentroetarako eta gaixotasun mentala duten pertsonentzako eguneko zentroetarako sarbidea onartzen 
da, Lurraldean gaixotasun mentala duten pertsonak ordezkatzen eta laguntza ematen dieten gizarte-
erakundeekin alderatuz egindakoa. Lanean jarraitu behar dute talde horren arreta hobetzeko, bereziki 
egoitza baliabideei erreparatuz (egoitzak eta laguntza duten etxebizitzak).
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Beste arlo eta sailen gaineko eragina indartzea, desgaitasuneko politiken zeharkakotasunaren 
ikuspegitik, desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei laguntzeko baliabideak eta 
irtenbideak jartzeko inplikazio eta konpromiso handiagoa izan dezaten.

Esparru honetan zenbait ekimen egin ditu Gizarte Ekintza Sailak Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza 
Sailarekin, zentroak irekitzeko azpiegiturak erabilgarri dauden baloratzeko.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin ere, hitzarmen bat ezarri da, egoitza-baliabideetara heltzeko 
irizpideak definitzeko eta bateratzeko, eta gaixotasun mentala duten pertsonekin baliabide-premiak 
partekatzeko. Halaber, aurrera egin da elkarreragingarritasunean, informazioa trukatzeko. Beste Sail 
edo Arlo batzuekin ere zabaltzeko lana da. Zehazki, alderdi hauetan.

-  Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza arloan eskumena duen saila: Etxebizitza egokituak desgaitasuna 
duten pertsonentzat, eta egoitza-eskaintza garatzeko etxebizitzak (egoitzak, laguntza duten 
etxebizitzak...), ibilbideak eta bizitza-aukera independenteak ematen dituena.

-  EJren Osasun Saila, Osakidetzarekin eta RSMBrekin zehazki: koordinazioa, sarbidea eta orientazioa 
hobetzeko Bizkaian desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei emandako erantzun sozio-
sanitarioan.

-  Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila eskaera identifikatzeko eta gizarte- eta hezkuntza-baliabideen 
erantzunaren plangintza eta koordinazioa hobetzea, bi sistemetako eragileen koordinazio hobean 
aurrera eginez, eta erantzun inklusiboak bultzatzea, etapa eta sistemen arteko igarotzeetan, 
pertsonen eta haien familien partaidetza kontuan hartuz.

-  EJren Enplegu arloan eskumena duen Saila: enplegu eta desgaitasuneko berariazko politikak 
edo zerbitzuak koordinatzea, desgaitasuna duten pertsonek lan-merkatura sartzean gainerako 
herritarren baldintza berak izan ditzaten.

-  BFAren Enplegu, Inklusio eta Berdintasun Saila: enplegu, inklusio eta emakume zerbitzuekiko 
koordinazioa handitzeko.

-  Eudel: koordinazioa hobetzeko, oinarrizko gizarte-zerbitzuekin eta erkidegoko beste zerbitzu 
batzuetan egindako baterako lanean.
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D. ARDATZA.  
PERTSONETAN OINARRITUTAKO KALITATEA ETA PLANGINTZA

Pertsonan eta pertsonarekin oinarritutako plangintzaren printzipioak gauzatzen aurrera 
egitea.

Oro har, gizarte-erakundeen eta Sailaren arteko koordinazioan, desgaitasuna duten pertsonen 
eta haien familien artean, hobetzeaz gain, partaidetza handiagoa egon delako, Saileko talde teknikoak 
zuzenago ezagutu ditu pertsonak eta familiak, zein Erantzukizun Publikoko Sarearen zentroak eta 
baliabideak. Horrez gain, aurrerapenak egin dira Sailaren eta erakundeen osagarritasunean, pertsonaren/
familiaren/ingurunearen egoerari buruz dagoen informazioan, zein kasu bakoitzean egokienak diren 
baliabideen proposamenen harmenean. 

Laguntzen banakako metodologia baten ezarpena orokortu da, eta Zentroetako Zerbitzuko taldeek 
esku-hartze handiagoa izan dute pertsonari erreparatzen dion plangintzaren berezko partaidetza-
ikuspegian. Halaber, horretan aurrera jarraitu behar bada ere, desgaitasuna duten pertsonek gero 
eta partaidetza handiagoa daukate arreta-planak egiten (BAPen esaterako), baita gaitasun mugatuko 
egoeratan ere. Kasu horietan, informazioa ematen diete, eta egokiak diren laguntzekin parte har dezatela 
eskatzen zaie.

Halaber, aurrerapen garrantzitsuak egin dira erakundeetan, partaidetzarako eta bizi-kalitaterako 
eredua gehitzean (bai talde profesionalen kultura-aldaketan, bai lan-tresna eta -metodologietan), 
pertsona bakoitza esku-hartzearen zentroan kokatzeko: bai banakako plangintzan, bai pertsonari 
erreparatzen dioten plangintza-metodologietan. 

Hala ere, pertsonaren partaidetzan eta baterako sorreran hobetzen jarraitu behar dugu, bere 
bizitza-proiektuaren protagonista delako. Dena den, eragileen artean (Saila eta erakundeak) gero eta 
ohikoagoa da pertsonek hitza izatea prozesuetan.

Planaren 3. Mahaiak egindako lanak (banako esku-hartzearen oinarrizko prozedura eta baliabideen 
artean igarotzea) gaur egun pilotua den lehen formulazioa ekarri du: “Banakako oinarrizko esku-hartze 
prozedura gida, eta kasuaren koordinazioa desgaitasuna duten pertsonekin, Bizkaiko Erantzukizun 
Publikoko Gizarte Zerbitzuetan”. Proba pilotu honen prestaketak eta garapenak, oraingoz, Arreta 
Pertsonalizatuko Plana egiteari eta jarraipena egiteari ekin dio, eta pertsonari eta laguntzak bereizteari 
erreparatzen dion plangintza aplikatzeko metodologiak eta tresnak partekatzen laguntzen ari da, 
gizarte-erakundeetan sortutako ezagutzaz baliatuz. Horrez gain, azken horien eta Saileko taldearen 
lankidetza-esparrua sistematika handiagoarekin zuzentzeko aukera ematen ari da, erreferentziako 
profesionalaren eginkizunetan eta kasuaren koordinazioan. 

Xede horretan aurrera jarraitzeko erronka nagusiek proba pilotu horren amaierarekin eta lortutako 
ezagutzak oinarrira gehitzearekin (hedapen eraginkorra planifikatzeko desgaitasuna duten pertsona 
guztiei) zerikusia dute. Izan ere, desgaitasuna duten pertsonen behar egoerak jarraipena eskatzen 
du, behar-profil eta une desberdinei egokituta (eskaera, balorazioa, orientazioa, sarbidea, baliabideen 
artean igarotzea...) Hedapen hori, Saileko zerbitzu guztietan aplikatu behar da, beharrezko material 
pertsonal eta materialak berriro doituz.
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Lerro horretan aurrera eginez gero, ziur asko gizarte-sektorearekiko aliantza zein pertsonari 
erreparatzen dion plangintza-metodologia finkatu egingo dira, irizpide metodologikoak bateratuz, 
zerbitzu aukera osoa hedatzen dela bermatuz, eta horren guztiaren benetako egoera neurtuz 
pertsonen bizitzan.

Gai horiez gain, nabarmendu behar dira xede horrekin lotuta dauden beste aurrerapen batzuk, hala 
nola, BFAren eskualdeko arreta, informazio eta herritarren izapidetze bulegoak, desgaitasuna duten 
pertsonen arretarako ere direnak.

Pertsonak, erabili nahi dituzten komunikazio eta ulermen kodeak, teknikak eta sistemak 
(ordezko komunikazio-sistemak, irakurketa erraza, interpretazio-zerbitzuak eta zeinu-hizkuntzan 
interpretatzeko bideoa) eta hizkuntza erabiliz adieraz daitezkeela ziurtatzeari dagokionez, 
jasangarritasun kognitiboari buruzko eta aurrerago euskararen erabileraren normalizazioari buruz 
jasotzen diren bestelako aurrerapenak alde batera utzita, bai komunikazio-sistemetan, bai hizkuntza-
politikako kontzeptu zabal batean aurrera egiteko jarduketa-lerro bat izaten jarraitzen du.

Bizi kalitatean, arretako etikan, kudeaketako kalitatean, antolamenduaren gardentasunean 
eta genero berdintasunean eta euskararen erabileraren normalkuntzan oinarritutako 
kudeaketa eredu integratu bat sustatzea.

Oro har, positibotzat jotzen dira xede honetan lortutako aurrerapenak, 4. Mahaiaren esparruan 
finkatutako “Bizkaiko gizarte-zerbitzuen erantzukizun publikoko sareko zentroak eta zerbitzuak 
kudeatzeko ereduaren” elementuak zehaztu direlako (eredu horretan, kudeaketa-sistema bat dator 
Partaidetzarako eta Bizi-kalitaterako Ereduarekin eta Sailaren lehentasunekin). Bestalde, Euskaliten 
“bINKLUSIon: Bizkaiko gizarte-zerbitzuetako erantzukizun publikoko sarearen zentroak eta zerbitzuak 
modu aurreratuan kudeatzeko eredua” izeneko proiektua ere garatu dute geroago. 

Gaur egun, 20 gizarte-erakunde parte hartzen dira proiektuan, GUFE eta BTE erakundeez gain, eta 
positibotzat hartu dute proiektuaren gaitasuna erakundeen erritmo eta dimentsioetara egokitzeko, zein 
proiektuak ezagutzak eta jardunbide egokiak trukatzeko eskaini dituen eremu eta aukeretara ere bai.

Sailak proiektu berezi honetan izandako ekimena eta laguntzaz gain, bereziki nabarmentzekoa 
da erakundeek bINKLUSIon ekimenak arrakasta izan dezan egindako esfortzua, bai kudeaketa 
aurreratuko ereduan jadanik aritu direnek, bai Bizkaiko erakunde ezagunek, zein esparru horretan 
bestelako ezagutza eta esperientzia-maila dituztenak. Sailaren eta erakundeen identifikazio eta 
konpromiso argia dago alderdi horietan guztietan aurrera egiteko.

Jarraipen-adierazleek, gainera, aurrerapenak izaten dituzte lehentasunezko esparruetan kudeaketa-
tresna hobeak hornitzen joan diren erakunde kopuruan, besteak beste, banakako plangintza eta 
pertsonei erreparatzen dien plangintza, konpromiso etikoko tresnak, genero-berdintasunean aurrera 
egiteko neurriak, euskararen erabileraren normalizazioan aurrera egiteko neurriak, edo interes soziala 
aintzatestea.

Xede horrekin lotuta, erronka nagusiak bINKLUSIon proiektuaren jarraipenarekin lotuta daude, 
behin dagozkion autodiagnostikoak eginda, tailer eta topaketa-eremu berriekin, eta adosten diren 
guztientzako esparruen hobekuntzarekin, banakako proiektuei lagunduz, kudeaketa aurreratuko 
ereduaren ebaluatzaile gisa prestatuz, edo sektoreko ebaluatzaileek kanpoko alderatzeak izateko 
aukera izanez. 
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E. ARDATZA.  
LANKIDETZA ETA ELKARRIZKETA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN

Lankidetza administrazio publikoen eta Hirugarren Sektorearen artean desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien familien arretan eta sustapenean

Gizarte Ekintza Sailak hitzarmenak mantendu ditu gizarte-erakundeekin, eta onartu eta bermatu egin 
du bere lehentasunezko lankidetza gizarte-zerbitzuen sistemaren garapenean (Euskadiko Hirugarren 
Sektore sozialari buruzko 6/2016 Legean jasotakoaren arabera). Horrela, ezinbestekoa da interes 
orokorreko jardueren garapenari egonkortasuna ematen dizkioten formuletan aurrera jarraitzea. 
Hain zuzen ere Foru Dekretu bidez araututako diru-laguntzek (norgehiagoka) ez dute programen 
egonkortasuna ekartzen, eta diru-laguntza izendunak ezin dira aldatu kostuen gehikuntzen edo behar 
berrien arabera. Tresna horiek eguneratu beharko lirateke, taldeen artean ekitate handiagoa bilatuz, 
eta Planaren babespean garatutako proiektuak hobeto egokituz. Bereziki, sormena eta berrikuntza 
uzteko, lankidetzatik abiatuz, baterako erantzukizunetik eta proiektuetan balio erantsia sortuz, 
beharrezko malgutasun-elementuekin, baldintzak betetzeko, aplikatzeko den arautegia betetzeari 
kalterik egin gabe. Horrez gain, “Esparru akordioen” irudiak aztertzen jarraitu behar dira.

Nabarmentzekoa da gero eta topaleku eta elkarrizketa-eremu gehiago daudela erakundeen eta 
Sailaren artean, bai bileretan, bai eremuetan, hala nola, Plana aplikatzeko eta haren jarraipena egiteko 
Mahaiak edo beste foro edo proiektu batzuek emandakoak, banaka, erakunde bakoitzarekin. Gizarte 
Ekintza Sailak erakunde guztietan parte hartzeko (haien tamaina edozein dela) zein adostasunak 
bilatzeko egindako esfortzu garrantzitsua baloratzen da. 

Hori horrela, nabarmentzekoa da gizarte-erakundeen berariazko partaidetza, erantzukizun publikoko 
zerbitzuak kudeatzeko parte-hartzaile gisa eta hartzaileen eta haien senideen ordezkari gisa, Arreta 
Goiztiarreko Zentroen Batzorde Iraunkorrean (36/2019 Foru Dekretua, Batzorde hau sortu eta 
arautzen duena) eta Osasun Mentaleko zentroen Batzorde Iraunkorrean (48/2020 Foru Dekretua, 
Batzorde hau sortu eta arautzen duena). 

Aurrera jarraitu behar dugu desgaitasunaren alorreko Hirugarren Sektoreko entitateekin lankidetza 
harremana sendotzen, bai erantzukizun publikoko zerbitzuak emateari dagokionez, bai interes 
orokorreko beste jarduera batzuei dagokienez (sentsibilizazioa, eskubideen sustapena, ikerketa, 
berrikuntza eta abar). Horretarako, berrikuntza kudeatzeko aukeraz baliatzeko interesa agertu da, 
aliantza gisa. Horrela, zerbitzu eta programen kalitatea zein nazio eta nazioarteko mailan erreferente 
gisa duten posizioa sustatzen dira. Bestalde, hura sustatu eta ezarpena eta hedapena bideratzen duen 
kudeaketa-sistema erraztea da helburua, ezagutzaren kudeaketa-sistemen bidez, lurralde barruko eta 
kanpoko aliantzen esparru batean.

Administrazio Publikoen eta Hirugarren Sektorearen arteko elkarlanaren eraginkortasunean 
eta balioztatzean aurrera egitea, desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien arreta eta 
sustapenari dagokienez.

Xede horretan egindako aurrerapen nagusietako bat Elkarrizketa Zibileko Mahaiaren formalizazioa 
da (Bizkaiko Foru Aldundiaren 154/2016 Foru Dekretua, Bizkaiko Elkarrizketa Zibileko Mahaia 
formalizatu eta arautzen duena). Bileren aldizkako egutegi bat ezartzeko dago (maila politikoan 
eta maila teknikoan), edukiak eta eraginkortasuna ematen dizkiona, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta 
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Bizkaiko hirugarren sektore sozialeko sareen arteko elkarrizketa zibileko eta lankidetzako organo 
goren gisa. Horrez gain, hartutako akordioen berri emateaz gain, beste Sail edo Arlo batzuek parte 
hartzeko aukera ere kontuan hartu behar da, zeharkakotasun handiago batetik.

Bestalde, positibotzat hartzen dira Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen partaidetzarako eta bizi-
kalitaterako Plan hau aplikatzeko, jarraitzeko eta ebaluatzeko lau Mahaiak. Jarduera emankorra 
ekarri dute elkarlaneko esparru batean. Horrela, berez, balio bat da, baina azaldutako adierazpen edo 
asmo guztiak beti ezin izan dira eraman jarduerara Planaren jarduketa-lerroak garatzean:

-  Lehen Mahaiak (Planaren aplikazioaren monitorizazioa, jarraipena eta ebaluazioa), Plana 
jarraitzeko eta ebaluatzeko lehen adierazleak identifikatu ditu. Emaitza nagusia izan da 
informazioaren ekarpen sistematiko eta aldizkakoa lortu dutela erakundeek eta Sailak. Jarraipen-
adierazle horiek berrikusi eta hobetu behar direla ondorioztatu dute, Plan berriaren xedeetara 
egokituz, eta adinari, sexuari eta desgaitasun motari buruz erabakitako aldagaiak barne hartuz. 
Halaber, desgaitasuna duten pertsonen ikuspegian gizartean gertatzen diren aldaketak neurtzeko 
gaitasuna duten adierazleak ere gehitu behar dira (gizarte aldaketaren zeharkako ardatzen 
ebaluazioa hobetzeko), baita erabiltzaileek erantzukizun publikoko zerbitzu eta prestazioekin 
duten gogobetetasunaren bilakaera ezagutzeko ere. Halaber, desgaitasuna duten pertsonek, 
hautematen dituzten aldaketei, gizarte-aldaketako zeharkako ardatzei zein gizarte-zerbitzuen 
sistemaren barneko aldaketei buruz duten iritziarekin lotuta dauden adierazleak ere barne hartu 
beharko lirateke.

-  Bigarren Mahaiak (gaur egungo eta etorkizuneko beharren erantzun esparrua), eskaera-esparru 
bat izateko aukera eman du, bai epe laburrera -itxaron-zerrenda eguneratuz eta garbituz-, bai epe 
ertainera, erakundeek emandako datu, analisi eta gainerako ezagutza-elementuekin. Hala ere, 
beharren identifikazio horren ondorioz, baliabideak sortzen hasi ziren 2020. urtearen amaieran. 
Aurrera jarraitzeko, ezinbestekoa da behar-profil desberdinak aztertzea, etapa eta egoera 
desberdinak kontuan hartuz, sor daitezkeen erantzun-ibilbideak zehazteko aurretiko urrats 
gisa: eguneko eta egoitzako arreta-zerbitzuak (beharrezko modalitate eta egokitzapenekin), zein 
bizitza independenteari eta laguntza pertsonalari laguntzeko zerbitzuak.

-  Hirugarren Mahaiak (Banakako esku-hartzeko oinarrizko prozedura eta baliabideen arteko 
aldaketa), D ardatzean aipatu den moduan, kasuaren kudeaketa-eredua aztertzeko aukera eman 
du, tresnak zehaztuz eta diseinatuz. Horrez gain, gizarte-erakundeen laguntza ere egituratu da, 
kasuaren koordinazio-eginkizunetan. Horrela, jarraipena eskatzen duten desgaitasuna duten 
pertsona guztiei pixkanaka hedatu behar zaie; baita haien jarraipena egin ere.

-  Laugarren Mahaiak (Partaidetzarako eta Bizi-kalitaterako Ereduarekin eta Saileko lehentasunekin 
bat datorren kudeaketa-sistema), D Ardatzean jadanik azaldutako beste aurrerapenez gain, 
lan-metodologia bat ere garatzeko aukera eman du, kudeaketa-ereduaren elementuak hasiera 
batean adostuz, eta gero, sektorearen berezitasunei egokitutako kudeaketa-ereduaren diseinu 
partekatuari ekiteko, sektorearen berezitasunei egokituta dagoena, aurrerapen esanguratsuekin. 
Errepika litekeen lan-metodologia bat izan liteke, beharrezko egokitzapenekin, partekatutako beste 
eraikuntza-ekimen batzuetan -Administrazioan eta erakundeetan-, ekimen eta erantzun berriak 
batera sortuz, ideiaren, diseinuaren, garapenaren, gauzatzearen, jarraipenaren eta ebaluazioaren 
fase desberdinak kontuan hartuz. 

Azkenik, gizarte-erakundeek arautegia garatzeko ekimen desberdinetan duten partaidetza zaindu behar 
da, Lurraldean desgaitasuna duten pertsonengan eragin dezaketelako. Bestalde, batera jarraitu behar 
dute lanean Sailak eta gizarte-erakundeek, Plan berria zabaltzean parte hartuz eta lankidetzan arituz. 
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5.  COVID-19AREN ETA COVID-19AREN OSTEKO 
EGOERAREN ERRONKA BERRIAK13

Pandemian zehar Aholku Batzorde bat osatu eta garatu dute, eta adinekoei eta desgaitasuna duten 
pertsonei nagusiki erreparatu diete, COVID-19ak zentroetan duen egoeraren berri emateko, 
zentroetan infekzioa prebenitzeko eta kontrolatzeko abian jarritako jarduketa-lerroak partekatzeko, 
aipatutako taldeen egoeraren eragin osoa baloratzeko, erakundeetakoez gain, eta lan eta lankidetza 
ildo berriak alderatzeko eta proposatzeko. Batzorde horretan elkargo profesionaletako, zientzialarien 
erkidegoko eta gizarte eragileen ordezkariek parte hartzen dute. Horien artean izan da Elkarrizketa 
Zibileko Mahaiaren Batzorde Iraunkorrean desgaitasunaren arloko ordezkari gisa parte hartzen duen 
batzordekidea. 

Ondoren, bizitzen ari garen pandemia-egoerarekin berariaz lotuta dauden zenbait gai adieraziko 
ditugu, proiektu honen esparruan gizarte-erakundeekin alderatu ditugunak.

Ondorengo gaiak, COVID-19aren eta COVID-19aren osteko egoeraren aukera eta erronka gisa 
hartzen dira, eta Plan berrian txertatuko dira:

Pandemia egoerak Partaidetza eta Bizi-kalitaterako Ereduaren balioa nabarmendu du, eta 
erakundeen, Gizarte Ekintza Sailaren eta desgaitasuna duten pertsonen zein haien senideen aldetik, 
egokitzeko esfortzu izugarria (zerbitzuetan, eremuetan, protokoloetan, ekipamenduetan eta abar) 
eskatu duten laguntza formatu berrietan eta erantzunetan lan banakatuagoak eta berrikuntzak egiteko 
aukera eman du. Hala ere, gizartearekin oro har hein batean gertatu den moduan, bizi-kalitateak 
okerrera egitearekin eta eskubideak erabiltzean izaten dituzten murrizketekin eta parte hartzeko 
aukeren mugatzearekin lotuta dauden zailtasunak aurkitu dira, eta zenbait kasutan, erkidegoko eta 
erakundeetako baliabideak behar direla bistan geratu da, pandemia egoera batekin bat datozenak. 

Nolanahi ere, partaidetza eta kalitate eredua koiuntura egoeretatik haratago eraman behar da, gizarte-
erakundeek eta Gizarte Ekintza Sailak eredu horren alde egiten dugulako. COVID-19ak eragindako 
egoeraz harago, eredu honek gure erreferentzia izaten jarraitu behar du, pertsonen partaidetza eta 
bizi-kalitatea bultzatzen duten laguntzak emateko. 

Halaber, gaur egungo egoerak zentro eta erakunde guztiek (bai gizarte-erakundeek, bai Gizarte Ekintza 
Sailak), talde horientzat eta haien senideentzat funtsezkoak diren euskarriek emandako erantzunaren 
balioa nabarmendu du.

COVIDaren eragina premia berriak sortzen ari da, eta epe ertain-laburrera sortzea ere 
aurreikusten da, desgaitasuna duten pertsonen eta haien senideen artean.

Pandemiaren ondorioz, bizi-kalitatearen eta osasun-egoeraren aldaketarekin (tratamenduak, 
zerbitzuak edo esku-hartze ibilbideak eten direlako), familien eta zaintzaileen gainkarga fisiko eta 
emozionalarekin, gaixotasun mentala duten pertsonen sintomatologia handitzearekin, autonomia 
pertsonalaren atzerapenarekin eta bakarrik edo senideekin bizi diren pertsonen laguntza-behar 
handiagoekin loturiko beharrak sortzen ari dira. 

Bestalde, laguntza-eskaera handiagoa ere gertatu da desgaitasuna duten pertsonen artean, 
haien familia-laguntzak ezin izan direlako mantendu (amore eman dutelako, berrogeialdiengatik, 
kutsatzeengatik eta abar). Halaber, gaur egungo baliabideen eskaeran euste-maila handia hauteman 
da (zentroetarako joateko beldurrarengatik, egoitzako plaza bat onartzeagatik eta abar). Horrela, 
pandemia-egoera gainditzen denean, sistemara heltzea aurreikusten den eskaera da. 

13.  OHARRA: Epigrafe honek gizarte-erakundeek galdeketaren egindako ekarpen nagusiak biltzen ditu, egoeraren diagnostikoa Covid-aren eta Covid-aren osteko egoera berriaren 
erronkekin osatzeko (2020ko urria).
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Horrez gain, badirudi epe laburrera zenbait arazo ere handituko direla, hala nola, portaerazkoak, 
egokitasun ezarekin lotutakoak, eta bestelako osasun mentaleko arazoak (desgaitasuna duten pertsonen 
eta, oro har, biztanleen kasuan), gaur egungo bizipenen, ziurgabetasun-egoeraren, parte hartzeko eta 
funtsean pertsonalak eta erlazionalak diren prestazioak eta zerbitzuak garatzeko mugen ondorioz.

Azkenik, laguntzarekin loturiko beharrak ikusten dira testuinguru komunitarioetan (laguntza naturalak, 
laguntza komunitarioko sarea, boluntarioak...), laguntza malgu eta pertsonalizatuagoak ere behar 
dira, lotura edo errefortzua osasun-zerbitzuekin, eta garraio egokituta (garraio publikoa erabiltzeko 
autonomia funtzionala ere galdu delako).

COVIDaren ondorioz, egokitzapenak egin ziren desgaitasuna duten pertsonentzako zerbitzuetan 
eta programetan, eta hurrengo urteetan horiek hedatu edo sakondu beharko dira.

Hainbat egokitzapen egin dira:

•  Zerbitzuen eta lan-metodologia mistoen digitalizazioan (zuzeneko laguntza eta online egindakoa 
konbinatuz).

•  Prebentzio-neurrietan eta testuinguru seguruetan: partaide gutxiago dituzten pertsona-taldeak 
eta familiak, segurtasun-distantziak, maskarak, segurtasun-elementuak eta eremuak bereiztekoak, 
hidrogela, EPIak, protokoloak, ekipamenduak doitzea eta langileen errefortzuak baja, berrogeialdi 
eta bestelako egoeratan.

•  Material egokituetan eta zerbitzuen programazioan, jardueren txandetan eta abar.

•  Azpiegitura eta eremuetan, gehieneko pertsona kopuruaren neurriak betetzeko, zenbait inbertsio 
eta dimentsioen egokitzapena eginez.

•  Laguntzen pertsonalizazioan eta malgutasunean, erkidegoko esku-hartzeetan, aliantzetan eta 
erkidegoko baliabideen egokitzapenetan.

•  Egoitza-zerbitzuen jardueretan, irteeretako murrizketen batik bat eraginda.

•  Etxeko laguntza-eskaera handiagoari erantzutean, bizitza independenteari laguntzeko zerbitzuetan 
eta informazio, orientazio eta harrera zerbitzuetan, familiei eta zaintzaileei laguntzeko programetan, 
eta laguntza psikologikoko zerbitzuetan.

Egokitzapen horien mantentzean eta hobekuntzan sakontzeari kalterik egin gabe, agerian utzi da zerbitzu 
eta laguntza sarearen zein familien garrantzia, bai eta isolatzeko joera izan ohi duten desgaitasuna duten 
pertsonei aurrez aurreko arreta eta erantzuna emateak duen garrantzia ere. 

Halaber, zerbitzu-sare horren profesionalei laguntzeaz gain, pertsonei eta haien senideei laguntza 
ere eman behar zaiela hauteman da, desegonkortze emozionaleko eta estres egoeren aurrean, 
testuinguruaren zailtasunek sortutakoak.

COVID testuinguruak laguntza-eredu anitz eta malguaren alde egiteko beharra indartu du, 
bizikidetza-unitateen bidez, autonomia pertsonaleko, bizitza independenteko edota erakundetik 
kanpoko prozesuen maila handiagoa lortzen errazteko helburuarekin.

Argi geratu da laguntzak indartu behar direla, autonomia pertsonala eta erkidegoan parte hartzea 
sustatzeko. Horretarako, laguntza-eredu anitz eta malguen eredu bat aztertu behar da, bizitza 
independentea ere sustatzen duena, bizitza independenteari laguntzeko zerbitzuak indartuz, eta talde 
desberdinentzako laguntza pertsonala bultzatuz. Bestalde, gaitasunen defentsa indartu eta nork bere 
erabakiak hartzen lagundu behar da. Horrez gain, egoitza-eredua berriro aztertu behar da, hurbiltasun 
zerbitzuak eta ibilbideak sustatuz, desinstituzionalizazioa eta etxean eta komunitateko inguruneak 
laguntzak sustatzeko.
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Nolanahi ere, lan horrek gaur egungo eta etorkizuneko erantzunaren azterketa integratua, gaur egungo 
zerbitzuen osagarritasuna planifikatu eta erantzun-eredu berriak ezartzea eskatzen du. Laguntza 
aniztasun handiagoa, norberaren aurreikuspenei erantzuteko malgutasun handiagoa eta erkidegoko 
esparruetan partaidetza handiagoa duen zerbitzu batek ekartzen duen ardatz hirukoitzean aurrera 
jarraitu behar dugu. 

COVID testuinguruak desgaitasuna edota parte hartzeko aukera ematen duten edo laguntzak 
ematean euskarri berriak eskaintzen dituzten teknologietara sartzeko zailtasunak dituzten 
pertsona askoren artean dagoen eten digitala ikusarazi du.

Eten digitala da, bai gaitasun digitaletako gabeziengatik, bai eskura dituzten baliabide teknologien 
gabeziarengatik. Eten hori, bereziki garrantzitsua da pertsonen eta familia zaharragoen artean, zein 
zailtasun kognitiboak edo laguntza-behar handiak dituzten pertsonengan (izan ere, beti ez dituzte 
beharrezko egokitzapenak). 

Horrez gain, desgaitasuna duten pertsonen artean, autonomia handiagoa badute ere, teknologia horiek 
erabiltzean gainbegiratze-maila handia eskatzen duten, edo mendekotasun arrisku handia eta gehiegi 
erabiltzeagatik isolatuta dauden profilak ikusten dira. Esparru horretan aurrera egin ahal izateko, laguntza-
sare handia behar da, pertsona eta familia bakoitzarentzat ekintza oso indibidualizatua ekartzen duelako.

Horrez gain, zailtasunak aurkitu dira pertsona eta familia horiek online administrazio-izapideak 
eskuratzeko orduan. Izapide horiek, gainera, zuzenean ezin ziren egin. 

Bestalde, kontuan hartu behar dugu digitalizazioa eta esku-hartzeko tresna teknologikoak lagungarriak 
direla haientzat. Gizarte-zerbitzuak osa ditzakete, baina ez ordezkatu. Erlazio-zerbitzuak dira, giza eta 
harreman mailan osagai trinkoa dutenak

COVID-aren egoerak sektorea digitalizatzeko erronka ekarri du berekin. Horrez gain, tresna 
teknologikoen beharra ere hauteman da, esku-hartzeak eta informazioa partekatu eta 
koordinatzeko.

Desgaitasunaren arloko elkarteek esfortzu handia egin badute ere digitalizazio-prozesuak barne 
hartzeko, modu desberdinean egin dute aurrera euren artean. Oro har, sektorea urrun dago oraindik 
kudeaketa, informazio eta esku-hartze prozesuak hobetzeko beharrezkoak diren tresna teknologikoak 
gehitzetik. Egiteko dagoen erronka da, baina horretarako, baliabide ekonomikoak zein profesionalak 
bideratu behar dira. Bestalde, talde profesionalen gaitasun digitaleko prestakuntzari ere lotu behar zaio, 
beharrezko baliabide teknologikoak edukitzea alde batera utzita. 

Azkenik, komeni da kudeaketa digitalizatzea eta erakundeen eta foru administrazioaren artean kasua 
modu egokian koordinatzeko nahikoa eta bateratua den informazioa partekatzea eta zentralizatzea.

COVID-aren eta COVID-OSTEKO egoerak ziurgabetasun handiko agertokia ekarri du, erantzukizun 
publikoko gizarte-zerbitzuak zabaltzeko dauden baliabideei dagokienez. Horrek, kezka eragin du 
gaur egungo ereduaren, laguntza programen eta bestelakoen jasangarritasunaren inguruan.

Partaidetzarako eta bizi-kalitaterako ereduarekin bat datorren Gizarte Zerbitzuen Sistemaren alde 
egin behar dugu, gizarte osasungarriago, solidarioago eta zoritxarrei aurre egiteko prestatuago dagoen 
gizarte batean egindako benetako inbertsio gisa, baina negozio-hobi berriak eta ekimen jasangarriak 
bultzatzeko, eta biztanle guztiengan eragin ekonomiko positiboak sortzeko ere bai. 

Desgaitasuna duten pertsonen partaidetzarako eta bizi-kalitaterako ereduak lorpen-maila garrantzitsuak 
lortu ditu, gizarte-kohesioari eta esku-hartzearen pertsonalizazioari dagokienez. Hori garatzearen alde 
egiten dugu, eskuratutako lorpenei eutsiz, gaur egungo sistemaren balioa nabarmenduz eta oinarri 
horretaz baliatuz, diseinu osagarri berriak eta COVID-19aren testuinguruan sortutako, eta COVID-
19aren OSTEKO testuinguruan sor daitezkeen behar berrietara egokituta daudenak erabiliz. 
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IKUSPEGIA, HELBURUA, PREMISAK ETA ESPARRU 
ESTRATEGIKOA 

Erkidegoko Partaidetza eta Bizi Kalitatearen Eredua erreferentziazko eredua da desgaitasunen bat 
duten pertsonei eta haien familiei arreta emateko eta haiek sustatzeko. Eredu hori erabat ezartzeko eta 
garatzeko, Bizkaian aurrera egin nahi dugu, funtsezko eragile guztien parte-hartzearekin batera. Eredu 
hori onartzeak aukera ematen du sistemaren eraldaketa pertsonarengan gero eta gehiago zentratzen 
den eskema baterantz bideratzeko, partaidetzaren eta komunitateko bizi-kalitatearen ikuspegitik. 

Eredu hau eraikitzeko bidean aurrera egiteko, ikuspegi, helburu, premisa eta aldaketarako eta 
eraldaketarako ardatz estrategikoak honako hauek dira:

Ikuspegia: pertsonak eta gizartea komunitatean autonomia pertsonal eta bizitza independentearen 
kultura baterantz eboluzionatzea lortzea, pertsona guztiek, inolako bazterketarik eta diskriminaziorik 
gabe, beren hautuak egin ahal izan ditzaten eta bizi-kalitateko eta autoerrealizazioko baldintza 
egokietan bizi izan daitezen.

Helburua: desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien parte-hartzea eta bizi-kalitatea 
hobetzen laguntzea, hautatutako bizi-proiektuaren garapenean autonomia pertsonal handiagoa 
lortze aldera, betiere erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen sistemaren estaldura-, kalitate- eta 
eraginkortasun-baldintzak eta ingurunearen baldintza inklusiboak eskainiz, aukera-berdintasunari, 
irisgarritasun unibertsalari eta diskriminaziorik ezari dagokienez; horrela, eremu guztietan gizarte-
eraldaketaz arduratzen diren arloek zeharkako inplikazio handiagoa izango dute.

Ikuspegirantz orientatzea eta helburu hori lortzea ezinbesteko premisak dira desgaitasuna duten 
pertsonek honako hauek lor ditzaten: 

•  bizi-kalitatea eta parte-hartze eraginkorra komunitatean

•  gogobetetasun pertsonala bizitzako arlo guztietan

•  bizitza-proiektu pertsonala egitea

•  gizarte-inklusioa

•  autonomia pertsonalaren eta bizitza independentearen maila handiagoak

Horretarako, hiru abordatze osagarri behar dira: 

•  AHALDUNTZEA: desgaitasunen bat duten pertsonak ahalduntzea, ahalik eta gaitasun gehien gara 
ditzaten autonomia pertsonalerako, bizitza independenterako eta komunitatean parte hartzeko, bai 
eta haien familiak ere.

•  LAGUNTZAK ETA EUSKARRIAK: desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien beharretara 
egokitutako ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK, eskuragarri dauden laguntzak (baliabideak, 
zerbitzuak, programak, prestazio ekonomikoak) eta horiek ematen dituzten erakundeak egokituz, 
parte-hartzearen eta bizi-kalitatearen paradigmarekin bat etorriz.

•  GIZARTEA ETA INGURUNEA ERALDATZEA, irisgarritasun unibertsaleko eta diseinuko 
baldintzak berma ditzan pertsona guztientzat, bai eta aukera-berdintasuna eta diskriminaziorik eza 
ere, desgaitasuna duten pertsonek eremu guztietan parte har dezaten.
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1. DIAGRAMA  
 DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN PARTE-HARTZERAKO ETA BIZI-KALITATERAKO  

ABORDATZE OSAGARRIAK

LAGUNTZA ETA EUSKARRIAK: 
ZERBITZU ETA PRESTAZIOAK

IRISGARRITASUN 
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Gai horietako bakoitza jorratzeko, beharrezkoa da aurrera egiten jarraitzea honako prozesu honetan: 
kultura-aldaketa, gizarte-eraldaketa eta inguruko zerbitzuen, laguntzen eta baldintzen bilakaera. Prozesu 
horrek sisteman esku hartzen duten funtsezko eragile guztien inplikazioa eskatzen du: desgaitasuna 
duten pertsonak eta haien familiak, haiek ordezkatzen eta/edo laguntzen dituzten erakundeak, 
administrazioak eta botere publikoak, profesionalak, boluntarioak, beste arreta-sistema batzuk, gizarte-
hedabideak, enpresak, gizarte-eragileak eta Bizkaiko gizarte osoa.

Aldaketa-prozesua, bost ardatz estrategiko dituena:

Gizarte-eragin eta -eraldaketako zeharkako bi ardatz, erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen 
sistemak Bizkaiko gizarte osoari zuzendu behar dizkion jarduerak barne hartzen dituztenak, funtsezko 
premisa hau oinarri hartuta: kultura-aldaketak gizartea (erakundeak, administrazioak eta botere 
publikoak, eragile ekonomiko eta sozialak, enpresak, ikastetxeak, osasun-zentroak, etab.) aldez aurretik 
prestatzea aniztasuna txertatzeko eta aldaketa-prozesuetan eraginkortasunez inplikatzeko:

A. AUTONOMIA PERTSONALA, BIZITZA INDEPENDENTEA ETA ERKIDEGOKO PARTE-
HARTZE AKTIBOA

Baldintza egokiak sustatzea, Bizkaiko desgaitasunen bat duten pertsonek ahalik eta autonomia pertsonal 
handiena, inklusioa eta komunitatean aktiboki parte hartzea lor dezaten, bai eta hautatutako bizi-maila 
independente handiagoetarako trantsizioak ere.

B. IRISGARRITASUN UNIBERTSALA, DENONTZAKO DISEINUA ETA AUKERA-BERDINTASUNA

Pertsona guztientzako irisgarritasun unibertsala eta diseinua sustatzea, bai eta aukera-berdintasuna eta 
pertsona horiekiko tratu egokia eta ez-diskriminatzailea ere, eremu guztietan.
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Hiru barne-ardatz, gizarte-zerbitzuen sisteman zentratuak eta etengabeko hobekuntzara bideratuak, 
funtsezko eragile guztien inplikazioarekin (Gizarte Ekintza Saila bera, desgaitasuna duten pertsonak eta 
haien familiak, haiek ordezkatzen eta/edo eskaintzen dituzten erakundeak, profesionalak, boluntarioak).

C. GIZARTE-ZERBITZUEN UNIBERTSALTASUNA ETA SARBIDEKO EKITATEA

Baldintza nahikoak eta egokiak bultzatzea, unibertsaltasuna bermatzeko eta desgaitasunen bat 
duten pertsonei eta haien familiei zuzendutako erantzukizun publikoko prestazioak eta zerbitzuak 
berdintasunez eskuratzeko.

D. KALITATEA ETA PLANGINTZA, PERTSONARENGAN ETA PERTSONAREKIN ZENTRATUA

Komunitatean parte-hartzearen eta bizi-kalitatearen eredua eta sisteman esku hartzeko ereduaren 
barruan pertsona ardatz duen plangintza-metodologia ezartzen aurrera egitea.

E. LANKIDETZA ETA ELKARRIZKETA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN

Gizarte-ekimeneko erakundeen lankidetza sustatzea erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen 
sistemaren orientazio eta hedapenean (zerbitzuak ematea, plangintza, berrikuntza eta etengabeko 
hobekuntza), elkarrizketa zibilean eta gizarte-ekimeneko erakundeen interes orokorreko beste jarduera 
batzuetan.

Gizarte-baliabideen sare egokia, nahikoa, osoa eta integrala (parte-hartze ereduarekin eta komunitateko 
bizi-kalitatearekin koherentea dena), zabaldu nahian planteatzen diren erronkek apustua eskatzen dute, 
eta, ondorioz, eragileen inplikazioa behar dute. Zehazki, honako hauetarantz aurrera egiten jarraitzeko 
eskatuko dute: 

•  Desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien ahalduntze mailakatua, beren burua eskubideak 
eta betebeharrak dituzten subjektutzat hartzen baitute, gizarte-motor gisa aniztasunaren balioa 
integratzen duen testuinguru sozial baten barruan.

•  Herritartasun aktiboa eta gizarte-ekimenen sustatzailea, pertsona eta erakunde adierazgarrien 
parte-hartze eraginkorra duena.

•  Herri-administrazio arduratsua eta jakitun dena herritarrei eskubide- eta aukera-berdintasuna 
bermatzeko orduan duen eginkizunaren garrantziaz, eta administrazio eta erakunde publikoen 
inplikazio eta konpromiso handiagoa duena inplikatutako eremu guztietan: hezkuntzan, enpleguan, 
osasunean, fiskalitatean, kulturan, garraioan, etxebizitzan, etab.

•  Sektorearen profesionalizazioa.

•  Boluntariotza bizia.

Hedapen horrekin batera, apustu politikoari eta gizarte-ekimenari eutsi behar zaie, lankidetzaren alde, eta 
hobekuntzak egin behar dira, bai zerbitzuetan, bai zerbitzuen euskarri diren administrazio-prozesuetan.

Desgaitasunen bat duten pertsonentzako arreta aldatzeko orduan eredu batek izan dezakeen trakzio-
ahalmena beti izango da eragile guztiek hark zehaztutako esparruan lan egiteko egindako apustuaren 
araberakoa. Hortik, gure ustez, garrantzitsua da desgaitasunen bat duten pertsonek Bizkaian parte 
hartzeko eta bizi-kalitaterako planean erreferentzia-esparru bat islatzea, betiere erantzukizun publikoko 
gizarte-zerbitzuen sistema eta haren eragileak pertsonarengan eta pertsonarekin oinarritutako 
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plangintzaren eta bizi-kalitatearen irizpideetara bideratuz, komunitateko parte-hartzearen eta bizi-
kalitatearen eredu baten barruan.

Diagrama honen bidez, sistemako eragileen arteko elkarrekintza adierazi nahi da, lau dimentsiotan 
egituratutako eredu hori txertatzen aurrera egiteko:

EREDUA
Gizarte-eraldaketako zeharkako estrategien multzoa eta komunitateko parte-hartzearen eta 
bizi-kalitatearen ikuspegia biltzen ditu.

SISTEMA
Horren arabera, hirugarren sektorea eta administrazio publikoa ez dira konpartimentu estan-
koak, elkarri lotutako sistemak baizik, interfaze anitzen bidez koordinatu eta lankidetzan ari-
tzen direnak pertsonei laguntzeko sistemak sortzeko eta gizarte aberatsa eta plurala eratzeko.

GIZARTEA
Aukera-berdintasunaren eta aniztasunaren kultura sortzeko beharrezkoa den aldaketa soziale-
ra bideratutako jarduera jasotzen duen gizartea.

PERTSONA
Desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei zuzendutako zerbitzu eta prestazio guztiak ja-
sotzen dituen pertsona, eta, gaitasunen arabera, bizi-proiektua bere gain hartzen duena.

2. DIAGRAMA  
ERANTZUKIZUN PUBLIKOKO GIZARTE-ZERBITZUEN SISTEMAREN ERAGILEAK, EREDUA ETA INTERAKZIOAK

Parte hartzeko eredua eta  
bizi kalitatea komunitatean:

A. 
Autonomia pertsonala, bizitza independentea eta 

parte-hartze aktiboa komunitatean.

B. 
Irisgarritasun unibertsala, pertsona guztientzako 

diseinua eta aukera-berdintasuna.

C. 
Gizarte-zerbitzuen unibertsaltasuna eta 

sarbideko ekitatea.

D. 
Kalitatea eta plangintza, pertsonarengan eta 

pertsonarekin ardaztuta.

E. 
Lankidetza eta elkarrizketa.

Bizi kalitatea, partaidetza aktiboa, 
inklusioa, autonomia pertsonala, 

bizimodu independentea

Laguntza, zerbitzu eta 
prestazio sare oso, 

nahiko eta egokia

PERTSONAGIZARTEA

Dibertsitatearen 
kultura, irisgarritasun 
unibertsala, aukera 
berdintasuna

SISTEMA
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A. ARDATZA.  
AUTONOMIA PERTSONALA, PARTE-HARTZE AKTIBOA KOMUNITATEAN 

ETA BIZITZA INDEPENDENTEA

Bizkaian desgaitasunen bat duten pertsonek ahalik eta autonomia pertsonal handiena, inklusioa eta 
komunitatean aktiboki parte hartzea lortzeko baldintza egokiak sustatzea, mendekotasun-egoerak 
prebenitzea eta hautatutako bizi-maila independente handiagoetarako trantsizioak sustatzea.

Helburu estrategikoak Jarduteko lehentasunezko ildoak 

A.1. Autonomia 
pertsonalerako eta 
mendekotasun- eta 
desgaitasun-egoerak 
prebenitzeko zerbitzuen, 
programen eta laguntzen 
garapenean eta 
finkapenean aurrera egitea.

-    Autonomia pertsonalaren kontzeptua, hura sustatzeko funtsezko elementuak eta 
esparru horretan izandako aurrerapenaren adierazle edo ebidentzia nagusiak adostea. 

-   Autonomia pertsonalerako eta mendekotasuna eta desgaitasuna prebenitzeko zer-
bitzuen eta programen garapena sendotzea, eta eremu horretan berritzen jarraitzea, 
bizi-zikloan zehar adin eta laguntza-premia desberdinei egokitutako erantzunak jasota 
(komunitatearen baliabide orokorren erabilera lehenesten dutenak eta genero-ikuspe-
gia ere kontuan hartzen dutenak).

-   Arreta Goiztiarreko Zerbitzu Publikoa garatzen jarraitzea, Balorazio Taldeen (AGBT) 
eta Esku-hartze Taldeen (AGET) antolaketan aurrera eginez, eta kasu bakoitzari bu-
ruzko informazio partekatuaren sistema integratua eta arreta pertsonalizatuko planak 
bultzatzea.

A.2. Bizi-eredu 
independentea definitzea 
eta esparru horretan 
zerbitzuak eta prestazioak 
ezartzen aurrera egitea, 
trantsizioak erraztuz 
desinstituzionalizazioan 
oinarrituta. 

-   Bizi-eredu independenteari buruzko eredu, erreferentzia eta praktika desberdinak 
detektatzea eta aztertzea. 

-   Bizkaian desgaitasuna duten pertsonentzako bizi-eredu independentea definitzea, 
bai eta erantzuteko ibilbideetara egokitutako zerbitzuen eta prestazioen eskaintza ere, 
premia-profilen eta bizi-etapen arabera, eta genero-ikuspegia ere kontuan hartuta.

-   Bizitza independenterako zerbitzuen eta prestazioen eskaintzaren eskaria (egungoa 
eta proiektatua) detektatzea eta kuantifikatzea.

-   Definitutako ereduan eta identifikatutako beharretan oinarrituta, bizitza independen-
tea eta desinstituzionalizazio-prozesuak bultzatzeko ekintza-plan bat zehaztea.

-   Bizitza independentean trebatzeko esperientzia pilotuak, esperientziazko presta-
kuntza-programak eta aldi baterako laguntza-gailuak garatzea.

-   Bizitza independentea babesteko zerbitzuak eta programak sustatzea, eta horiek 
sendotzen aurrera egitea.

-   Laguntza pertsonalaren figura garatzen jarraitzea, kolektiboentzat beharrezkoak 
diren egokitzapenekin, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa arautzen duen 
Foru Dekretuaren egokitzapenari eta hobekuntzari helduz.

-   Etxebizitza lagunduen esperientziak sendotzea eta garatzea komunitate-ingurunean, 
eta bizitza osoa etxean bertan izateko aukera opestea.

-   Laguntzadun etxebizitzen eta bizitza independentea babesteko zerbitzuen arteko bi-
tarteko laguntza-gailuak aztertzea.

-   Belaunaldien arteko laguntza-programak aztertzea, bizimodu independenterako 
eta bakardadeari (desgaitasuna duten pertsonak eta adinekoak) heltzeko aukerei modu 
osagarrian helduko dieten bizikidetza-formula mistoekin.

-   Bizikidetza-aukera, etxebizitza-eredu eta bizi-eredu komunitario berriak azter-
tzea, ibilbide pertsonalizatuetan oinarrituta, desgaitasuna duten pertsonak komunita-
tean inklusioa eta parte-hartzea errazteko.

-   Esparru horretan topaguneak, jardunbide egokiak eta I+G+b sortzea.
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Helburu estrategikoak Jarduteko lehentasunezko ildoak 

A.3. Desgaitasuna duten 
pertsonen ahalduntzea 
sustatzea, beren 
autodeterminazioa eta 
aukeratzeko askatasuna 
gauzatzeko, eta parte 
hartzeko eta beren 
eskubideak gauzatzeko. 

-   Espazioak eta kanalak sortzea, kasu bakoitzean laguntza egokiak emanez, desgaitasu-
nen bat duten pertsonek Plan honen jarraipenean eta ebaluazioan zuzenean parte har 
dezaten.

-   Desgaitasunaren elkarte-mugimenduari laguntzen jarraitzea, gizarte-oinarriaren dina-
mizazioan eta ahalduntzean. 

-   Desgaitasunen bat duten pertsonen ahalduntzea eta autodeterminazioa hobetzeko 
programak, zerbitzuak eta jarduerak garatzen jarraitzea, bai eta haien eskubideen 
ezagutza eta erabilera ere.

A.4. Laguntza-produktuak 
eta laguntza teknikoak 
eta esku hartzeko 
prozesuak txertatzen eta 
berritzen aurrera egitea. 

-   Laguntzen katalogoa hobetzen, eguneratzen eta zabaltzen jarraitzea, premia, etapa 
eta bizi-egoera berrietara egokituz, eta esparru eta garapen teknologiko berriak esplo-
ratuz.

-   Erosteko epeak egokitzeko edo malgutzeko formula berriak aztertzea, bizi-zikloa 
kontuan hartuta, bai eta laguntzak emateko eta justifikatzeko epeak arintzeko ere.

-   I+G+Bn aurrera egitea, bai laguntza-produktuetan, bai esku hartzeko prozesuetan, bai 
eta Sailetik berrikuntza-estrategia baten garapena aztertzea ere, gizarte-erakundeekin 
eta unibertsitateekin lankidetzan, Bizkaiak nazioko eta nazioarteko erreferente izaten 
jarrai dezan desgaitasuna duten pertsonentzako laguntzetan.

A.5. Gizarte-eraldaketa 
sustatzea, gizarte-
partaidetzaren bidez. 

-   Desgaitasunaren esparruan boluntariotza sustatzea, gizartea eraldatzeko eragile gisa. 
Desgaitasuna duten pertsonen boluntariotzako ekimenak sustatzea.

-   Baliabide komunitarioen erabilera eta desgaitasuna duten pertsonek komunitatean 
parte hartzea sustatzen duten programak garatzen jarraitzea, jarduera inklusiboen 
eta lankidetza-jardueren bidez.

-   Gizarte-sentsibilizazioan lanean jarraitzea, komunitate-ingurunean baldintza inklusi-
boak lortzeko.

-   Desgaitasunen bat duten pertsonek beren eskubideen inguruko sentsibilizazio- eta 
sustapen-ekintzetan parte hartzen duten gizarte-eraldaketako proiektuak babestea.

-   Formula malguagoak bilatzea egungo zerbitzuetan eta baliabideetan, eta modalita-
te berriak bilatzea, pertsonak etxean eta komunitatean jarrai dezan laguntzeko.
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B. ARDATZA.  
IRISGARRITASUN UNIBERTSALA, PERTSONA GUZTIENTZAKO DISEINUA 

ETA AUKERA-BERDINTASUNA

Irisgarritasun unibertsal eraginkorra eta pertsona guztientzako diseinua sustatzea, bai eta aukera-
berdintasuna eta pertsona horiekiko tratu egokia eta ez-diskriminatzailea ere, eremu guztietan, eremu 
giltzarrietan eskumena duten beste administrazio publiko batzuen inplikazio handiagoa lortuz.

 

Helburu estrategikoak Jarduteko lehentasunezko ildoak 

B.1. Eremu eta 
eragile giltzarri 
guztien zeharkako 
inplikazioa sustatzea, 
aukera-berdintasun 
eraginkorrerako, 
diskriminaziorik ezerako 
eta irisgarritasun 
unibertsalerako. 

Oro har, eremu guztietan:

-   Gizarte Ekintza Sailaren eta hainbat arlo edo sailen artean lanerako foroak, mahaiak 
edo espazio bateratuak sustatzea, zeharkako ekimenei ekiteko, aukera-berdintasu-
nean, diskriminaziorik ezan eta esparru guztietan irisgarritasun unibertsalak aurrera 
egin dezan. Foro horietan desgaitasunaren gizarte-erakundeak sartzeko formaturik ego-
kienak aztertzea, lanerako espazio egonkorretan zehazten direnean.

-   Zeinu-mintzairako interpreteen hedapenean aurrera egitea.

Zehazki, eremuen arabera, honako jarduera hauek sustatzea:

-   Ogasuna: desgaitasuna duten pertsonek eta haien familiek zerga-onurak eta -betebeha-
rrak hobeto ezagut ditzaten sustatzea, eta arlo horretan hobekuntzak identifikatzea eta 
bultzatzea.

-   Administrazio publikoak: enplegu-zailtasun bereziak dituzten desgaitasuna duten per-
tsonentzat gordetako lan-eskaintza publikoak sustatzen jarraitzea, eta sektore publi-
koaren eta desgaitasunaren gizarte-erakundeen arteko lankidetza sustatzea, hainbat ko-
lektibotara hedatzea aztertuz, bai eta esparru horretan hobetzeko beste neurri batzuk 
ere.

-   Euskara: desgaitasuna duten pertsonak artatzen dituzten gizarte-entitateen artean hiz-
kuntza-kudeaketa hobetzeko eta euskararen erabilera normalizatzeko prozesuak 
babesten jarraitzea, eta desgaitasuna duten pertsonek euskara parte hartzeko eta gi-
zarteratzeko tresna gisa erabiltzea sustatuko duten ekimenak aztertzea eta ezartzea.

-   Kirola: ekimenak sustatzen jarraitzea, desgaitasuna duten pertsona guztiek kirola au-
kera eta modalitate guztietan egin ahal izan dezaten (federatu egokitua eta egokitu 
gabea, eta komunitateko espazio, instalazio eta baliabide guztietan inklusiboa).

-   Garraioa eta mugikortasun jasangarria: desgaitasuna duten pertsonentzako ozto-
poak, irisgarritasun unibertsala eta mugikortasun jasangarria ezabatzen jarraitzea.

-   Hezkuntza: desgaitasunen bat duten pertsona guztien hezkuntza inklusiboa sustatzen 
jarraitzea hezkuntza-maila guztietan.

-   Enplegua: desgaitasuna duten pertsonak lan-ingurune ireki, inklusibo eta irisgarrietan 
laneratzen jarraitzea.

-   Etxebizitza: desgaitasuna duten pertsonek eta haien familiek etxebizitzen irisgarritasu-
nerako laguntzei buruzko ezagutza handiagoa izan dezaten sustatzea, eta arlo horre-
tan hobekuntzak identifikatzea eta bultzatzea.

-   Berdintasuna: desgaitasunen bat duten emakumeak ahalduntzeko eta ikusarazteko 
foroak, espazioak eta ekimenak bultzatzea, eta genero-indarkeria jasaten dutenentzako 
ezagutzan, sarbidean eta erantzunetan hobekuntzak sustatzea.
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Helburu estrategikoak Jarduteko lehentasunezko ildoak 

B.2. Irisgarritasun 
unibertsaleko eta 
diseinuko baldintzetan 
aurrera egitea pertsona 
guztientzat.

-   Irisgarritasun kognitiboko baldintzak beste eremu batzuetan zabaltzen laguntzea 
(bereziki, osasun-eremuetan, enpleguan eta Bizkaiko Foru Aldundiko beste sail batzue-
tan). Bereziki, irakurriaren ulermenerako zailtasunak dituzten pertsonek gehien erabil-
tzen dituzten tresnak eta formatuak (eskabideak eta komunikazio ofizialak) hizkuntza 
eskuragarriago batera egokitzen lan egitea. 

-   Esparru horretan jardunbide egokiak eta erreferentziazko ereduak identifikatzea, 
eta horiek sustatzeko eta ezartzeko jarduerak eta mekanismoak sustatzea (irakurketa 
erraza, inguruneen ebaluazioa, seinaletika, sentsibilizazio- eta prestakuntza-ekintzak, 
etab.).

-   Irisgarritasun unibertsaleko eta diseinuko baldintzak sustatzea pertsona guztientzat 
(bai oztopo arkitektonikoei dagokienez, bai komunikazio-, ulermen- eta jarrera-oztopoei 
dagokienez), ingurune komunitarioko eremu guztietan. 

-   Okupazio-zentroetarako eta eguneko zentroetarako garraioa hobetzeko formulak az-
tertzea.

-   Eusko Jaurlaritzaren Irisgarritasun Batzordean eta Euskadiko Irisgarritasun Estra-
tegiaren garapenarekin lotutako beste ekimen batzuetan parte hartzen jarraitzea.

-   Desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien artean eten digitala murrizteko jar-
duerak sustatzea.

B.3. Gizartea 
sentsibilizatzen 
aurrera egitea, aukera-
berdintasunaren eta 
diskriminaziorik ezaren 
ikuspegitik. 

-   Desgaitasunagatiko diskriminazioaren eta estigma sozialaren aurkako ekimenak sus-
tatzea, bai eta desgaitasunari, aukera-berdintasunari eta irisgarritasun unibertsalari bu-
ruzko sentsibilizazio soziala sustatzea ere (bi kasuetan, desgaitasuna duten emakumeen 
espezifikotasuna kontuan hartuta).



BIZKAIAN 
DESGAITASUNA DUTEN 

PERTSONEN  
PARTE-HARTZERAKO 

ETA BIZI KALITATERAKO 
PLANA 

2021-2023

[54]

C. ARDATZA. 
 GIZARTE-ZERBITZUEN UNIBERTSALTASUNA ETA SARBIDEKO EKITATEA

Baldintza nahikoak eta egokiak bultzatzea, unibertsaltasuna bermatzeko eta desgaitasunen bat 
duten pertsonei eta haien familiei zuzendutako erantzukizun publikoko prestazioak eta zerbitzuak 
berdintasunez eskuratzeko.

Helburu estrategikoak Jarduteko lehentasunezko ildoak 

C.1. Erantzukizun publikoko 
gizarte-zerbitzuen baldintza 
eta estaldura hobeetan 
aurrera egitea, sarbidean 
unibertsaltasuna eta 
ekitatea izan ditzaten, 
baliabideen eskariaren 
eta eskaintzaren artean 
oreka handiagoa lortzen 
lagunduz, arrazionaltasun-, 
ekitate-, efizientzia- eta 
iraunkortasun-irizpideetan 
aurrera eginez, betiere 
parte-hartzearen eta bizi-
kalitatearen eredua behar 
bezala aplikatzearen mende.

-   Desgaitasuna duten pertsonen egungo eskariari eta eguneko eta egoitzako arretarako 
baliabideen eskariari erantzutea, bai eta pertsona bakoitzaren bizitzako premiei egoki-
tzea ere. 

-   Lurralde-orekan aurrera egitea eskarira (egungoa eta proiektatua) egokitutako ba-
liabideen eta erantzunen sarea hedatzean, Bizkaiko gizarte-zerbitzuen mapa gara-
tuz.

-   Gaixotasun mentala duten pertsonentzako baliabideen sarearen antolaketa hobe-
tzen aurrera egitea, Osasun Mentaleko Zentroen Batzorde Iraunkorraren bidez.

-   Egungo erantzuna handitzea aldi baterako egonaldietan edo atseden-zerbitzuetan, eta 
baliabide hori beste kolektibo batzuetara zabaltzea, bai eta atseden-aukera berriak azter-
tzea ere, desgaitasuna duten pertsonak beren ingurunetik mugi ez daitezen.

-   Gizarte Ekintza Sailaren eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren arteko akordioaren ga-
rapenean sakontzea, gaixotasun mentala duten pertsonentzako plaza soziosanitarioak 
batera finantzatzeko.

-   Erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen erabiltzaileen gogobetetasuna neurtzea.

C.2. Gizarte-zerbitzuak 
desgaitasunen bat 
duten pertsonen eta 
haien familien premien 
bilakaerara egokitzea, 
bizi-kalitatearen eta parte-
hartzearen ereduarekin bat 
etorriz. 

-   Premia-profilak aztertzea, etapa eta egoera desberdinak kontuan hartuta, erantzu-
teko ibilbide posibleak zehazteko, eta laguntza-zerbitzu eta -programen eskaintzan 
erantzunak eta egokitzapenak identifikatzea, sistematizatzea eta planifikatzea, diber-
tsifikazio- eta malgutze-irizpideetatik abiatuta.

-   Eskaintza zabala, malgua eta askotarikoa hedatzen aurrera egitea, beharren bila-
kaerara egokitzeko gaitasuna izango duena, inguruneko baliabide komunitarioen era-
bilera indartuz, bizitza independenterako ibilbideak erraztuko dituen ikuspegi batekin, 
eta hautatzeko aukerak ahalbidetuko dituena (ahal den neurrian, eskura dauden balia-
bideen arabera).

-   Erantzun hobeak aztertzea eta garatzea desgaitasunen bat duten pertsonentzat, baldin 
eta behar baino lehen narriatuta/zahartuta badaude.

-   Erantzun hobeak aztertzea eta garatzea desgaitasunen bat duten pertsonentzat, baldin 
eta mendekotasun-maila mugakidea, arina eta moderatua badute, eta desgaitasu-
nen bat eta jokabide-arazoak badituzte. 

-   Desgaitasuna duten haur eta gazteentzako erantzun hobeak aztertzea eta garatzea, 
bereziki laguntza-premia handiak, buru-nahasmenduak edo portaera-arazoak di-
tuzten adingabe eta gazteentzat.

-   Familientzako eta zaintzaileentzako laguntzak garatzen jarraitzea, familiek dituzten 
behar berriak kontuan hartuta (zahartzea, besteak beste). 

-   Pertsonei eta familiei laguntzeko zerbitzuetan aurrera egitea, gaitasuna aldatzeko 
eta gaitasun juridikoa babesteko prozesuetan, etorkizuneko laguntza- eta lagun-
tza-beharrak aurreratuz, bai eta egoera horien aurrean hainbat zerbitzu eta baliabide 
koordinatuz ere. 

-   Programak eta zerbitzuak ezartzen jarraitzea, pertsonek beren ibilbidea garatzeko 
eskaintza egokia izan dezaten gizarte- eta lan-eremuan sartzeko eta garatzeko, eta, 
besteak beste, zahartzeak dakartzan erronkak kontuan hartzea, okupazio-zentroeta-
ko laguntza-eredurik handiena finkatuz eta transferituz.

-   Desgaitasuna duten pertsonentzako aisia eta denbora librea sustatzea, inklusiboa eta 
espezializatua. Bereziki, aisialdi autogestionatua bultzatzea.
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C.3. Zerbitzuen arteko 
balioespen-, orientazio-, 
sarbide- eta igarotze-
sistema hobetzea, 
desgaitasuna duen 
pertsona bakoitza, 
bere eboluzioaren edo 
ibilbidearen une bakoitzean, 
bere beharretara ondoen 
egokitzen den/diren 
baliabidean/baliabideetan 
egon dadin. 

-   Baliabide batetik besterako trantsizioa eta mugikortasuna hobetzeko formulak az-
tertzea eta identifikatzea, bateragarritasuna eta erabilera malgutzea.

-   Bizi-igarobideetan koordinazio- eta balorazio-prozesuak hobetzea.

-   Mendekotasuna baloratzeko/berrikusteko prozedura desgaitasuna duten pertso-
nen profiletara hobeto egokitzen jarraitzea.

-   Inplikatutako zerbitzu guztien (haurrak, bazterkeria, desgaitasuna, mendekotasuna, oi-
narrizko gizarte-zerbitzuak, etab.) zeharkako koordinazioa hobetzeko lanean jarrai-
tzea, kasu konplexuenetan erantzuna hobetzeko, ikuspegi globaletik.

-   Ekintza positiboak sustatzea, desgaitasuna duten emakumeek eskuragarri dituzten 
zerbitzuak eta baliabideak eskura izan ditzaten.

C.4. Beste arlo eta 
sail batzuen gaineko 
eragina indartzea, 
desgaitasun-politiken 
zeharkakotasunaren 
ikuspegitik, desgaitasunen 
bat duten pertsonei eta 
haien familiei laguntzeko 
baliabideen eta irtenbideen 
horniduran inplikazio eta 
konpromiso handiagoa lor 
dezaten.

-   Etxebizitza: desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien beharrei erantzuna 
ematea, ibilbideak eta bizitza independenterako aukerak erraztuz. Besteak beste, in-
plikazio eta konpromiso handiagoa izan dezaten esparru horretan dituzten beharrei 
laguntzeko baliabideak eta konponbideak emateko orduan.

-   Osasuna: zehazki, Osakidetzarekin eta Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarearekin 
(BOMS), Bizkaiko desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei ematen zaien eran-
tzun soziosanitarioan koordinazioa, sarbidea eta orientazioa hobetzeko.

-   Hezkuntza: eskaria identifikatzea eta gizarte- eta hezkuntza-baliabideen arloko eran-
tzunaren plangintza eta koordinazioa hobetzea, bi sistemetako eragileen koordinazio 
hobean aurrera eginez, eta erantzun inklusiboak sustatzea etapa eta sistemen arteko 
igarobideetan, pertsonen eta haien familien parte-hartzea kontuan hartuta.

-   Inklusioa eta berdintasuna: inklusio- eta emakume-zerbitzuekiko koordinazioa area-
gotzea.

-   Udalak: oinarrizko gizarte-zerbitzuekiko koordinazioa eta baterako lana hobetzea er-
kidegoko beste zerbitzu batzuetan. Oinarrizko gizarte-zerbitzuekin koordinazioa eta 
lankidetza hobetzea, baliabide komunitarioak dinamizatzeko.

 



BIZKAIAN 
DESGAITASUNA DUTEN 

PERTSONEN  
PARTE-HARTZERAKO 

ETA BIZI KALITATERAKO 
PLANA 

2021-2023

[56]

D. ARDATZA.  
KALITATEA ETA PLANGINTZA, PERTSONARENGAN ETA PERTSONAREKIN 

ZENTRATUA

Komunitatean parte-hartzearen eta bizi-kalitatearen eredua eta sisteman esku hartzeko ereduaren 
barruan pertsona ardatz duen plangintza-metodologia ezartzen aurrera egitea.

Helburu estrategikoak Jarduteko lehentasunezko ildoak 

D.1. pertsonan 
eta pertsonarekin 
ardaztutako 
plangintzaren 
printzipioak gauzatzen 
aurrera egitea.

-  “Bizkaiko Erantzukizun Publikoko Gizarte Zerbitzuetan desgaitasuna duten pertsonekin 
banaka esku hartzeko eta kasua koordinatzeko oinarrizko prozeduraren gidaliburuaren” 
gidaritza amaitzea, eta gidaliburu hori desgaitasuna duten pertsonengana zabaltzeko 
lanak planifikatu eta hastea, baldin eta haien beharrizan-egoerak jarraipena eskatzen 
badu, premia-profil desberdinetara eta sistemaren egituraren barruko une desberdineta-
ra egokituta (eskaera, balorazioa, orientazioa, itxarote-zerrenda, sarbidea, baliabideen ar-
teko igarobidea…). Desgaitasuna duen pertsonarekiko eta haren familiarekiko lankidetza 
hobetzen aurrera egitea, bere ibilbide pertsonala definitze aldera. (C.3 helburuari lotuta).

-  Behar diren neurriak hartzea desgaitasuna duen pertsona bakoitzak bere erreferentea 
eta solaskide teknikoa izan ditzan Gizarte Ekintza Sailean, azken horrek baitu kasua 
koordinatzeko ardura.

-   Gizarte Ekintza Sailaren eta gizarte-erakundeen arteko informazio-sistema parteka-
tu batean aurrera egitea, haien koordinazioa eta lankidetza errazteko, pertsonarengan 
eta pertsonarekin zentratutako plangintzaren zerbitzura. 

-   Pertsonek erabili nahi duten hizkuntzan eta komunikazio- eta ulermen-sistema, -tek-
nika eta -kodeetan (komunikazio-sistema alternatiboak, irakurketa erraza, zeinu-min-
tzairako interpretazio- eta bideo-interpretazio-zerbitzuak, etab.) adierazi eta arreta jaso 
dezaten bermatzea.

D.2. Bizkaiko gizarte-
zerbitzuen erantzukizun 
publikoko sareko 
zentro eta zerbitzuen 
kudeaketa aurreratuko 
eredua sustatzen 
jarraitzea: bizi-kalitatean 
zentratuta, bikaina, 
etikoa, gardena, genero-
berdintasunarekin eta 
elebiduna.

-   bINKLUSIon proiektua garatzen jarraitzea, adosten diren esparru komunetan topake-
ta- eta hobekuntza-tailer eta -espazioekin, eredua ezartzen aurrera egiteko erakundeen 
proiektuei laguntzea, kanpoko kudeaketa-ereduaren ebaluatzaile gisa prestakuntza ema-
tea, sektore aurreratuaren ebaluazioa egitea, eta kontrasteak egitea.

-   Parte-hartzearen eta bizi-kalitatearen ereduarekin lerrokatutako eredu etikoa batera-
tzea, eta konpromiso etikoko tresnak eta jardunbide egokiak partekatzea. Bizkaiko esku-
-hartze sozialerako Etika Batzordearekin beharrezkoak diren konexioak artikulatzea.

-   Erantzukizun publikoko zerbitzuen erabiltzaileen eskubideen eta betebeharren oina-
rrizko ildoak ezartzea eta zabaltzea.
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E. ARDATZA.  
LANKIDETZA ETA ELKARRIZKETA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN

Gizarte-ekimeneko erakundeen lankidetza sustatzea erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen 
sistemaren orientazio eta hedapenean (zerbitzuak ematea, plangintza, berrikuntza eta etengabeko 
hobekuntza), elkarrizketa zibilean eta gizarte-ekimeneko erakundeen interes orokorreko beste jarduera 
batzuetan.

Helburu estrategikoak Jarduteko lehentasunezko ildoak 

E.1. Administrazio 
publikoen eta hirugarren 
sektorearen arteko 
lankidetza sendotzea 
desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien 
familien arretan eta 
sustapenean. 

-   Bizkaiko Foru Aldundiaren eta hirugarren sektore sozialaren arteko lankidetzarako eta 
elkarrizketa zibilerako irizpide komunak ezartzea. 

-   Ezagutza eta jardunbide egokiak partekatzeko espazioak garatzea Gizarte Ekintza 
Sailaren eta Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen artean, hainbat alderditan; hona 
hemen: ezagutzaren kudeaketa, berrikuntzak, metodologiak edo desgaitasuna duten 
pertsonak sustatzeko eta haiei arreta emateko tresnak, parte-hartzearen eta bizi-kali-
tatearen eredutik.

-   Gizarte Zerbitzuen Legean jasotako esparru-akordioen garapena aztertzea, bai eta 
Hirugarren Sektore Sozialeko erakundeen interes orokorreko jarduerei laguntzeko for-
mula egonkorragoak ere.

-   Berrikuntza aliantza gisa kudeatzea, eta, horrekin batera, zerbitzuen eta programen 
kalitatea eta nazioan eta nazioartean erreferente gisa duen posizioa sustatzea, bai eta 
berrikuntza kudeatzeko sistema bat bultzatzea ere, ezagutza kudeatzeko hainbat siste-
maren bidez ezar eta zabal dadin, lurralde barruan eta kanpoan.

-   Gizarte Zerbitzuen Sistemaren zerbitzuak kudeatzeko lankidetza partaidetza-eredua-
rekin eta bizi-kalitatearekin bat datozen erakundeekin egiten dela bermatzea, hi-
tzarmenetan haren hedapenari lotutako irizpide objektiboak ezarriz.

E.2. Herri 
Administrazioen eta 
Hirugarren Sektorearen 
arteko lankidetzaren 
eraginkortasunean eta 
balioan aurrera egitea 
desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien 
familien arretan eta 
sustapenean 

-    Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Hirugarren Sektore Sozialaren lankidetza eta elkarrizke-
ta zibileko estrategia ikusaraztea. 

-   Bizkaiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia (BEZM) sustatzea, honako jarduketa hauen 
bidez:

-   Lan-plan bat ezartzea eta aplikatzea.

-   Beste sail batzuen parte-hartzea sustatzea, benetako zeharkakotasuna lortzeko. 

-   Formula eta lantalde berriak definitzea, inplikatutako beste gizarte-erakunde 
batzuen parte-hartzea baloratuz, landutako gaien arabera eta gizarte-oinarriak 
ordezkatzen dituzten guztiak barne hartuta. 

-   BEZMren bidez, elkartze-mugimenduak desgaitasuna duten pertsonen arreta-
rekin eta sustapenarekin lotutako araudiaren prestaketan parte har dezan sus-
tatzea.

-   Euskal Autonomia Erkidegoko batzorde eta foroetan HSSren lurralde-ordezkaritzan 
oreka sustatzea.
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PLANA APLIKATZEKO ETA EBALUATZEKO SISTEMATIKA 

Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetzarako eta Bizi Kalitaterako 2021-2023 Planaren 
aplikazio praktikoa eta eraginkortasuna errazteko, eta planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko, 4 lan-
mahai antolatzea aurreikusten da, osaera, dinamika eta lan-metodologia desberdinak ezarrita. Mahai 
guztietan Gizarte Ekintza Sailaren parte-hartzea aurreikusten da, bai eta Bizkaiko desgaitasunaren 
gizarte-erakundeena eta GUFE eta BTErena ere, Bizkaiko Foru Aldundiari atxikitako erakunde autonomo 
gisa. Mahai bakoitzak foku hauetako batean sakontzeko zeregina izango du, honako helburu hauekin:

1. MAHAIA:  
PLANAREN APLIKAZIOAREN MONITORIZAZIOA, JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA.

-  Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak eguneratzea (plan berri honetara egokituta).

-  Adierazle horien urteko bilketa-sistematika suspertzea.

-  Era berean, metodologia eta tresnak txertatzea gai hauei buruzko aldizkako informazioa biltzeko:

•  Erantzukizun publikoko zerbitzuen erabiltzaileen eta haien familien gogobetetasuna.

•  Gizarteak desgaitasunari buruz duen pertzepzioa.

•  Desgaitasuna duten pertsonen autopertzepzioa, parte hartzeko baldintzetan eta bizi-kalitatean 
egindako aurrerapenei buruz. 

-  Genero-ikuspegia txertatzea Planaren monitorizazio, jarraipen eta ebaluaziorako informazio-bilketa 
horretan.

2. MAHAIA:  
BEHARREN BILAKAERARI ERANTZUTEKO ETA BIZITZA INDEPENDENTERANTZ IGAROTZEKO 
SISTEMA 

-  Premien profilak aztertzea, etapak eta egoerak kontuan hartuta, erantzuteko ibilbide posibleak 
zehazteko, eta laguntza-zerbitzuen eta -programen eskaintzan erantzunak eta egokitzapenak 
identifikatzea, sistematizatzea eta planifikatzea, dibertsifikazio- eta malgutze-irizpideetatik abiatuta.

-  Bizitza independentearen aukera zabalagoetarako igarobideari ekitea, balizko ibilbideak eta prestazioen 
eta baliabideen eskaintza identifikatuz: laguntza pertsonala, bizitza independenteari laguntzeko 
zerbitzuak, komunitatean babesa duten etxebizitzak, etab.

-  Planaren A.2 helburu estrategikoan aurreikusitako jarduera-ildoen garapenari ekitea.
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3. MAHAIA:  
PERTSONA - BANAKAKO ESKU-HARTZEAREN ETA BALIABIDEEN ARTEKO TRANTSIZIOAREN 
OINARRIZKO PROZEDURA 

-  Arreta pertsonalizatuko plana egiteko, haren jarraipena egiteko eta ebaluatzeko tresnen pilotua 
amaitzea, emaitzak partekatzea eta lortutako ikaskuntzak txertatzea. 

-  Tresna horien hedapen operatibo eta efizienteari ekitea, betiere beharrizan-egoeraren jarraipena 
eskatzen duten desgaitasunen bat duten pertsona guztiei begira, premia-profil desberdinetara eta 
sistemaren egituraren barruko une desberdinetara egokituta (eskaera, balorazioa, orientazioa, itxarote-
zerrenda, sarbidea, baliabideen arteko igarobidea…). 

-  Baliabideen arteko igarobideari ekitea.

4. MAHAIA:  
INGURUNEA - INGURUNEA ERALDATZEKO MAHAIA, BATERAKO SORKUNTZAKO EKIMENAK 
BULTZATUZ (METODOLOGIA PARTEKATUA FASE GUZTIETAN).

-  Gizarte Ekintza Sailak eta ingurunearen eraldaketarako erakundeek garatutako ekimenen artean 
sinergiak identifikatu, planifikatu eta sortzea (sentsibilizazioa, irisgarritasun unibertsala, diskriminaziorik 
eza, estigma soziala, etab.) .

-  Ingurunea eraldatzeko ekimenetan, elkarrekin sortzeko metodologia esperimentatzea fase guztietan 
(asmatzea, diseinatzea, abian jartzea, gauzatzea, jarraipena egitea, emaitzen ebaluazioa egitea)



ERANSKINAK
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1. ERANSKINA. GARATUTAKO METODOLOGIA

Gizarte Ekintza Sailak egin du Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi-
kalitaterako 2021-2023 plan hau, honako hauen alde:

•  Bizkaiko desgaitasun-erakunde sozialen parte-hartzea, elkarrizketa eta lehentasunezko lankidetza. 

•  Gizarte Ekintza Saileko zerbitzu, atal eta erakunde guztien zeharkako inplikazioa.

•  Inguruneko baldintzen eraldaketan parte hartzen duten kanpoko beste eragile batzuen parte-
hartzea.

Zehazki, honako partaidetza hau izan da:

•  Gizarte Ekintza Sailaren aldetik:

-  Gizarte Ekintzako diputatua

-  Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritza Nagusia

-  Administrazio eta Gizarte Sustapeneko Zuzendaritza Nagusia

-  Zentroen zerbitzua

-  Prestazio eta Dirulaguntza Zerbitzua

-  Balorazio eta Orientazio Zerbitzua

-  Haurren Zerbitzua

-  GUFE, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea.

-  BTI, Bizkaiko Tutoretza Institutua.

•  Bizkaiko desgaitasunaren gizarte-erakundeen aldetik:

-  Acermas, Gizarte Ekintzako Rafaela María Zentroa.

-  Adembi, Bizkaiko Esklerosi Anizkoitzaren Elkartea.

-  Afa, Bizkaiko Alzheimerdun Gaixoen Senideen Elkartea.

-  Apnabi, Bizkaiko autismoa eta bestelako autismo-espektroko nahasmenduak dituztenen 
gurasoen elkartea.

-  Asebi, Arantza Bifidoko Bizkaia Elkartea.

-  Aspace Bizkaia, Bizkaiko garun-paralisiaren Elkartea.

-  Atece, Hartutako Kalte Zerebralaren Bizkaiko Elkartea.

-  Avifes, Senideen eta Gaixotasun Mentala duten Pertsonen Bizkaiko Elkartea.

-  Bidaideak.

-  Euskal Gorrak (Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa).

-  Fekoor, Desgaitasun Fisikoa edo Organikoa duten Pertsonen Bizkaiko Federazio 
Koordinatzailea.

-  Argia Fundazioa.
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-  Eragintza Fundazioa.

-  EAEko Down Sindromea Fundazioa.

-  Ondoan Tutoretza Fundazioa.

-  Futubide, Tutoretza Fundazioa.

-  Gaude, adimen-urritasuna duten pertsonen aldeko elkartea.

-  Gorabide, Desgaitasun intelektuala duten pertsonen aldeko Bizkaiko Elkartea.

-  Lantegi Batuak.

-  Once, Espainiako Itsuen Erakundea.

-  Usoa Lantegia.

-  Gallarreta tailerrak.

-  Ulertuz, Bizkaiko Haur Gorren Familien eta Lagunen Elkartea.

•  Beste administrazio publiko batzuen aldetik:

-  Bizkaiko Foru Aldundia:

Ogasun eta Finantza Saila.

Euskara, Kultura eta Kirol Saila. 

Herri Administrazio eta Erakunde Harremanetarako Saila.

-  Eusko Jaurlaritza

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saileko Etxebizitza Sailburuordetza.

Hezkuntza Saila.

Zehazki, plana egiteko, jarduketa hauek egin dira 2019ko urritik 2021eko martxora bitartean (prozesua 
eten egin da 2020ko martxotik maiatzera bitartean, pandemiak eraginda).

2019ko urria - 2020ko urtarrila

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi-kalitaterako 2016-2019 Planaren 
ebaluazioa

•  Bizkaiko desgaitasunaren gizarte-erakundeei eta Gizarte Ekintza Saileko zuzendaritza, zerbitzu eta era-

kundeei zuzendutako galdetegia.

•  Bilerak Bizkaiko Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako beste sail batzuekin.

•  Lantaldeen bilerak, Gizarte Ekintza Saileko pertsonek parte hartuta.

•  Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartze eta bizi-kalitaterako 2016-2019 Planaren ebalua-

zioaren emaitzen eta ondorioen txostenaren zirriborroa egitea.
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2020ko otsaila

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi-kalitaterako 2016-2019 Planaren 
ebaluazioa aurkeztea eta kontrastatzea, eta 2020ko otsaileko plan berrirako lehentasunezko erronkak 
zehaztea

•  Gizarte Ekintza Sailaren eta Bizkaiko desgaitasunaren gizarte-erakundeen arteko lanaldi partekatua.

2020ko ekaina - 2020ko azaroa

Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetzarako eta Bizi Kalitaterako Plana egitea 2021-2023

Egoeraren diagnostikoaren elementuak zehaztea:

•  Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen datu-basea ustiatzea.

•  Zerbitzuen eta prestazioen eskaintzari buruzko datuak eguneratzea.

•  Desgaitasunaren gizarte-erakundeei zuzendutako galdetegia, egoeraren diagnostikoa Covid-aren eta 

Covid-ondokoaren testuinguruaren erronkez osatzeko.

2020ko abendua - 2021eko martxoa

Planaren esparru estrategikoa aurkeztea eta kontrastatzea, eta desgaitasunaren gizarte-erakundeen 
eta Gizarte Ekintza Sailaren ekarpenak biltzea. 

•  Lantaldeen bilerak, Gizarte Ekintza Saileko pertsonek parte hartuta.

•  Planaren diagnostikoa eta esparru estrategikoa desgaitasunaren gizarte-erakundeei eta Gizarte Ekintza 

Sailari aurkezteko bilera. 

•  Desgaitasunaren gizarte-erakundeek planaren edukiari egindako ekarpenak biltzea.

Desgaitasuna duten pertsonen partaidetza eta bizi-kalitaterako 2021-2013 Planaren zirriborroa 
aurkeztea eta kontrastatzea 

•  Zirriborroa aurkezteko eta kontrastatzeko bilera desgaitasunaren gizarte-erakundeekin eta Gizarte 

Ekintza Sailarekin.

2021eko apirila

Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetzarako eta Bizi Kalitaterako 2021-2021 Plana
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2. ERANSKINA. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN 
DATUAK SEXUAREN ARABERA BANAKATUTA

10. TAULA ETA GRAFIKOAK.  
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK BIZKAIAN, SEXUAREN, MOTAREN, ADIN-TARTEAREN ETA MAILAREN 

ARABERA (2020). 

DESGAITASUN FISIKOA ETA/EDO ORGANIKOA DUTEN EMAKUMEAK

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 54 10 9 5 78 1

5 - 9 2 80 10 19 11 122 1

10 - 14 4 55 21 17 24 121 1

15 - 19 5 54 16 17 18 110 1

20 - 24 9 54 21 21 25 130 1

25 - 29 5 74 18 17 20 134 1

30 - 34 17 117 30 30 27 221 2

35 - 39 12 170 46 32 37 297 2

40 - 44 31 313 97 83 51 575 4

45 - 49 45 479 135 127 81 867 7

50 - 54 72 503 171 155 124 1.025 8

55 - 59 82 613 206 229 136 1.266 9

60 - 64 71 761 277 228 131 1.468 11

65 - 69 55 615 271 205 121 1.267 10

70 - 74 29 611 278 266 128 1.312 10

75 - 79 27 604 309 239 148 1.327 10

80 - 84 19 462 284 224 120 1.109 8

85 - 89 9 469 286 212 171 1.147 9

90 - 94 6 214 128 111 104 563 4

95 - 99 49 45 37 56 187 1

100 baino gehiago 2 2 2 1 7 0

Guztira 500 6.353 2.661 2.280 1.539 13.333 %100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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DESGAITASUN FISIKOA ETA/EDO ORGANIKOA DUTEN GIZONAK

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 61 10 10 3 84 0

5 - 9 3 93 12 36 23 167 1

10 - 14 4 95 18 20 30 167 1

15 - 19 9 67 31 15 43 165 1

20 - 24 6 67 40 22 44 179 1

25 - 29 8 81 28 9 34 160 1

30 - 34 15 138 45 36 39 273 1

35 - 39 34 207 57 52 55 405 2

40 - 44 42 424 113 94 92 765 4

45 - 49 59 656 170 162 115 1.162 6

50 - 54 112 885 302 222 147 1.668 8

55 - 59 127 1.262 426 321 203 2.339 11

60 - 64 135 1.619 564 385 200 2.903 14

65 - 69 76 1.425 614 391 188 2.694 13

70 - 74 43 1.288 666 433 185 2.615 12

75 - 79 29 1.081 558 404 187 2.259 11

80 - 84 13 759 389 301 128 1.590 8

85 - 89 8 508 270 208 84 1.078 5

90 - 94 1 148 103 66 33 351 2

95 - 99 27 25 17 8 77 0

100 baino gehiago 7 5 12 0

Guztira 724 10.898 4.446 3.204 1.841 21.113 %100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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DESGAITASUN INTELEKTUALA DUTEN EMAKUMEAK 

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 2 2 0

5 - 9 5 2 2 9 0

10 - 14 24 14 7 5 50 2

15 - 19 72 20 24 17 133 6

20 - 24 66 26 49 26 167 7

25 - 29 51 25 40 33 149 6

30 - 34 48 22 64 35 169 7

35 - 39 1 62 28 57 35 183 8

40 - 44 1 62 34 84 48 229 9

45 - 49 61 48 102 95 306 13

50 - 54 48 35 91 88 262 11

55 - 59 46 28 96 95 265 11

60 - 64 1 27 32 91 55 206 9

65 - 69 9 29 45 35 118 5

70 - 74 4 15 28 21 68 3

75 - 79 4 9 24 17 54 2

80 - 84 2 9 9 6 26 1

85 - 89 4 3 3 2 12 0

90 - 94 3 1 4 0

95 - 99 1 1 2 0

100 baino gehiago 1 1 0

Guztira 3 597 379 820 616 2.415 %100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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DESGAITASUN INTELEKTUALA DUTEN GIZONAK 

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 1 1 0

5 - 9 10 2 12 0

10 - 14 1 34 21 11 4 71 2

15 - 19 1 86 31 36 30 184 6

20 - 24 2 86 30 43 43 204 6

25 - 29 79 31 58 22 190 6

30 - 34 1 75 28 67 41 212 7

35 - 39 74 32 118 51 275 9

40 - 44 100 56 91 82 329 10

45 - 49 112 67 128 92 399 13

50 - 54 112 59 115 75 361 11

55 - 59 110 59 107 71 347 11

60 - 64 73 45 108 60 286 9

65 - 69 23 27 63 29 142 4

70 - 74 13 14 36 18 81 3

75 - 79 4 5 21 18 48 2

80 - 84 1 2 10 4 17 1

85 - 89 1 1 4 6 0

90 - 94 1 2 1 4 0

Guztira 5 995 507 1.017 645 3.169 %100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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ZENTZUMEN-DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK 

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 15 1 16 0

5 - 9 1 15 2 1 6 25 0

10 - 14 20 9 4 8 41 1

15 - 19 1 22 8 2 12 45 1

20 - 24 1 22 6 6 7 42 1

25 - 29 1 24 5 6 22 58 1

30 - 34 4 24 10 15 22 75 1

35 - 39 3 38 12 13 37 103 2

40 - 44 8 80 25 29 37 179 3

45 - 49 11 104 31 46 38 230 4

50 - 54 8 127 36 36 61 268 5

55 - 59 15 195 67 58 94 429 8

60 - 64 23 227 70 64 111 495 9

65 - 69 17 231 83 62 108 501 9

70 - 74 16 268 99 72 132 587 11

75 - 79 10 248 113 70 155 596 11

80 - 84 13 243 117 59 178 610 11

85 - 89 10 241 108 53 163 575 11

90 - 94 2 135 57 36 95 325 6

95 - 99 1 29 25 12 49 116 2

100 baino gehiago 2 3 5 0

Guztira 145 2.310 883 644 1.339 5.321 %100
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<%33 Arina Ertaina Larria Oso larria

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea.
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ZENTZUMEN-DESGAITASUNA DUTEN GIZONAK 

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 13 1 1 15 0

5 - 9 27 4 1 10 42 1

10 - 14 25 14 4 14 57 1

15 - 19 3 23 9 12 14 61 1

20 - 24 3 15 11 4 15 48 1

25 - 29 18 5 6 15 44 1

30 - 34 3 29 12 15 18 77 1

35 - 39 2 33 18 22 38 113 2

40 - 44 9 84 27 30 42 192 4

45 - 49 9 89 36 35 71 240 4

50 - 54 16 163 64 62 98 403 7

55 - 59 21 252 68 57 136 534 10

60 - 64 31 302 113 77 111 634 12

65 - 69 23 318 127 64 108 640 12

70 - 74 16 358 117 59 121 671 12

75 - 79 16 315 118 75 88 612 11

80 - 84 6 226 83 53 84 452 8

85 - 89 3 201 100 32 87 423 8

90 - 94 3 80 38 18 39 178 3

95 - 99 21 9 3 10 43 1

100 baino gehiago 1 1 0

Guztira 164 2.593 974 629 1.120 5.480 %100
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GAIXOTASUN MENTALAGATIKO DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 9 1 10 0

5 - 9 7 69 8 11 2 97 2

10 - 14 8 120 14 11 11 164 3

15 - 19 10 71 35 17 10 143 2

20 - 24 3 32 13 19 17 84 1

25 - 29 5 39 18 17 9 88 1

30 - 34 3 53 28 53 11 148 2

35 - 39 5 62 44 95 17 223 4

40 - 44 11 119 61 200 19 410 7

45 - 49 19 138 98 247 41 543 9

50 - 54 19 192 128 353 37 729 12

55 - 59 9 182 113 392 50 746 12

60 - 64 13 203 91 318 51 676 11

65 - 69 2 180 87 272 47 588 9

70 - 74 3 137 90 221 29 480 8

75 - 79 2 111 74 168 47 402 6

80 - 84 1 61 60 102 51 275 4

85 - 89 45 38 84 101 268 4

90 - 94 21 21 37 66 145 2

95 - 99 6 7 25 38 1

100 baino gehiago 1 1 5 7 0

Guztira 120 1.844 1.028 2.626 646 6.264 %100
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GAIXOTASUN MENTALAGATIKO DESGAITASUNA DUTEN GIZONAK

ADIN TARTEAK <% 33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA %

0 - 4 1 32 1 2 36 0%

5 - 9 14 251 23 21 309 3%

10 - 14 39 440 60 35 9 583 7%

15 - 19 22 345 66 45 24 502 6%

20 - 24 12 146 41 50 34 283 3%

25 - 29 8 118 50 54 25 255 3%

30 - 34 5 128 61 125 31 350 4%

35 - 39 7 124 85 205 39 460 5%

40 - 44 12 213 139 414 57 835 9%

45 - 49 10 219 149 546 67 991 11%

50 - 54 17 220 171 549 64 1.021 11%

55 - 59 8 185 143 542 71 949 11%

60 - 64 12 199 153 423 54 841 9%

65 - 69 4 146 96 261 45 552 6%

70 - 74 2 114 55 178 42 391 4%

75 - 79 1 64 51 108 42 266 3%

80 - 84 1 28 31 52 32 144 2%

85 - 89 1 24 17 35 25 102 1%

90 - 94 2 5 14 11 32 0%

95 - 99 4 2 2 2 10 0%

Guztira 176 3.002 1.399 3.661 674 8.912 100%
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3. ERANSKINA. ITURRIAK ETA ERREFERENTZIAK

NAZIOARTEA

-  Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioa.

-  Berreste-agiria, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioarena, 2006ko 
abenduaren 13an New Yorken egina. EAO, 2008ko apirilaren 21ekoa.

-  Berreste-agiria, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioaren Hautazko 
Protokoloarena, New Yorken 2006ko abenduaren 13an egina. EAO, 2008ko apirilaren 22koa.

-  Nazio Batuetako Eskubideen Komitearen ohar orokorrak.

-  Nazio Batuen Garapen Iraunkorraren 2030erako Helburuak.

-  Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna.

-  Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatua (EBFT).

-  Desgaitasuna duten pertsonen eskubideen estrategia 2021-2030. Europako Batzordea.

-  Gizarte Eskubideen Europako Zutabearen printzipioak.

-  2019/882 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2019ko apirilaren 17koa, 
produktuen eta zerbitzuen irisgarritasun-betekizunei buruzkoa.

-  2016/2102 (EB) Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, sektore publikoko 
erakundeen gailu mugikorretarako aplikazioen eta webguneen irisgarritasunari buruzkoa.

-  Europako Eskualdeetako Lantaldearen irizpena — Tokiko eta eskualdeko laguntza-sistemak 
desinstituzionalizatzea (2018/C 164/07).

-  Europako Ekonomia eta Gizarte Komitearen irizpena, epe luzerako gizarte-laguntzari eta 
desinstituzionalizazioari buruzkoa (esplorazio-irizpena) (2015/C 332/01).

-  Europako Batzordea: Transition from Institutional Care to Community-Based Services in 27 EU 
Member States: Final report. Research report for the European Expert Group on Transition from 
Institutional to Community-based Care (EC, 2020).

-  Osasunaren zahartzeari buruzko munduko txostena. OME, 2015.

ESTATUA

-  Espainiako Konstituzioa.

-  26/2011 Legea, araudia Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko 
Konbentzioaren arabera egokitzekoa.

-  1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien 
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena.
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-  27/2007 Legea, urriaren 23koa, Espainiako zeinu-mintzairak onartzen dituena eta pertsona gorren, 
entzumen-desgaitasuna dutenen eta gor-itsuen ahozko komunikaziorako laguntza-bitartekoak 
arautzen dituena.

-  39/2006 Legea, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak 
zaintzeari buruzkoa.

-  1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, minusbaliotasun-maila aitortu, adierazi eta 
kalifikatzeko prozedurari buruzkoa.

-  174/2011 Errege Dekretua, otsailaren 11koa, Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-
egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako 
mendetasun-egoera baloratzeko baremoa onartzen duena.

-  1051/2013 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Autonomiaren Aldeko eta Mendetasunari 
Arreta Eskaintzeko Sistemaren prestazioak arautzen dituena, Autonomia pertsonala sustatzeari 
eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean 
ezarriak (apirilaren 17ko 291/2015 Errege Dekretuak aldatua).

-  1494/2007 Errege Dekretua, azaroaren 12koa, desgaitasuna duten pertsonek informazioaren 
gizartearekin eta gizarte-komunikabideekin lotutako teknologiak, produktuak eta zerbitzuak 
eskuratzeko oinarrizko baldintzei buruzko Erregelamendua onartzen duena.

-  505/2007 Errege Dekretua, apirilaren 20koa, desgaitasuna duten pertsonen irisgarritasunaren eta 
diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzak onartzen dituena espazio publiko urbanizatuetara eta 
eraikinetara sartzeko eta horiek erabiltzeko.

-  314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duena.

-  173/2010 Errege Dekretua, otsailaren 19koa, desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasunari 
eta diskriminaziorik ezari buruzko martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa aldatzen duena.

-  VIV/561/2010 Agindua, otsailaren 1ekoa, espazio publiko urbanizatuetara sartzeko eta horiek 
erabiltzeko irisgarritasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko oinarrizko baldintzen dokumentu 
teknikoa garatzen duena.

-  1544/2007 Errege Dekretua, azaroaren 23koa, desgaitasuna duten pertsonentzako garraiobideetan 
sartzeko eta horiek erabiltzeko irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko baldintzak 
arautzen dituena.

-  537/2019 Errege Dekretua, irailaren 20koa, irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren oinarrizko 
baldintzak arautzen dituen azaroaren 23ko 1544/2007 Errege Dekretua aldatzen duena.

-  366/2007 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, desgaitasunen bat duten pertsonak Estatuko 
Administrazio Orokorrarekin harremanetan jartzeko irisgarritasunaren eta diskriminaziorik ezaren 
baldintzak ezartzen dituena.

-  27/2007 Legea, urriaren 23koa, Espainiako zeinu-mintzairak onartzen dituena eta pertsona gorren, 
entzumen-desgaitasuna dutenen eta gor-itsuen ahozko komunikaziorako laguntza-bitartekoak 
arautzen dituena.

-  1112/2018 Errege Dekretua, irailaren 7koa, Sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta 
aplikazioen irisgarritasunari buruzkoa.
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA

-  3/1979 Lege Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutuari 
buruzkoa. 

-  12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

-  10/2000 Legea, abenduaren 27koa, Gizarte Eskubideen Agiriari buruzkoa.

-  8/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Gizarte Bazterkeriaren aurkako Legea eta Gizarte Eskubideen 
Agiriaren Legea aldatzen dituena. 

-  6/2016 Legea, maiatzaren 12koa, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa.

-  185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen 
Zorroari buruzkoa.

-  283/2012 Dekretua, abenduaren 11koa, Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eratu eta arautzen duena.

-  64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, EAEko gizarte-zerbitzuetako erabiltzaileen eta profesionalen 
eskubideen eta betebeharren gutuna eta iradokizunen eta kexen araubidea onartzen dituena.

-  68/2000 Dekretua, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio- eta 
komunikazio-sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.

-  20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna sustatzekoa.

-  3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena.

-  EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2016-2019).

-  Euskadiko Irisgarritasun Unibertsalaren Estrategia.

-  Euskadiko arreta soziosanitarioko lehentasun estrategikoak (2017-2020).

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOA

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 103/2013 Foru Dekretua, uztailaren 23koa, laguntza pertsonalerako 
prestazio ekonomikoa arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 179/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, familia-inguruneko 
zaintzarako, laguntza pertsonalerako eta egoitzetako foru-zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoen 
gehieneko zenbatekoak zehazten dituena Bizkaiko Lurralde Historikoan.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2015 Foru Dekretua, martxoaren 17koa, laguntza pertsonalerako 
prestazio ekonomikoa arautzen duen uztailaren 23ko 103/2013 Foru Dekretua aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 192/2018 Foru Dekretua, abenduaren 26koa, zaintzaileen estatutua eta 
familia-ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa arautzen dituena.

-  24/2020 Foru Dekretua, martxoaren 31koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, gaixotasun mentala duten 
pertsonentzako egoitzetan eta eguneko zentroetan sartzea arautzen duena.
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-  126/2019 ebazpena, abenduaren 26koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko 
Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez xedatzen baita argitara dadila nahasmendu mental 
larria duten pertsonei arreta soziosanitarioa emateko Bizkaiko Foru Aldundiarekin sinatutako 
lankidetza-hitzarmena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 157/2016 Foru Dekretua, urriaren 31koa, egoitza-zerbitzuari lotutako 
prestazio ekonomikoa arautzen duena.

-  59/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 21ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, gizarteratzearen arloan 
esku-hartze espezializatua egiteko prozedura arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 157/2016 Foru Dekretua, urriaren 31koa, egoitza-zerbitzuari lotutako 
prestazio ekonomikoa arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 85/2015 Foru Dekretua, ekainaren 23koa, Bizkaiko Lurralde Historikoan 
familia-inguruneko zaintzarako, laguntza pertsonalerako eta egoitzetako foru-zerbitzuari lotutako 
prestaziorako 2015. urterako gehieneko zenbatekoak onartzen dituena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 44/2015 Foru Dekretua, martxoaren 17koa, laguntza pertsonalerako 
prestazio ekonomikoa arautzen duen uztailaren 23ko 103/2013 Foru Dekretua aldatzen duena.

-  103/2013 Foru Dekretua, uztailaren 23koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, laguntza pertsonalerako 
prestazio ekonomikoa arautzen duena.

-  177/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa 
arautzen duen uztailaren 23ko 103/2013 Foru Dekretua aldatzen duena.

-  154/2016 Foru Dekretua, urriaren 18koa, Bizkaiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia formalizatu eta 
arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 125/2017 Foru Dekretua, urriaren 24koa, Arreta Goiztiarreko Zerbitzu 
Publikoaren prestazioa arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 3/2014 Foru Dekretua, urtarrilaren 28koa, apirilaren 3ko Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 70/2012 Foru Dekretuaren bidez onartutako Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza 
Sailaren Erregelamendu Organikoa aldatzen duena.

-  110/2013 Foru Dekretua, uztailaren 30ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, mendekotasun egoera 
onartzeko prozedura arautzen duen eta uztailaren 20ko 93/2010 Foru Dekretuaren bidez aldatu zen 
abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretuan aurreikusitako mendekotasuna baloratu, berrikusi edo 
lekualdatzeko eskabidearen eredu normalizatua aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2013 Foru Dekretua, otsailaren 12koa, zeinaren bidez aldatzen baita 
familia-inguruneko zainketetarako prestazioa arautzen duen azaroaren 29ko 179/2011 Foru Dekretua, 
I. mailako mendekotasuna dutenentzat, 40-49 punturekin.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 121/2012 Foru Dekretua, abuztuaren 21ekoa, mendekotasun egoera 
aitortzeko prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 1eko 162/2009 Foru 
Dekretua aldatzen duena.
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-  116/2012 Foru Dekretua, uztailaren 24koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, zeinaren bidez aldatzen 
baita 210/2005 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, mendekotasuna 
duten adinekoentzako egoitzen Foru Zerbitzu Publikoan sartzeko araubidea eta egoitza-zerbitzua aldi 
baterako egonaldian emateko baldintzak arautzen dituena, familia eta zaintzaileentzako atsedenerako.

-  70/2012 Foru Dekretua, apirilaren 3koa, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren 
Erregelamendu Organikoa onartzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 87/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa, zeinaren bidez aldatzen 
baita 210/2005 Foru Dekretua, abenduaren 20koa, mendekotasuna duten adinekoentzako egoitzen 
foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta egoitza-zerbitzua aldi baterako egonaldian emateko 
baldintzak arautzen dituena, familia eta zaintzaileentzako atsedenerako.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 65/2011 Foru Dekretua, martxoaren 29koa, ekainaren 29ko 90/2010 
Foru Dekretua aldatzen duena, azaroaren 9ko 117/2010 Foru Dekretuak, mendekotasuna duten 
pertsonentzako egoitzako foru zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa arautzen duenak, emandako 
idazkeran.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 117/2010 Foru Dekretua, azaroaren 9koa, mendekotasuna duten 
pertsonentzako egoitzako foru zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa arautzen duen ekainaren 
29ko 90/2010 Foru Dekretua aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 93/2010 Foru Dekretua, uztailaren 20koa, mendekotasun egoera aitortzeko 
prozedura arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretua 
aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 90/2010 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, mendekotasuna duten 
pertsonentzako egoitzetako foru zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 83/2010 Foru Dekretua, ekainaren 14koa, mendekotasuna duten pertsonak 
baloratzeko batzorde teknikoa sortu eta arautzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 
197/2008 Foru Dekretua aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2009 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, mendetasun-egoera 
aitortzeko prozedura arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 197/2008 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, mendekotasuna duten 
pertsonak baloratzeko batzorde teknikoa sortu eta arautzen duena.

-  145/2001 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, Foru Aldundiarena, honako hauek arautzen dituena: 
Bizkaiko Foru Aldundiaren titulartasuneko adineko mendeko pertsonentzako eguneko zentroetan 
sartzeko sistema; mendeko adineko pertsonentzako eguneko zentroetan hitzartutako edo itundutako 
plazak; eta mendeko adineko pertsonentzako eguneko zentroetan hitzartu gabeko edo itundutako 
plazetan sartzeko banakako laguntza ekonomikoak.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 84/2014 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, mendekotasuna duten pertsonek 
egoitzetan aldi baterako egonaldiak egiteko araubidea arautzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 83/2014 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, mendekotasuna duten 
pertsonentzako aldi baterako egoitzen foru zerbitzu publikoa emateagatiko prezio publikoa aplikatu eta 
arautzen duena.
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-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2014 Foru Dekretua, otsailaren 25ekoa, mendekotasuna duten 
pertsonentzako egoitzen foru zerbitzu publikoan sartzeko araubidea eta zerbitzua egonaldi 
iraunkorrean emateko baldintzak arautzen dituena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 177/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, laguntza pertsonalerako 
prestazio ekonomikoa arautzen duen uztailaren 23ko 103/2013 Foru Dekretua aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 178/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, familia-ingurunean 
zaintzeko prestazio ekonomikoa arautzen duen eta otsailaren 12ko 16/2013 Foru Dekretuaren 
indarraldia 2015eko uztailaren 1era arte luzatzen duen azaroaren 29ko 179/2011 Foru Dekretua 
aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 179/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, familia-inguruneko 
zaintzarako, laguntza pertsonalerako eta egoitzetako foru-zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoen 
gehieneko zenbatekoak zehazten dituena Bizkaiko Lurralde Historikoan.

-  Foru Aldundiaren 24/2009 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, “Autonomia pertsonala sustatzeko 
laguntza-produktuen orientaziorako eta mailegurako foru zerbitzu publikoa (Gizatek)” eskuratzea 
arautzen duena.

-  Foru Aldundiaren 82/2013 Foru Dekretua, ekainaren 11koa, autonomia pertsonala sustatzeko 
laguntza-produktuak Informatzeko eta Orientatzeko Foru Zerbitzu Publikoan (Gizatek) sartzea 
arautzen duena eta 24/2009 Foru Dekretua aldatzen duena.

-  Bizkaiko Foru Aldundiaren 96/2012 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa, zeinaren bidez aldatzen baita 
24/2009 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, “Autonomia pertsonala sustatzeko laguntza-produktuak 
(Gizatek) bideratu eta mailegatzeko foru zerbitzu publikorako sarbidea” arautzen duena.

-  Ekainaren 13ko 108/2006 Foru Dekretua, martxoaren 13ko 38/2007 Foru Dekretuaren bidez 
aldatua, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 12ko 94/07 Foru Dekretuaren bidez luzatua, zeinaren 
bidez arautzen baita desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arretako egoitza-zerbitzuko 
plazak aldi baterako egonaldian eskuratzeko sistema orokorra, Bizkaiko Foru Aldundiaren zentro 
propioetan ematen dena, erakunde horrekin hitzartuta edo harekin hitzartuta.

-  204/2003 Foru Dekretua, urriaren 28koa, Desgaitasuna duten Pertsonei Laguntzeko Zentro propio, 
itundu eta kontratatuetako prezio publikoak aplikatzea eta arautzea erabakitzen duena.

-  4/2001 Foru araua, maiatzaren 30ekoa, Bizkaiko Gizarte Laguntzarako Foru Erakundearen 
estatutuak aldatzeari buruzkoa. 

-  8/2005 Foru Araua, urriaren 24koa, maiatzaren 30eko 4/2001 Foru Araua aldatzen duena, Bizkaiko 
Gizarte Laguntzarako Foru Erakundearen estatutuak aldatzen dituena.

-  Bizkaiko Tutoretza Erakundea sortzeko 9/2000 Foru Araua, 3/2003 Foru Arauak aldatua. 

-  3/2003 Foru Araua, martxoaren 13koa, Bizkaiko Tutoretza Erakundea sortzeko 9/200 Foru Araua 
aldatzen duena.

-  38/2008 Foru Dekretua, martxoaren 18koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Gizarte Ekintza Sailaren Erregelamendu Organikoa onartzen duena. 
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-  4/2003 Foru Dekretua, urtarrilaren 28koa, Bizkaiko Lurralde Historikoan Desgaitasunen bat duten 
Pertsonen Kontseilua sortzeko araudia onartzen duena.

-  119/2005 Foru Dekretua, abuztuaren 24koa, Gizarte Ekintza Sailaren iradokizun eta kexen araubidea 
arautzen duena, erabiltzaileari arreta emateko unitatearen bidez.

-  232/2006 Foru Dekretua, abenduaren 26koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Gizartean Esku Hartzeko 
Etika Batzordeen sorrera arautzen duena.

-  Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetzarako eta Bizi Kalitaterako 2010-2013 Plana.

-  Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Partaidetzarako eta Bizi Kalitaterako 2016-2019 Plana.

-  Bizkaiko Adinekoen Plan Estrategikoa (2013).

-  Gizarte Ekintzako Plan Estrategikoa, 2008-2011. Bizkaiko Foru Aldundia.

-  Bizkaiko Garraio Irisgarriaren Plan Estrategikoa (2009).

-  BFAko Gizarte Ekintza Sailaren memoriak. 

-  Zahartze-prozesuan dauden adimen-desgaitasuna duten pertsonen beharrak. Bizkaiko Foru Aldundia 
(2007).

BESTE ERREFERENTZIA BATZUK

-  Funtzionamenduaren, Ezgaitasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapena - OMEren 2001eko 
IFK.

-  Hirugarren sektorearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren lankidetza gizarte-zerbitzuen esparruan. 
Egindako bidea finkatzea eta etorkizuna proiektatzea. Bizkaiko Foru Aldundia eta Bizkaiko 
Elkarrizketa Zibilerako Mahaia.

-  Desgaitasunaren arloko hirugarren sektoreko erakundeen webguneak (estatuan, EAEn eta Bizkaian).

-  Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokia.

-  Boluntariotzaren eta Gizarte Partaidetzaren Agentzia (Bolunta).

-  Berrikuntzaren Euskal Agentzia. Innobasque.

-  Euskaliten Kudeaketa Aurreratuaren Eredua.


