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SARRERA

Komunitatean Parte Hartzeko eta Bizi Kalitatea Edukitzeko Eredua desgaitasuna duten pertsonen 
eta haien familien arreta eta sustapenerako erreferentzia eredua da, eta Bizkaian erabateko ezarpenean 
eta garapenean aurrerantz ateratzearen alde egiten dugu, Gizarte Ekintza Sailak eta desgaitasuneko 
gizarte erakundeek partekatzen dugun konpromisotik.
Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako 2010-2013 Planak 
eredu hori eta haren gakoak identifikatu zituen, eta pixkanaka ezartzeko egin behar den bidea gidatu 
zuen. Ibilbide luzeko ikuspegia izanik, haren ezarpena eraginkorra izateko kultura aldaketa behar da 
partaideengan eta arreta dispositiboetan (zerbitzuak, prozedurak, tresnak...).

Eredu hori desgaitasuna duten pertsonen eskubideei, bizi kalitateari, aukera berdintasunari eta parte-
hartzeari buruzko zientzia eta arau esparruekin lerrokatuta dago. Bereziki, Desgaitasuna duten 
Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioarekin, Osasunaren Mundu Erakundearen 
Funtzionamenduaren, Desgaitasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapenarekin (FNS 2001), eta 
Pertsonan oinarritutako Plangintzarekin.

Abangoardiako ikuspegia biltzen du, bai gizarte zerbitzuen sistema, bai hirugarren sektorearen eta 
administrazio publikoaren arteko elkarrekintza, bai pertsona jasotzaileen zeregina ulertzerakoan: 
euren bizitzaren lehen mailako agente eragileak.

Ikuspegi eta eredu horiei eutsi zaie eta haien aplikazio operatiboan sakondu nahi da 2016-2019ko 
aldirako Plan berri honekin. Izan ere, datozen urteotan, erronka nagusia arestiko planean definitu 
eta plan berri honetan indarrean dauden gizarte eraldaketako bost ardatz estrategikoen hedatze 
eraginkorrean aplikazio praktiko, eraginkortasun eta oreka handiagoa lortzea da.

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 lortzeko aurrera pausuak ematen laguntzean. 

Esparru horretan, 2016-2019 Plan honen helburua Bizkaian pertsona horientzako arretan eta 
sustapenean parte hartzen duten pertsonen eta erakundeen jardunbidea hobetzen laguntzea da, 
pixkanaka Komunitateko parte-hartze eta bizi kalitate eredurantz gidatuz:
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•  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, zuzentasunean, eskuragarritasunean, unibertsaltasunean, 
kalitatean eta foru erantzukizuneko Gizarte Zerbitzuak egungo beharrekiko eta pertsona 
hauei sortzen zaizkien behar berriekiko egokitzapenean aurrerantz egiteko.

Bizkaiko desgaitasuneko gizarte erakundeen partaidetzaz egina, Plan honen jasotzaileak Bizkaian 
desgaitasuna duten pertsona guztiak eta haien familiak dira: bai foru erantzukizuneko gizarte 
zerbitzuen sistemaren aldetik laguntza espezializatuak behar dituztenak1, bai horrelako babesak behar 
edota eskatzen ez dituztenak. Aitzitik, haien autonomia pertsona eraginkorrerako, garapenerako eta 
berdintasunerako beharrezkoa da jardun adierazgarriak eta agente anitzen esku-hartzea garatzea, 
horren bitartez gizartea eraldatze aldera aukera berdintasuneko kultura batetarantz.

Horrekin guztiarekin, 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 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)  Lan adierazleak eta sistema Plan honen aplikazioaren jarraipen eta ebaluaziorako.

e)  Eranskinak: Plana prestatzeko garatutako metodologiaren xehetasuna eta erabilitako iturri 
eta erreferentzien zerrenda.

1   “Foru erantzukizuneko gizarte zerbitzuen sistema” gisa ulertzen dugu foru erantzukizunpekoa den gizarte 
laguntza, prestazio eta zerbitzu multzoa, elkarrekiko independenteak. Horiek baliabideen sare antolatua, malgua eta 
pertsonalizatua eratzen dute, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman integratuta eta, eremu honetan, desgaitasuna duten 
pertsonekiko orientatuta beren bizitza osoan zehar.
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TESTUINGURUAN JARTZEA ETA DIAGNOSTIKOA

1. TESTUINGURUKO ELEMENTUAK ETA AURREKARIAK
Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako 2016-2019 Plan 
honen prestaketa kokatzen den testuingurua honako arau eta zientzia esparru aplikagarriaren 
elementuetan, 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 behar diren 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 pertsona desgaitu 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 
erreferentzia nagusiko arau esparruak dira Plan honetan, haiek bermatzen baitituzte desgaitasuna 
duten pertsonen giza eskubideak eta funtsezko askatasunak eta haien aukera berdintasunerako 
eta parte-hartzerako baldintzak sustatzen baitituzte.

Halaber, Plan honek Hazkunde adimentsu, jasangarri eta integratzaile bateranzko Europako 
Estrategia 2020 delakoaren ildoak hartu ditu erreferentzia esparru gisa. Arrakasta izateko 
funtsezkoa da desgaitasuna duten pertsonek bizitza ekonomiko eta sozialean parte-hartze 
betea izatea Desgaitasunari buruzko Europako estrategia 2010-2020: konpromiso berritua 
oztoporik gabeko Europarentzat delakoak proposatutakoaren arabera. Eskuragarritasuna, 
parte-hartzea, berdintasuna, enplegua, hezkuntza eta prestakuntza, gizarte babesa, osasuna 
eta kanpo ekintza, Estrategia horren funtsezko eremuak dira. Bereziki, desgaitasuna duten 
pertsonak gaitzeko prozesu bat abiarazi du, gizartean parte-hartze betea izan ahal izan dezaten, 
gainerako biztanleen baldintza berdinetan.

1.2.  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). 
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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 gertakaria eta haren ondorioak ulertzeko modu berri 
horren barruan, gizarte testuingurua ezinbesteko faktorea da pertsonak bere gaitasun 
ahalmenik handiena garatzea eta gainerako herritarren eskubide eta aukera berberak 
izatea ahalbidetu edo galarazteko. Ikuspegi berri horren ildo beretik, Desgaitasuna 
duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioaren beraren ikuspegiak 
bizkortzeko eredua gainditu eta eredu soziala eta dibertsitatearena sartu ditu. Gizarte 
ereduaren arabera, desgaitasuna duten pertsonen arazoen erroak ez dira bakarrik banako 
mugaketak; aitzitik -batez ere-, gizarteak zerbitzu egokiak emateko eta haien premiak 
gizarte antolamenduaren barruan era egokian kontuan hartzen direla ziurtatzeko dituen 
mugak ere badira. Ondorioz, irtenbideek ez diote pertsonari banaka begiratu behar; 
aitzitik, gizarteari ere zuzendu behar zaizkio. Dibertsitatearen ereduak, sozialari lotuta, 
desgaitasuna duen pertsona berez bere dibertsitateagatik baliotsua den izakitzat hartzea 
eskatzen du. Beste pertsona baten desberdina da eta, beraz, gizartean bera egotea 
benetako aberastasun faktorea da.2 Azken batean, eredu horrek aldaketa sakonak dakartza 
desgaitasuna kontzeptualizatzeko moduan, gizarteak haren aurrean dituen ikuspegian eta 
jarreretan. 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 planguntza.
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 dira. 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. 

2   Iturria: Informe sobre el impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 
Ordenamiento Jurídico Español. Madrilgo Carlos III. Unibertsitateko Instituto Derechos Humanos Bartolomé de las 
Casas.
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Laguntza sistema osoa laguntzen koordinazio eta dinamizazioaren bidez egituratzen 
da, eta pertsonan oinarritutako plangintzako (POP) metodologian oinarritzen da. 
Hala, gaitasunaren sutapenari, gaikuntzari eta haien bizitzen kontrola indartzeari eta 
komunitatearen parte izatea eta parte-hartze handiagoa izatea lortzeko autodeterminazioa 
bultzatzeari dagokienez, pertsonari lotutako emaitzak lor daitezke. 

1.3.  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 
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.

Ereduaren oinarria arestiko ataletan azaldutako esparru juridiko eta zientifikoa da eta 
desgaitasunaren gizarte erakundeak Bizkaian egiten ari diren ibilbidetik bertatik sortu da: 
desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak ordezkatu eta haiei arreta eta zerbitzuak 
ematen dizkieten erakundeek lortutako aurrerapenetatik elikatzen da.

Izan ere, testuinguru esparruaren barruan, ez da alde batera utzi behar gizarte ekintzako 
hirugarren sektoreko erakundeek eta sareek eta Gizarte Ekintza Sailak lankidetza ibilbide luzea 
dutela gizarte zerbitzuen eremuan. 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 sorkuntza eta 
funtzionamendua dira3. 

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.4

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.

Aipatu Planak, eredu hori identifikatu eta balioztatu ez ezik, bere gako eta ardatz estrategikoak 
ezarri ditu, haren ezarpenean aurrera egiteko. Desgaitasunaren gizarte erakundeen partaidetzaz 
egindako planaren ebaluazio prozesuan, eredua eta haren ardatzak indarrean daudela balioetsi 
da, baita haien eraginkortasunean eta aplikazio zehatzean aurrera egin behar dela ere.

3   Iturriak: “La colaboración del tercer sector y la Diputación Foral de Bizkaia en el ámbito de los servicios sociales. 
Consolidar el camino recorrido y proyectar el futuro” eta Bizkaiko Elkarrizketa Zibileko Mahaia.

 http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=6860&Idioma=CA

4 Iturria: Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako plana 2010 – 2013.
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1.4.  GIZARTE ZERBITZUEN EUSKAL SISTEMA ZABALTZEKO ETA FINKATZEKO 
TESTUINGURUA

2015eko amai aldera Eusko Jaurlaritzak oinarrizko tresna bi onartu ditu Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistema (GZES) zabaltzeko, Gizarte Zerbitzuen 12/2008 Legea garatuz:

•  Gizarte Sistemaren prestazio eta zerbitzu zorriari buruzko 185/2015 Dekretua, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemaren (GZES) prestazio eta zerbitzuen identifikazioa eta 
edukia, nahiz prestazioak eta zerbitzuak eskuratu ahal izateko baldintzak, irizpideak eta 
prozedurak jasotzen duena. Hala, edukia zehaztu eta 12/2008 Legean aldarrikatutako 
eskubide subjektiboa mugatu du eta, era berean, baita administrazio publikoen 
betebeharrak ere, aipatu zorroko prestazioak eta zerbitzuak emateari dagokionez.

•  EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa 2016-2019; haren helburua, datozen 
urteotan, Euskadik gizarte zerbitzuen eredu bakarra izatea da, Euskadi osoan prestazio 
eta zerbitzu berak eskura daitezkeela bermatzeko, antzeko estaldura mailetarantz 
aurrera eginez eta zorroko prestazio eta zerbitzuak zabaltzea lehenetsiz. Planak 
gizarte zerbitzuen mapa - 2017an lortu behar den gutxieneko estaldurarako irizpide 
orokorrekin- eta hura egiteko gastu arrunta – memoria ekonomikoa – ere ezarri ditu. 
Foru Aldundiek eta toki erakundeek euren eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak 
zabaltzeko plangintza egin behar dute, Plan estrategiko horretan eta EAEko Gizarte 
Zerbitzuen Mapan ezarritako irizpide orokorrak kontuan hartuz.

Tresna bien xedea GZES finkatzea eta 2020rako unibertsalizatuta egoteko aurrera egitea 
da, erantzukizun publikoko sistema edo sare unibertsala izan dadin, titulartasun publikoko 
eta itundutako titulartasun pribatuko prestazioek, zerbitzuek eta ekipamenduek osatuta, 
ekimen publikoa eta gizarte ekimena nagusituta. 

Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Parte-hartzerako eta Bizi Kalitaterako 2016-
2019 Plan hau testuinguru horretan aurkezten da, bere aplikazioa Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistema garatu eta finkatzeko tresna horiekin lerrokatuta.

1.5.  EUSKADIN ARRETA SOZIOSANITARIOA BULTZATZEKO TESTUINGURUA

Plan honek, bestalde, kontuan hartu ditu “Euskadiko arreta soziosanitarioko lerro estrategikoak 
(2013-2016)”, zeinek Jaurlaritzako Sailen, Foru Aldundien eta Udalen arteko zeharkako eta 
sektorearteko koordinazioa bultzatzea bilatzen baitute; hala, legegintzaldirako finkatutako 
lehentasuneko helburuak koordinazio horretatik datozen ekintza-ildoak eta haien xede-taldeak 
dira.
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2. BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK
Desgaitasunei eta Urritasunei buruzko Inkestaren eta Desgaitasunari, Autonomia Pertsonalari 
eta Mendetasun Egoerei buruzko 2008ko Inkestaren (EDAD 2008)5 arabera, Bizkaian 
desgaitasuna duten 92.200 pertsona daude – 6 urtetik gora, eguneroko bizitzako jarduerak 
egiteko muga handiak dituzten pertsonak, etxeetan -: haietatik %60 emakumeak dira eta %40 
gizonak. Bizkaiko biztanleen %9,35 dira.6

Plan honen jasotzaile den pertsona multzoa da, bere estrategiaren, helburuen eta jardunbideen 
garapenaren orientazioaren jasotzaile. Bereziki, haren ardatzen zeharkako izaeratik eta izaera 
eraldatzailetik (bizitza autonomoa komunitatean, gizarteratze eta parte-hartze aktiboa; eta 
Irisgarritasun unibertsala, guztiontzako diseinua eta aukera berdintasuna).

Foru erantzukizuneko gizarte zerbitzu sistemaren etengabeko hobekuntzarako ardatzen 
ikuspegitik: Gizarte zerbitzuen berdintasuna eta unibertsaltasuna, eta pertsonan oinarritutako 
kalitatea eta plangintza, Planaren jasotzaileen identifikaziorako administrazioak desgaitasuna 
onartu dien pertsonak aintzat hartu behar dira, kontuan hartuz haietako asko Sistemaren zerbitzu 
eta prestazioen erabiltzaileak eta eskatzaileak (egungoak edo potentzialak) izan daitezkeela.

Gizarte Ekintza Sailaren datu-basearen arabera (2015eko abenduaren 31ko datuak), Bizkaian 
desgaitasuna duten pertsonak 64.918 dira: haietatik %43 emakumeak dira eta %57 gizonak.

1. TAULA. BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK SEXUAREN ARABERA (2015. URTEA)

Guztira

Emakumeak 27.633 %43

Gizonak 37.285 %57

Guztira 64.918 %100

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

Pertsona horiek Gizarte Ekintzako eskualdeetan duten banaketari dagokionez, taula honetan 
jaso dira egun arte Gizarte Ekintza Sailak egiten duen lurralde sektorizatzearen arabera; 
sektorizatze hori EAEko Gizarte Zerbitzuen Maparen zabalkuntzan ezartzen den zonakatzeari 
egokitu beharko zaio7:

5  Desgaitasunari, Autonomia Pertsonalari eta Mendetasun Egoerei buruzko Inkesta, 2008. Etxeentzat egindako 
inkesta. Estatistika Institutu Nazionala. Inkesta horrek ez dauka probintziaz probintzia bereizitako informaziorik 
zentroei buruz. Aintzat hartu behar da Inkesta honek desgaitasunaren kontzeptu zabala erabiltzen duela: eguneroko 
bizitzako jarduerak egiteko muga garrantzitsuak ageri dituzten pertsonak dira, muga horiek urtebete baino luzeago 
jo badute edo jotzea aurreikusi bada eta jatorria gabezia batean badago. Hau da, ez da desgaitasun ziurtagiria duten 
pertsonetara murrizten eta, aldiz, jarduterakoan mugak eta parte hartzerakoan murriztapenak dituzten bestelako 
pertsonak ere aintzat hartzen dira.

6  Iturria: Udal erroldaren berrikuspena 2008. Estatu, autonomia erkidego eta probintzia mailako datuak. Estatistika 
Institutu Nazionala. Behin betiko emaitzak. 2013ko urtarrilaren 1eko ustiapena (2014ko urtarrilaren 17a). Biztanleria 
Bizkaian, 2008an: 986.043 pertsona.

7  BILBAO; EZKERRALDEA- ENKARTERRIAK (Ezkerraldea, Barakaldo, Meatzaldea eta Enkarterriak); IBAIZABAL- 
NERBIOI (Durangaldea, Arratia, Basauri- Etxabarri- Galdakao, Nerbioi); BUSTURIA- URIBE (Uribe, Busturialdea, 
Mungialde-Txorierri, Lea-Artibai). Banaketa hori EAEko Gizarte Zerbitzuen Maparen garapenean ezartzen diren zonei 
egokitzea aurreikusi da.

EMAKUMEAK
%43

GIZONAK
%57



14

BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN PARTE-HARTZERAKO  
ETA BIZI KALITATERAKO PLANA 2016 - 2019

w
M

G
E

95 eta hur

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

0-4

2.. TAULA ETA GRAFIKOA. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK GIZARTE EKINTZAKO ESKUALDEAREN ETA 
SEXUAREN ARABERA. BIZKAIA (2015).

Gizarte Ekintzako eskualdeak E G Guztira

BILBAO 9.109 11.424 20.533 %32

EZKERRALDEA-ENKARTERRIAK 7.758 10.745 18.503 %29

IBAIZABAL-NERBIOI 5.006 7.371 12.377 %19

BUSTURIA-URIBE 5.746 7.716 13.462 %21

OUTSIDE BIZKAIA (*) 14 29 43 %0,1

Guztira 27.633 37.285 64.918 %100

(*) Sailaren datu-basean erregistratuta dauden eta bizilekua Bizkaitik kanpo jasota duten pertsona desgaituak.

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

Adinaren arabera, Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen %41ek 65 urte eta gehiago dauzkate 
(Bizkaiko biztanle guztietarako portzentajea %21 da8). Bestalde, desgaitasuna duten pertsonen 
%29 50-64 urtekoak dira.

3. TAULA ETA GRAFIKOA. BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK ADIN TARTEEN ETA SEXUAREN 
ARABERA (2015).

Adin tarteak E G Guztira

0-6 324 517 841 %1

7-15 594 1.322 1.916 %3

16-21 422 691 1.113 %2

22-49 6.252 9.190 15.442 %24

50-55 2.880 4.165 7.045 %11

56-64 4.574 6.907 11.481 %18

65-74 4.995 7.501 12.496 %19

75 eta hur 7.592 6.992 14.584 %22

Guztira 27.633 37.285 64.918 %100

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

Pertsona horiek duten desgaitasun motaren arabera (fisiko eta/edo organikoa, adimenekoa, 
mentala edo zentzumenekoa, identifikatutako lehen desgaitasunaren edo desgaitasun 
nagusiaren arabera9), %52k desgaitasun fisiko eta/edo organikoa dute, %21 gaixotasun 
mentalaren ondoriozko desgaitasuna duten pertsonak dira, %16k zentzumeneko desgaitasuna 
dute, eta %9k adimen-desgaitasuna:

4. TAULA ETA GRAFIKOA. BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK DESGAITASUNAREN ETA 
SEXUAREN ARABERA (2015).

Desgaitasun mota E G Guztira
Desgaitasun fisiko eta/edo 
organikoa 13.366 20.540 33.906 %52

Adimen-desgaitasuna 2.395 3.167 5.562 %9
Zentzumeneko desgaitasuna 5.201 5.142 10.343 %16
Gaixotasun mentala 6.153 7.773 13.926 %21
Zehaztu gabe 518 663 1.181 %2
Total 27.633 37.285 64.918 %100

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

8   Iturria: Estatistika Institutu Nazionala. Etengabeko Erroldaren Estatistika. 2014ko urtarrilaren 1erako behin-behineko 
datuak. Biztanleria osoa Bizkaian, 2014an: 1.152.041 pertsona; Bizkaian 65 urte eta gehiago duen biztanleria osoa, 
2014an: 245. 611 pertsona.

9   Oharra: garuneko paralisia duten pertsona desgaitasun fisikoa duten pertsonen edo desgaitasun intelektuala duten 
pertsonen artean bildu dira, identifikatutako lehen desgaitasunaren edo desgaitasun nagusiaren arabera.

BUSTURIA- 
URIBE; %21 BILBAO; %32

IBAIZABAL- 
NERBIOI; %19

EZKERRALDEA- 
ENKARTERRIAK; %29
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%2

Desgaitasun 
fisikoa 

%52
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desgaitasuna
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Gaxotasun 
mentala

%21
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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:

5. TAULA ETA GRAFIKOA. BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK MAILAREN ETA SEXUAREN 
ARABERA (2015)

Maila E G Guztira
< %33 945 1.210 2.155 %3
Arina 10.004 15.158 25.162 %39
Ertaina 4.919 7.030 11.949 %18
Larria 6.721 8.980 15.701 %24
Oso larria 5.044 4.907 9.951 %15

Guztira 27.633 37.285 64.918 %100

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

6. TAULA ETA GRAFIKOA. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK DESGAITASUN MOTA ETA MAILAREN 
ARABERA (BIZKAIA, 2015)

Desgaitasun mota < %33 Arina Ertaina Larria Oso larria Guztira

Fisiko eta/edo 
organikoa 1.558 %5 15.179 %45 7.098 %21 5.828 %17 4.243 %13 33.906 %52

Adimenekoa 5 %0 1.466 %26 864 %16 1.867 %34 1.360 %24 5.562 %9

Zentzumenekoa 252 %2 4.451 %43 1.758 %17 1.287 %12 2.595 %25 10.343 %16

Mentala 144 %1 3.642 %26 2.067 %15 6.444 %46 1.629 %12 13.926 %21

Zehaztu gabe 196 %17 424 %36 162 %14 275 %23 124 %10 1.181 %2

Guztira 2.155 %3 25.162 %39 11.949 %18 15.701 %24 9.951 %15 64.918 %100

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

Físikoa Adimenekoa Zentzumenekoa Mentala Zehaztu gabe

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria

Oso 
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%3
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7. TAULA ETA GRAFIKOA. DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK ETA GIZONAK DESGAITASUN MOTA ETA 
MAILAREN ARABERA (BIZKAIA, 2015)

DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK
Desgaitasun 
mota < %33 Arina Ertaina Larria Oso larria Total

Fisiko eta/edo 
organikoa 665 %5 5.685 %43 2.638 %20 2.376 %18 2.002 %15 13.366 %48

Adimenekoa 3 %0 538 %22 393 %16 819 %34 642 %27 2.395 %9
Zentzumenekoa 112 %2 2.068 %40 883 %17 662 %13 1.476 %28 5.201 %19
Mentala 78 %1 1.528 %25 940 %15 2.743 %45 864 %14 6.153 %22
Zehaztu gabe 87 %17 185 %36 65 %13 121 %23 60 %12 518 %2
Guztira 945 %3 10.004 %36 4.919 %18 6.721 %24 5.044 %18 27.633 %100

DESGAITASUNA DUTEN GIZONAK
Desgaitasun 
mota < %33 Arina Ertaina Larria Oso larria Guztira

Fisiko eta/edo 
organikoa 893 %4 9.494 %46 4.460 %22 3.452 %17 2.241 %11 20.540 %55

Adimenekoa 2 %0 928 %29 471 %15 1.048 %33 718 %23 3.167 %8
Zentzumenekoa 140 %3 2.383 %46 875 %17 625 %12 1.119 %22 5.142 %14
Mentala 66 %1 2.114 %27 1.127 %14 3.701 %48 765 %10 7.773 %21
Zehaztu gabe 109 %16 239 %36 97 %15 154 %23 64 %10 663 %2
Guztira 1.210 %3 15.158 %41 7.030 %19 8.980 %24 4.907 %13 37.285 %100

8. TAULAK ETA GRAFIKOAK. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK MOTA, ADIN TARTE ETA MAILAREN 
ARABERA (BIZKAIA, 2015). IKUS 2. ERANSKINA, SEXUAREN ARABERA BEREIZITAKO XEHETASUNA.

DESGAITASUN FISIKOA ETA/EDO ORGANIKOA DUTEN PERTSONAK
Adin tartea < %33 Arina Ertaina Larria Oso larria Guztira

0-6 226 164 34 55 15 494
7-15 74 179 74 49 81 457
16-21 17 126 53 42 72 310
22-49 408 2.814 892 911 779 5.804
50-55 195 1.592 644 586 382 3.399
56-64 292 3.159 1.399 995 606 6.451
65-74 249 3.552 1.837 1.430 804 7.872
75 eta hur 97 3.593 2.165 1.760 1.504 9.119
Guztira 1.558 15.179 7.098 5.828 4.243 33.906

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

<%33 Arina Oso larriaErtainaLarria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100etik 
gora
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0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100etik 
gora

%<33 Arina Oso larriaErtaina Larria

ADMIEN-DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK
Adin tartea < %33 Arina Ertaina Larria Oso larria Guztira
0-6 12 4 1 2 19
7-15 108 46 61 44 259
16-21 138 52 91 67 348
22-49 4 829 446 996 704 2.979
50-55 196 110 258 221 785
56-64 1 137 128 289 163 718
65-74 32 49 126 111 318
75 eta hur 14 29 45 48 136
Guztira 5 1.466 864 1.867 1.360 5.562

ZENTZUMENEKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK
Adin tartea < %33 Arina Ertaina Larria Oso larria Guztira

0-6 6 34 7 3 9 59
7-15 9 64 33 15 34 155

16-21 5 40 11 10 29 95
22-49 80 624 230 310 431 1.675
50-55 37 436 118 123 240 954
56-64 59 806 306 215 371 1.757
65-74 40 1076 406 266 491 2.279

75 eta hur 16 1371 647 345 990 3.369
Guztira 252 4.451 1.758 1.287 2.595 10.343

95-100 100etik 
gora

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94

%<33 Arina Oso larriaErtaina Larria
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GAIXOTASUN MENTALAK ERAGINDAKO DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK
Adin tartea < %33 Arina Ertaina Larria Oso larria Guztira
0 a 6 11 217 16 23 2 269
7-15 13 753 144 94 37 1.041
16-21 9 178 51 77 35 350
22-49 51 962 692 2668 380 4.753
50-55 14 300 242 1113 129 1.798
56-64 26 569 364 1194 196 2.349
65-74 15 434 296 769 208 1.722
75 eta hur 5 229 262 506 642 1.644
Guztira 144 3.642 2.067 6.444 1.629 13.926

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100etik 
gora

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria
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3.  FORU ERANTZUKIZUNEKO GIZARTE ZERBITZUEN EGUNGO 
ZERBITZU ETA PRESTAZIO ESKAINTZA DESGAITASUNA DUTEN 
PERTSONENTZAT ETA HAIEN FAMILIENTZAT

Taula hauetan foru erantzukizuneko zerbitzuetan eta Gizarte Ekintza Sailak kudeatutako beste 
prestazio batzuetan dauden plazei buruzko informazioa jaso da (2015eko abenduaren 31ko 
datuak):

9. TAULA. BFAKO GIZARTE EKINTZA SAILAREN ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK DESGAITASUNAREN 
EREMUAN. 2015. URTEA.

Eguneko bigarren mailako, okupazio eta egoitza arretako zerbitzuak (*) PLAZA KOP.
Zentro okupazionalak 1.277

Eguneko zentroak 1.043

EOZ (Errehabilitazio Osoko Zentroak) 104

Errendimendu txikiko Enplegu Zentro Berezia (**) 113

16 orduko egoitza plazak 283

24 orduko egoitza plazak 755

Laguntza duten etxebizitzak/Zaintzapeko pisuak 169

(*) Bizkaiko plaza guztiak zenbatu dira, bai Zentroen Zerbitzuak kudeatutako hitzarmenen bidez emandakoak, bai 
Prestazio eta Diru-laguntzen Zerbitzuaren bidez finantzatutakoak. Bizkaitik kanpokoak ez dira sartu.
(**) Desagertzeko geratu diren plazak.

PRESTAZIO EKONOMIKOAK  
1/2013LEDN (LISMI ZENA)  ONURADUN KOP. ZENBATEKOA 
ONARTUTAKO PRESTAZIOAK 2015/12/31N GUZTIRA 

Osasun-laguntza eta farmaziako prestazioa 19 -

Gutxieneko sarrerak bermatzeko sorospena 146 313.807 €

Hirugarren pertsona bati laguntzeko sorospena 9 7.367 €

Mugikortasun-sorospena eta garraio-gastuak 12 9.086 €

KOTIZATU GABEKO PENTSIOAK  
Kotizazio gabeko baliaezintasun pentsioa 3.842 20.359.506 €

Kotizazio gabeko erretiro-pentsioa 2.881 13.633.527 €

Etxebizitza alokatzeko pentsio osagarria  446 (*) 237.150 €

AMASEN10 PRESTAZIO EKONOMIKOAK
Prestazio ekonomikoa familian zaintzeko 12.769 (**) 45.896.449 €

Prestazio ekonomikoa laguntzaile pertsonalerako    68 221.918 €
 2015EAN HILEKOREN BAT ZENBATEKOA 
 KOBRATU DUTEN PERTSONA KOP. GUZTIRA 

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa 1.362 2.918.376 €

BANAKAKO LAGUNTZAK

Arreta goiztiarra 1.643 2.183.761 €

LAGUNTZA PRODUKTUEN ZERBITZUA (GIZATEK)  
Ordainketa bakarreko Gizatek laguntzak 1.381 1.381.501 €

(*) 2015ean alokairu osagarria kobratu duten pertsona kop.
(**) 3.258 15/12/31rako familia-inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomiko hori kobratu duten 65 urtez azpiko 
pertsonak dira.

10  Autonomiarako eta Mendetasunarentzako Arretarako Sistemaren prestazio ekonomikoak.
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BESTE DIRU-LAGUNTZA/LAGUNTZA BATZUK ONARTUTAKO 
EKINTZA KOP.

URTEAN ESLEITUTAKO 
AURREKONTUA

A

Foru Dekretuz araututako diru-laguntzak (elkartegintza 
jarduera, aisia eta astialdia, sentsibilizazioa eta zabalkuntza, 
esku-hartze eta laguntza espezializatua, erakundeen zaintza 
eta kultura sustapena). 

179 1.210.193 €

    HITZARMEN EDO 
ESPEDIENTE KOP.

URTEAN ESLEITUTAKO 
AURREKONTUA

B
Programak egiteko diru-laguntza izendunak (elkartegintza 
jarduera, aisia eta astialdia, esku-hartze eta laguntza 
espezializatua, egokitutako garraioa). 

19 3.401.541 €

   
EMANDAKO 

LAGUNTZA KOP.
URTEAN ESLEITUTAKO 

AURREKONTUA

C Norberaren autonomia sustatzeko programak garatzeko diru-
laguntza izendunak.

7 1.192.147 €

D Inbertsioetarako diru-laguntza izendunak. 2 550.000 €

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren informazioa.

Ondoren Bizkaian desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko arretako eta egoitzako plazen 
banaketa jaso da Gizarte Ekintzako Eskualdeen duten kokapenaren arabera11 eta jasotzaileen 
desgaitasun motaren arabera (2015eko abenduaren 31ko datuak):

10. TAULA. BIZKAIAN DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAKO FORU ERANTZUKIZUNEKO 
EGUNEKO ARRETAKO ETA EGOITZAKO ZENTROAK ETA PLAZAK. 2015. URTEA.

ZENTROAK ETA PLAZAK 
EGUNEKO ARRETA 
ZERBITZUAK

JASOTZAILEAK

Adimen-
desgaitasuna 

duten 
pertsonak

Autismoa 
eta garapen 

nahasmenduak 
dituzten 

pertsonak

Garuneko 
paralisia 
duten 

pertsonak

Gaixotasun 
mentala 
duten 

pertsonak

Desgaitasun 
fisikoa eta/

edo organikoa 
duten 

pertsonak

Guztira

Gizarte Ekintzako 
eskualdeak Z P Z P Z P Z P Z P Z P

BILBAO 3 114 7 170 2 69 2 100 2 106 16 559
BUSTURIA-URIBE 11 245 2 34 1 45 2 118 1 15 17 457
EZKERRALDEA-
ENKARTERRIAK 5 71 4 51 4 109 13 231
IBAIZABAL-NERVIÓN/
NERBIOI 4 49 1 30 5 115 10 194

GUZTIRA 23 479 10 234 7 165 13 442 3 121 56 1.441

ZENTROAK ETA PLAZAK 
EGOITZA-ARRETA 
ZERBITZUAK

JASOTZAILEAK

Adimen-
desgaitasuna 

duten
pertsonak

Autismoa 
eta garapen 

nahasmenduak 
dituzten 

pertsonak

Garuneko 
paralisia 
duten 

pertsonak

Gaixotasun 
mentala 
duten 

pertsonak

Desgaitasun 
fisikoa eta/

edo organikoa 
duten 

pertsonak

Guztira

Gizarte Ekintzako 
eskualdeak Z P Z P Z P Z P Z P Z P

BILBAO 9 77 1 5 2 65 4 93 16 240
BUSTURIA-URIBE 9 141 3 39 1 30 2 140 15 350
EZKERRALDEA-
ENKARTERRIAK 10 274 4 34 1 11 1 18 1 24 17 361
IBAIZABAL-NERVIÓN/
NERBIOI 5 240 1 16 6 256

GUZTIRA 33 732 9 94 2 41 5 223 5 117 54 1.207

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren informazioa. Zentroen Zerbitzuak kudeatutako hitzarmenen 
bidez finantzatutako zentroak eta plazak. Bizkaitik kanpokoak ez dira sartu.

11   BILBAO; EZKERRALDEA- ENKARTERRIAK (Ezkerraldea, Barakaldo, Meatzaldea eta Enkarterriak); IBAIZABAL- 
NERBIOI (Durangaldea, Arratia, Basauri- Etxabarri- Galdakao, Nerbioi); BUSTURIA- URIBE (Uribe, Busturialdea, 
Mungialde-Txorierri, Lea-Artibai). Banaketa hori EAEko Gizarte Zerbitzuen Maparen garapenean ezartzen den 
zonakatze berriari egokitu beharko zaio.
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4.  KOMUNITATEKO PARTE-HARTZE ETA BIZI KALITATE EREDUAN 
AURRERA EGITEKO LORPEN NAGUSIAK ETA ERRONKAK.

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako plana 2010-2013 
onartzea mugarria izan zen, Gizarte Ekintza Saila eta gizarte erakundeak bat datozelako hark 
ezarri zituen ikuspegian eta ereduan. Eredu hori desgaitasuna duten pertsonen eskubideei, 
bizi kalitateari, aukera berdintasunari eta parte-hartzeari buruzko zientzia eta arau esparru 
berriekin lerrokatuta dago. Bereziki, Osasunaren Mundu Erakundearen Funtzionamenduaren, 
Desgaitasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapenarekin (FNS 2001), Pertsonan 
oinarritutako Plangintzarekin12 eta Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Nazio 
Batuen Konbentzioarekin.

Haren onarpenari esker eredu horren gakoak identifikatu eta balioztatu ahal izan ziren, eta 
gizarte politiken esparruko ardatz estrategiko aurreratuak jaso ziren, haiek pixkanaka sartzeko. 
Bereziki, pertsonan oinarritutako kalitate eta plangintza ardatzetan (D ardatza) eta Hirugarren 
Sektorearekin lankidetza eta elkarrizketa izatekoan (E ardatza). Oinarriak eta egin behar den 
bidea ezarri, eta eredu horren erabat sartzeko ibilbide luzeko lan esparru bat proposatu du.

Planak, bere ereduan eta ardatzetan, indarrean jarraitzen du, eta garatzeko aldi zabal bat 
ezarri du. 2016-2019 aldirako erronka nagusiak ardatzen garapenean oreka handiagoa lortzea 
eta, jardun zehatzetan, jaso duen arreta eredua gauzatzen aurrera egitea dira. Halaber, haren 
aplikazioaren jarraipenaren sistematizazioa hobetu behar da.

2010-2013 Planaren ebaluazio prozesuan aurrerapen horiek eta, haren ardatz bakoitzari 
dagokienez, datozen urteetarako dauden erronka nagusiak berretsi dira:

Bizkaiko gizarte osorako komunitateko bizitza autonomorako, gizarteratzeko eta eskuraga-
rritasun unibertsaleko eta aukera berdintasuneko baldintzetan parte-hartze aktiboa izateko 
zeharkako ardatzetan (A eta B ardatzak):

A ARDATZA:  BIZITZA AUTONOMOA KOMUNITATEAN, GIZARTERATZEA ETA 
PARTE-HARTZE AKTIBOA: 

Aurrerapenak egon dira norberaren autonomiarako programen garapenean eta 
boluntarioentzako laguntzan, baita bizitza independenteko eredua finkatzen, 
desgaitasuna duten pertsonen premia berrietarako erantzunetan berrikuntzak eginez, 
bizitza independenteari, autonomiari eta komunitatean aukera berdintasunean parte 
hartzeari begira. 

Baita desgaitasuna duten pertsonen aktibazioa eta lan aukerak erraztearen aldeko 
apustuan ere; horretarako, funtsezkoa izan da EAEn okupazio-enplegu eredu mistoa 
aintzatestea.

Aurrera egiten jarraitu behar da lagun egiteko zerbitzu eta programetan premien 
araberako laguntza intentsitateak ezarriz, desgaitasuna duten pertsonen premia 
heterogeneoen berezitasunei eta haien bizi zikloari egokituta, haien autonomia pertsonala 
eta komunitateko parte-hartzea errazteko.

12   Pertsonan oinarritutako Plangintzaren esparru zientifikoari buruzko erreferentziak: Buntinx, W. H. E. and Schalock, 
R. L. (2010) Models of Disability, Quality of Life, and Individualized Supports: Implications for Professional Practice in 
Intellectual Disability. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities Volume 7 Number 4 283–294. or.
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B ARDATZA:  IRISGARRITASUN UNIBERTSALA, GUZTIONTZAKO DISEINUA ETA 
AUKERA BERDINTASUNA:

Aurrerapenak egin dira Gizateken, desgaitasuna duten pertsona askoren premiak, haien 
dibertsitatean, asetzen dituen zerbitzu gisa, eta irisgarritasunaren eta laguntza produktuen 
eremuko elementu dinamizatzaile eta koordinatzaile gisa, baita norberaren autonomia 
sustatzeko jardueretako erreferentzia zentro gisa ere.

Ardatz horretan aurrera egiten jarraitu behar da, pertsonen autonomia eta bizitza 
independenterako premiazko baldintza gisa, zeharkakotasunaren ikuspegitik; alegia, beste 
sistema batzuk (enplegua, osasuna, hezkuntza, etxebizitza, garraioa, etab.) desgaitasuna 
duten pertsonen arretan eta sustapenean eraginkortasunez inplikatuz. Baita gizarte 
bazterkeria eta estigma egoeren deuseztapenean, zein egiazko berdintasun aukerarako 
baldintzen lorpenean ere.

Halaber, gizarte erakundeek euren gizarte oinarria euren eskubideen ezagueran eta 
erabileran dinamizatzen eta ahalduntzen duten funtsezko eginkizuna zabaltzea sustatu 
behar da.

Foru erantzukizuneko gizarte zerbitzuen sisteman oinarritutako barne ardatzetan (C, D eta E 
ardatzak), etengabeko hobekuntzari begira:

C ARDATZA:  GIZARTE ZERBITZUEN UNIBERTSALTASUNA ETA ZUZENTASUNA 
HORIEK ESKURATZERAKOAN: 

Aurrerapen handiak gertatu dira azken urteotan desgaitasuna duten pertsonentzako eta 
haien familientzako zerbitzu eta laguntza sarea hedatzen eta finkatzen (baliabideak jartzen, 
haiek dibertsifikatzen eta pertsonen premietara egokitzen, aisia eta astialdi eskaintzetan 
sustatzen eta laguntzen, familiei laguntzeko zerbitzuetan, norberaren autonomiarako eta 
bizitza independenterako programetan, etab.).

Komunitateko parte-hartze eta bizi kalitate ereduarekin lerrokatutako baliabide eskaintzan 
aurrera egiten jarraitu behar da, zuzentasunez, desgaitasuna duten pertsona guztien 
premiei erantzun ahal izan diezaion, baita horretarako lan-metodologiak eta –tresnak 
irizpide objektiboekin sistematizatzen ere: 

•   Taldeen baliabide eskariaren eta haientzako eskaintzaren arteko oreka 
handiagorantz aurrera eginez, baita desgaitasuna duten pertsonentzako eta 
haien familientzako zerbitzu eta laguntzen zabalkuntza hobeagorantz ere, 
arrazionaltasun, zuzentasun, eraginkortasun eta jasangarritasun irizpideetatik.

•   Haien bizi ibilbidean (haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa, zahartzaroa...) dituzten 
premien aniztasun eta espezifikotasunarentzat erantzun egokia eta nahikoa 
hedatuz.

•  Baliabideen arteko eskuragarritasun, trantsizio eta mugigarritasun sistema 
pertsonen premien bilakaeraren arabera hobetuz, pertsona uneoro baliabiderik 
egokienean dagoela ziurtatuz.

Bereziki, egiaztatu egin da hazi egin direla gaixotasun mentala duten pertsonek eskatzen 
dituzten zerbitzuak eta beharrezkoa dela, koordinazio soziosanitario hobearen bidez, 
talde horri eskaini behar zaion erantzuna hobetzea.
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D ARDATZA: KALITATEA ETA PERTSONAN OINARRITUTAKO PLANGINTZA: 

Aurrera egin da “kasuaren koordinazioa”n pertsona bakoitzarentzako baliabiderik 
egokienak eskuratzeko, baita gizarte erakundeen eta Desgaitasuna duten Pertsonentzako 
Zentroen Ataleko talde teknikoaren arteko lan bateratuan ere. Baita malgutasun eta 
pertsonalizazio handiagoan ere, baliabideak esleitzean eta egoera konplexu edo 
premiazkoen artean irtenbideak batera bilatzean. 

Datozen urteetarako erronka pertsonan eta pertsonarekin oinarritutako plangintza 
gauzatzea da; horretarako, esparru teorikotik ez ezik, ahalbidetzen duten jardun zehatzak 
eginez ere hura egiaztatu eta finkatzen duten estrategiak garatu behar dira. Garapen 
horretan, pertsonek erabili nahi duten hizkuntzan hitz egin eta arreta jaso ahal izatea ere 
ziurtatu behar da. Halaber, Sailak eta gizarte erakundeek partekatutako lan-ildo horretan 
aurrera egiten jarraitu behar da, horretarako sistematizazio eta metodologia hobea 
ezarriz. 

Bestalde, sistemako agenteen artean kudeaketako kalitatea eta bikaintasuna sustatzen 
aurrera egin behar da, bizi kalitatean, arretako etikan, kudeaketako kalitatean, antolamendu 
gardentasunean, genero berdintasunean eta euskararen erabileraren normalkuntzan 
oinarritutako kudeaketa eredu integratua sustatzen aurrera eginez.

E ARDATZA: ELKARLANA ETA ELKARRIZKETA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN:

Elkarrizketa Zibileko Mahaiak ekarri duen aurrerapena aintzatetsi da. 

Ardatz horren garapen operatiboa aurrera egin behar da, elkarrizketa partekatu hori 
gauzatzen duten ekintza zehatzetan, erakundeek jardueren plangintzan parte hartzea, 
jardun berriak, premiei antzematea, erantzunak identifikatzea eta Sailak eragiten dieten 
lan-prozesuak diseinatzea erraztuz.
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IKUSPEGIA, XEDEA, PREMISAK ETA ESPARRU 
ESTRATEGIKOA 

Komunitatean Parte Hartzeko eta Bizi Kalitatea Edukitzeko Eredua desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien familien arreta eta sustapenerako erreferentzia eredua da, Bizkaian 
aurrerantz atera nahi dugun erabateko ezarpenean eta garapenean. Horretarako, sisteman 
funtsezko diren agente guztien parte-hartzea behar dugu. Eredu hori hartuta sistemaren 
eraldaketa komunitateko parte-hartzearen eta bizi kalitatearen ikuspegitik pertsonan gero eta 
gehiago oinarritzen den eskema baterantz gida daiteke.

Haren ikuspegia, xedea, premisak eta aldaketa eta eraldaketako ardatz estrategikoak, eredu hau 
eraikitzen jarraitzeko oinarri izango direnak, hauek dira: 

Ikuspegia: Pertsonok eta gizarteak autonomia pertsonaleko eta bizitza independenteko 
kultura baterantz egiten dugula lortzea komunitatean, horren bitartez pertsona guztiak, inolako 
bazterkeria edota bazterkeriarik gabe, gai izan daitezen beren aukeraketak egiteko eta bizi 
kalitateko eta autoerrealizazioko baldintza ezin hobetan bizitzeko.

Xedea: Aukera ematea, datozen lau urteetan, modu adierazgarrian hobetzeko desgaitasuna 
duten pertsonei eta haien familiei zuzendutako foru erantzukizuneko gizarte zerbitzuen 
sistemaren estaldura, kalitatea eta eraginkortasuna eta baita xede nagusiaren lorpenean 
aurrerantz egitea ahalbidetuko duten gizarte eraldaketako zeharkako eremuetan guztietan 
eragina edukitzeko gaitasuna zabaltzeko ere: alegia, desgaitasuna duten pertsonek eta haien 
familiek komunitatean duten parte-hartzean eta bizi kalitatean.

Xede honen ikuspegiranzko eta lorpeneranzko orientazioa funtsezko premisak dira 
desgaitasuna duten pertsonek zera lor dezaten:

•   bizi kalitatea, 
•   gogobetetasun pertsonala eremu guztietan,
•   euren bizi proiektu pertsonala gauzatzea.

Horretarako, beharrezkoa da:
•  Pertsonak ahalduntzea eta babesa 

ematea ahalik eta gehien komunitatean 
parte-har ditzaten eta autonomia 
pertsonala edukitzeko behar 
ditzazketen gaitasunak.

•  Inguruneak eraldatzea haien irisga-
rritasun unibertsala bermatuz eremu 
guztietan (hesiak ezabatzea eta per-
tsona guztientzako diseinuak egitea).

•  Aukera berdintasun eraginkorra sustatu 
eta erraztea, horretarako ekintza 
positiboko neurri zehatzak hartuz eta 
bazterkeria egoerak ezabatuz.

•  Pertsona eta erakunde adierazgarrien 
parte-hartze aktiboa sustatzea.

•  Eskura dauden laguntzak (baliabideak, 
zerbitzuak, baldintzak) eta erakundeak 
egokitzea, paradigma berri honekiko 
koherentzia edukiz: kalitate eredua 
(bizi kalitatea, kudeaketa kalitatea eta 
etika).

1. DIAGRAMA. GIZARTE ZERBITZU SISTEMAREN 
(ETA BESTE SISTEMA ETA GIZARTE AGENTEEN) 

JARDUERA EREMUAK

Aukera 
berdintasuna

Irisgarritasun 
unibertsala

Parte-hartze 
aktiboa

PERTSONA

INGURUNEA

ZERBITZU 
ANTOLAKETA 
BALDINTZAK
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Elementu hauetako bakoitzaren gainean eragina edukitzeak exijitu egiten du kultura aldaketako 
eta gizarte eraldaketako beharrezko prozesu bat garatzea eta horrek sisteman esku hartzen 
duten oinarrizko agente guztien esku-hartzea behar du: desgaitasuna duten pertsonak eurak 
eta haien familiak, haien ordezkari diren edota laguntza ematen dieten entitateak, administrazio 
eta botere publikoak, profesionalak, boluntarioak, beste arreta sistema batzuk, gizarte 
komunikabideak, enpresak, gizarte agenteak eta gizarte bizkaitarra orokorrean.

Aldaketa prozesua gizarte eraldaketako bost ardatz estrategikoekin:

Zeharkako bi ardatzek, foru erantzukizuneko gizarte zerbitzuen sistemak gizarte bizkaitar 
osoari zuzendu beharreko jardunak hartuko dituzte. Oinarrizko premisa izango da kultura 
aldaketarako beharrezkoa dela gizartea (erakundeak, administrazioak eta botere publikoak, 
agente ekonomikoak eta gizarte agenteak, enpresak, ikastetxeak, osasunaren alorrekoak, 
eta abar) aniztasuna barneratzearen alde eta aldaketa prozesuan eraginkortasunez esku 
harraraztearen alde jartzea:

A.  KOMUNITATEKO BIZITZA AUTONOMOA, GIZARTERATZEA ETA PARTE-
HARTZE AKTIBOA:
Bizkaian desgaitasuna duten pertsonek ahalik eta autonomia handiena, gizarteratzea 
eta komunitatean parte-hartze aktiboa lortzeko baldintza egokiak sustatzea.

B.  IRISGARRITASUN UNIBERTSALA, GUZTIENTZAKO DISEINUA ETA 
AUKERA BERDINTASUNA:
Irisgarritasun unibertsal eraginkorra eta guztiontzako diseinua sustatzea, eta baita 
aukera berdintasuna eta tratu egokia eta bazterkeriarik gabekoa ere desgaitasuna 
duten pertsonekiko.

Barne izaerako hiru ardatz, foru erantzukizuneko gizarte zerbitzuen sisteman oinarrituta 
eta haien etengabeko hobekuntzarantz orientatuta eta funtsezko agente guztien esku-hartzea 
edukiz (Gizarte Ekintza Saila bera, desgaitasuna duten pertsonak eta haien familiak, haien 
ordezkari diren edota zerbitzuak ematen dizkieten entitateak, profesionalak, boluntarioak):

C.  GIZARTE ZERBITZUEN UNIBERTSALTASUNA ETA ESKURATZEKO 
ZUZENTASUNA:
Unibertsaltasuna eta desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei zuzendutako foru 
erantzukizuneko prestazio eta zerbitzuak berdintasun baldintzetan eskuratzeko behar 
besteko baldintzak eta baldintza egokiak sustatzea.

D.  PERTSONETAN OINARRITUTAKO KALITATEA ETA PLANGINTZA:
Komunitatean parte hartzeko eta bizi kalitatea edukitzeko ereduaren ezarpenean 
aurrerantz egitea, eta baita sistemaren esku-hartze ereduaren barruan pertsonan eta 
pertsonarekin oinarritutako plangintza metodologian ere.

E. LANKIDETZA ETA ELKARRIZKETA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN:
Gizarte ekimeneko entitateen elkarlana bultzatzea foru erantzukizuneko gizarte 
zerbitzuen sistemaren orientazio eta hedapenean (zerbitzuak ematea, plangintza, 
berrikuntza eta etengabeko hobekuntza...) eta elkarrizketa zibila eta gizarte ekimeneko 
entitateen interes orokorreko bestelako jardunak ere bultzatzea.

Gizarte baliabideen sare egokia, behar bestekoa, osoa eta integrala zabaltzeko bidean 
planteatzen diren erronkek, komunitatean parte hartzeko eta bizi kalitatea edukitzeko 
Ereduarekin koherenteak, agente ezberdinen apustua eta, ondorioz, esku-hartzea behar dute. 
Zehazki, hurrengoetarantz egiten jarraitu beharko da:
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•  Herritar aktiboak eta gizarte ekimenak sustatzen dituztenak izatea.
•  Sektorearen profesionalizazioa.
•  Administrazio publiko erantzulea eta herritarrei eskubide eta aukera berdintasuna 

bermatzeko garaian betetzen duen paperaren garrantziaz jabetzen dena.
•  Boluntario biziak.
•  Desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien pixkanakako jabekuntza, beren buruak 

eskubideak eta betebeharrak dituzten subjektu gisa ikusiz aniztasunaren balioa gizarte 
motor gisa integratzen doan gizarte testuinguru baten barruan.

Zabalkunde horrekin batera elkarlanaren aldeko apustu politikoa eta gizarte ekimena mantentzea 
joan behar dira, eta baita hobekuntzak mantentzea ere, bai zerbitzuetan, bai horiek eusteko 
dauden administrazio prozesuetan ere.

Desgaitasuna duten pertsonei emandako arreta aldatzeko garaian eredu batek edukiko duen 
trakzio boterea agente guztiek hark finkatutako esparruan lan egitearen alde egiten duten 
apustuaren mendekoa izango da. Hortik abiatuta, uste dugu garrantzitsua dela Bizkaian 
desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako Planean erreferentzia 
esparru bat islatu ahal izatea eta horrek foru erantzukizuneko gizarte zerbitzuen sistema 
eta bere agenteak trakzionatzea, bizi kalitateko eta pertsonan oinarritutako plangintzako 
irizpideetarantz, betiere, komunitatean parte hartzeko eta bizi kalitatea edukitzeko Eredu baten 
barruan.

Diagrama honek sistemako agenteen artean behar den elkarrekintza adierazi nahi du, eredu 
hau barneratzeko lanean aurrerantz egiteko. Elkarrekintza hori lau dimentsiotan egituratzen da:

Eredua Gizarte eraldaketako zeharkako estrategia multzoa eta komunitatean parte 
hartzeko eta bizi kalitatea edukitzeko ikuspegia biltzen ditu.

Sistema

Ulertu egiten du hirugarren sektorea eta administrazio publikoa ez direla 
konpartimentu iragazgaitzak, baizik eta elkarren artean erlazionatuta dauden 
sistemak. Horiek, hainbat interfazeen bitartez, koordinatu egiten dira eta 
elkarlanean aritzen dira pertsonentzako babes sistemak sortzeko eta gizarte 
aberatsa eta plurala sortzeko.

Gizartea Aukera berdintasuneko eta aniztasuneko kultura bat sortzeko behar den gizarte 
aldaketarantz orientatutako jarduera biltzen du.

Pertsona
Desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei orientatutako zerbitzu eta 
prestazio multzoa hartzen du eta, beren gaitasunen tamainan, beren bizi proiektu 
propioa ere gain hartzen du.

2. DIAGRAMA. FORU ERANTZUKIZUNEKO GIZARTE ZERBITZUEN SISTEMAREN AGENTE, EREDU ETA 
ELKARREKINTZAK

Gizarteratzea, komunitateko parte-hartzea eta bizi autonomoa

Gizarteratzea, 
komunitateko 
parte-hartzea eta 
bizi autonomoa

Dibertsitatearen 
kultura, 
irisgarritasun 
unibertsala, aukera 
berdintasuna

GIZARTEA

SISTEMA

PERTSONA

Komunitatean parte hartzeko eta 
bizi kalitateko eredua

A)  Gizarteratzea, komunitateko 
parte-hartzea eta bizi autonomoa.

B)  Irisgarritasun unibertsala, 
guztiontzako diseinua eta aukera 
berdintasuna.

C)  Gizarte zerbitzuen unibertsaltasuna 
eta zuzentasuna horiek 
eskuratzerakoan.

D)  Kalitatea eta pertsonan oinarritutako 
plangintza.

E)  Elkarlana eta elkarrizketa hirugarren 
sektorearekin.
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ARDATZAK, HELBURU ESTRATEGIKOAK ETA 
LEHENTASUNEZKO JARDUERA ILDOAK 

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

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonek ahalik eta autonomia handiena, gizarteratzea eta 
komunitatean parte-hartze aktiboa lortzeko baldintza egokiak sustatzea.

HELBURU ESTRATEGIKOAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ILDOAK

A.1. HE Bizi kalitate eta 
parte-hartze ereduarekin 
lerrokatutako norberaren 
autonomia eta bizitza 
independenterako zerbitzu, 
programa eta laguntzetan 
aurrera egitea.

•  Norberaren autonomiarako eta mendetasuna eta 
desgaitasuna prebenitzeko zerbitzuak eta programak 
garatzea, laguntza premia jakin guztietara egokituta, 
desgaitasuna duten pertsonek eta haien familiek euren bizi 
ziklo osoan eta euren bizitzako eremu guztietan dituzten 
dibertsitatearen eta heterogeneotasunaren arabera.

•  Desgaitasuna duten pertsonen bizitza independenterako 
zerbitzuak eta programak finkatzea, laguntza pertsonala 
zabalduz eta hobetuz, pertsonarentzako zeharkako laguntza 
modu gisa. 

•  Lagun egiteko programetan berritzea, premien arabera 
zenbait laguntza intentsitate erabiliz, desgaitasuna duten 
pertsonak euren bizilekuan eta ingurune naturalean 
edukitzearen alde eginez.

A.2. HE Desgaitasuna 
duten pertsonen 
ahalduntzea sustatzea euren 
autodeterminazioa eta 
hautatzeko askatasuna erabil 
ditzaten, eta parte hartu 
eta euren eskubideak erabil 
ditzaten.

•  Desgaitasunaren elkarte mugimenduari bere gizarte oinarria 
dinamizatzen eta ahalduntzen laguntzea.

•  Desgaitasuna duten pertsonen gaitasunak eta ahalduntzea 
hobetzeko programak, zerbitzuak, jarduerak garatzea.

A.3. HE Laguntza produktuak 
eta laguntza teknikoak sartzen 
eta berritzen aurrera egitea.

•  Gizatek-eko jarduerak finkatu eta garatzen jarraitzea.

•  Gizatek-en eta Osakidetzaren Ortoprotesien katalogoaren 
arteko koordinazioa eta osagarritasuna hobetzea.

•  I+G+B garatzea, bai esku-hartze prozesuetan, bai laguntza 
produktuetan. Azkenei dagokienez, teknologia garapenak 
eginez eta teknologia berriak aplikatuz, gizarte erakundeen 
parte-hartzea izanik.

A.4. HE Gizarte eraldaketa 
bultzatzea gizarte parte-
hartzearen bitartez.

•  Desgaitasunaren esparruan boluntariotza sustatzea, 
gizartearen agente eraldatzaile den partetik.

•  Komunitatearen baliabideen erabilera eta komunitateko 
parte-hartzea sustatzen duten programak garatzea. 
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B.  IRISGARRITASUN UNIBERTSALA, GUZTIENTZAKO DISEINUA ETA AUKERA 
BERDINTASUNA:

Irisgarritasun unibertsal eraginkorra eta guztiontzako diseinua sustatzea, eta baita aukera 
berdintasuna eta tratu egokia eta bazterkeriarik gabekoa ere desgaitasuna duten pertsonekiko.

HELBURU ESTRATEGIKOAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ILDOAK

B.1. HE Funtsezko eremu eta 
agente guztien zeharkako 
inplikazioa sustatzea egiazko 
aukera berdintasuna, 
bazterkeriarik eza eta 
eskuragarritasun unibertsala 
lortzeko.

•  Gizarte Ekintza Sailak beste arlo eta sail batzuetan duen 
eragina indartzea, eskuragarritasun unibertsalean, aukera 
berdintasunean eta desgaitasuna duten pertsonen 
parte-hartze eta gizarteratzean aurrera egiteko sistema 
orokorretan eta komunitate baliabideetan.

•  Bazterkeria bikoitzeko egoeren aurrean formula egokiak eta 
beste arlo edo sailekiko koordinazio handiagoa aztertzea.

B.2. HE Irisgarritasun 
unibertsaleko erabateko 
baldintzetan aurrera egitea.

•  Erantzukizun publikoko gizarte zerbitzuen irisgarritasuneko 
baldintzetan aurrera egitea.

•  Komunitate inguruneko eremu guztietan irisgarritasun 
unibertsaleko baldintzak eta pertsona guztientzako 
diseinuan sustatzea (bai oztopo arkitektonikoei, bai 
komunikazio, ulermen eta jarrera oztopoei dagokienez).

•  Mugikortasun urriko edo autonomiarik gabeko 
pertsonentzako okupazio-zentroetan haien kabuz zentrora 
iristeko garraioa konpontzeko formuletan aurrera egitea.

•  Eusko Jaurlaritzako Irisgarritasun Batzordean parte hartzen 
jarraitzea.

B.3. HE Gizartea aukera 
berdintasunaren eta 
irisgarritasun unibertsalaren 
ikuspegitik sentsibilizatzen 
aurrera egitea.

•  Desgaitasunean oinarritutako bazterkeriaren eta gizarte 
estigmaren aurkako ekimenak sustatzea.

•  Gizartea desgaitasunari, aukera berdintasunari eta 
irisgarritasun unibertsalari buruz sentsibilizatzeko ekimenak 
sustatzea.
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C.  GIZARTE ZERBITZUEN UNIBERTSALTASUNA ETA ESKURATZEKO ZUZENTASUNA:
Unibertsaltasuna eta desgaitasuna duten pertsonei eta haien familiei zuzendutako foru 
erantzukizuneko prestazio eta zerbitzuak berdintasun baldintzetan eskuratzeko behar besteko 
baldintzak eta baldintza egokiak sustatzea.

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ILDOAK

C.1. HE Gizarte 
Zerbitzu Sistemaren 
baldintza eta 
estaldura hobeak 
lortzen aurrera egitea 
gizarte zerbitzuaren 
unibertsaltasunerako 
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.

•  Egungo baliabide eskari eta eskaintzaren arteko oreka handiagoan 
aurrera egitea, dauden premien arabera.

•  Gaixotasun mentala duten pertsonentzako erantzunaren garapen 
berezia egitea, gizarte eta osasun ildo estrategikoen xede-taldea 
diren heinean, eta haientzako zerbitzuak bultzatzeko premian 
oinarrituta13.

•  Desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien egungo premien, 
sortuberrien eta etorkizunekoen analisia eta proiekzioa egitea, 
besteak beste, haien bizi zikloan (haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa 
eta zahartzaroa) duten bilakaera kontuan hartuz.

•  Desgaitasunaren eremuan BFAren Gizarte Prestazio eta Zerbitzuen 
Zorro bat egin eta aplikatzea, hura premia berrietara etengabe 
egokitzeko behar diren mekanismoak aurreikusiz. 

•  Foru erantzukizuneko gizarte zerbitzu sistemaren prestazio eta 
zerbitzuen sektoreen araberako programazio funtzional bat egitea, 
desgaitasun bakoitzaren eta hark bizi zikloan duen bilakaeraren, 
nahiz zona bakoitzaren premia berezietara egokituta.

•  Baliabideak deszentralizatzea eta pertsonei geografikoki hurbiltzea 
sustatzea, toki erakundeekin eta beste erakundeekin itunak egitea 
baloratuz pertsona guztiengana iristeko.

•  Zerbitzuen kostuak eta haiei dagozkien erlazio juridiko publiko-
pribatuko esparruak ezartzeko irizpide objektiboak zehaztea, 
mota guztietako premien eta kasuan kasu behar diren laguntzen 
arabera. Beste kontu batzuetan, ituntzeko baldintzak berraztertu 
eta hobetzea, zerbitzu soziosanitarioa batera finantzatzeko 
berezitasunak jasoz.

•  Erlazio juridiko publiko-pribatuko esparruetan erabilitako irizpide eta 
ereduei buruzko komunikazio hobea garatzea.

•  Egungo azpiegiturak mantentzeko inbertsioetan dauden premiak 
asetzeko erantzun egokiak emateko bideak aztertzea.

C.2. HE Zerbitzuak 
desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien 
familien premien 
bilakaerara egokitzea, 
bizi kalitate eta parte-
hartze ereduarekin 
lerrokatuta.

•  Laguntza zerbitzuen eta programen eskaintza dibertsifikatzen 
eta malgutzen aurrera egitea, pertsonen ezaugarriak, premiak eta 
eskaerak kontuan hartuz eta, komunitateko parte-hartze eta bizi 
kalitate ereduaren ildotik, autonomia eta bizi independentea, zein 
komunitateko parte-hartzea sustatzen dituzten laguntzak hedatuz.

•  Familientzako eta zaintzaileentzako laguntzak bultzatu eta 
dibertsifikatzea, familiak, bizikidetza unitatetan eredu eta osaketa 
berriak izanda, dituzten premia berriak aintzat hartuz. 

•  Behar den kasuetan desgaitasuna duen pertsonaren gaitasun 
juridikoa babesteko zerbitzuak garatzea.

13   Nahasmendu mentala duten pertsonak Euskadirako gizarte eta osasun arretako ildo estrategikoen (2013-2016) 
xede-taldeetako bat dira eta EAEko Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoak (2016-2019) gaixotasun mentala duten 
pertsonentzako zerbitzuak bultzatu beharra jaso du.
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•  Pertsonek gizarte eta lan eremuan sartzeko eta garatzeko 
ibilbidea garatzeko eskaintza egokia izatea errazteko programa 
eta zerbitzuetan berritzea, besteak beste, zahartzeak dakartzan 
erronkak kontuan hartuz.

•  Berariazko laguntza duten etxebizitza zerbitzuak indartu eta 
garatzea komunitatearen ingurunean, eta bizitza autonomoko 
zerbitzuak indartu eta garatzea norberaren etxebizitzan bertan.

•  Desgaitasuna duten pertsonentzako aisia eta astialdi inklusibo eta 
espezializatuko eskaintzak garatzen jarraitzea eta sustatzea.

•  Mendetasuneko egoerak edo laguntza premiak larriagotzea 
prebenitzeko laguntza programetan berritzea.

•  Desgaitasuna duten pertsonentzako kasu larrietarako nahiz 
iragaitzazko egoeren arretarako aldi baterako plaza kopurua 
handitzea.

C.3. HE 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.

•  Erantzun espezializatuak berritzea eta desgaitasuna duten 
pertsonei euren bizi ibilbidean: haurtzaroa, gaztaroa, helduaroa, 
zahartzaroa... sortzen zaizkion premietara hobeto egokitzea.

•  Ebaluazio eta orientazio lan-metodologiak eta tresnak hobetzea, 
baliabideak eta zerbitzuak egoki esleitzeko pertsona bakoitzak 
dituen premien arabera.

•  Baliabide batetik bestera hobeto igarotzeko eta mugitzeko, 
bateragarriak izateko eta horien erabilera malguagoa izateko 
formulak aztertu eta identifikatzea.

C.4. HE 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.

•  Etxebizitzan, arloan eskumena duten administrazioetako etxebizitza 
arloen inplikazioa eta konpromisoa indartzea, desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien familien premiei ematen dieten erantzuna 
egokitzeko, eta eremu horretan dituzten premietan laguntzeko 
baliabideak eta irtenbideak jartzen inplikazio eta konpromiso 
handiagoa izatea lortzeko.

•  Osasunean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailarekin koordinazio 
hobea bilatzea, Bizkaian desgaitasuna duten pertsonentzako eta 
haien familientzako gizarte eta osasun erantzun egokia lortzeko.

•  Hezkuntzan, koordinazio handiagoa bilatzea desgaitasuna duten 
haur eta gazteentzako osoko erantzuna emateko.

•  Enpleguan, koordinazio handiagoa bilatzea gizarte eta lan eremuko 
erantzuna hobetzeko. 
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D. PERTSONETAN OINARRITUTAKO KALITATEA ETA PLANGINTZA:
Komunitatean parte hartzeko eta bizi kalitatea edukitzeko ereduaren ezarpenean aurrerantz egitea, 
eta baita sistemaren esku-hartze ereduaren barruan pertsonan eta pertsonarekin oinarritutako 
plangintza metodologian ere.

HELBURU ESTRATEGIKOAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ILDOAK

D.1. HE Pertsonan eta 
pertsonarekin oinarritutako 
plangintzaren printzipioak 
gauzatzen aurrera egitea. 

•  Desgaitasunaren gizarte erakundeekin pertsonan eta 
pertsonarekin oinarritutako plangintza aplikatzeko eta 
laguntzak banakatzeko metodologia eta tresnei buruz 
partekatutako lanean aurrera egitea, gizarte erakundeek 
sortutako ezaguera baliatuz.

•  Saileko talde teknikoaren eta erakundeen artean “kasuaren 
koordinazioa”n partekatutako lanean aurrera egitea, laguntza 
iturrien koordinazio eta dinamizazio egokia ziurtatuz eta 
desgaitasuna duen pertsonaren parte-hartzea bermatuz.

•  Pertsonek erabili nahi duten hizkuntzan eta komunikazio eta 
ulermen sistema, teknika eta kodeetan (bestelako komunikazio 
sistemak, irakurketa erraza, keinu-hizkuntzako interpretazio eta 
bideo interpretazio sistemak, etab.) hitz egin eta ulertuak izan 
ahal izatea ziurtatzen aurrera egitea.

D.2. HE Bizi kalitatean, 
arretako etikan, 
kudeaketako kalitatean, 
antolamenduaren 
gardentasunean eta 
genero berdintasunean eta 
euskararen erabileraren 
normalkuntzan 
oinarritutako kudeaketa 
eredu integratu bat 
sustatzea.

•  Kudeaketan kalitate eredu edo sistemak ezarri eta sendotzen 
direla sustatzea eta erakundeak etengabe hobetzea.

•  Sistemako agenteen artean arretako konpromiso etikoa eta 
gardentasun eta gobernu oneko sistemak sustatzea.

•  Sistemako agenteen artean genero berdintasuna sustatzea.

•  Sisteman euskararen erabileraren normalkuntza sustatzea.
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E. LANKIDETZA ETA ELKARRIZKETA HIRUGARREN SEKTOREAREKIN:
Gizarte ekimeneko entitateen elkarlana bultzatzea foru erantzukizuneko gizarte zerbitzuen 
sistemaren orientazio eta hedapenean (zerbitzuak ematea, plangintza, berrikuntza eta etengabeko 
hobekuntza...) eta elkarrizketa zibila eta gizarte ekimeneko entitateen interes orokorreko bestelako 
jardunak ere bultzatzea.

HELBURU ESTRATEGIKOAK LEHENTASUNEZKO JARDUERA ILDOAK

E.1. HE Administrazio 
Publikoen eta Hirugarren 
Sektorearen arteko 
elkarlana sendotzea 
desgaitasuna duten 
pertsonen eta haien 
familien arreta eta 
sustapenari dagokienez.

•  Desgaitasunaren alorreko Hirugarren Sektoreko entitateekin 
lankidetza harremana sendotzea, bai erantzukizun publikoko 
zerbitzuak emateari dagokionez, bai interes orokorreko beste 
jarduera batzuei dagokienez (sentsibilizazioa, eskubideen 
sustapena, ikerketa, berrikuntza...)

•  Administrazioaren eta hirugarren sektorearen arteko lankidetza 
hobea garatzea gizarte erakundeek pertsonen arretan eta 
sustapenean sortutako ezaguera, berrikuntzak, metodologiak, 
tresnak, etab. baliatzeko.

•  Gizarte Zerbitzu Sistemaren zerbitzuen kudeaketako lankidetza 
bizi kalitate eta parte-hartze ereduarekin lerrokatutako 
erakundeekin egiten dela bermatzea, hitzarmenetan haren 
hedakuntzari lotutako irizpide objektiboak ezarriz.

•  Hirugarren Sektoreak ematen duen gizarte balioan 
oinarritutako irizpide objektiboak sistematizatzea, bizi kalitate 
ereduaren aplikazioarekin bat etorriz.

•  Gizarte Zerbitzuen Legean xedatutako “Esparru Akordioak” 
edo antzeko beste batzuk garatzeko aukerak aztertzea, 
baterako finantzaketa eta lan bide egonkorragoak lortuz.

E.2. HE Administrazio 
Publikoen eta 
Hirugarren Sektorearen 
arteko elkarlanaren 
eraginkortasunean eta 
balioztatzean aurrera 
egitea, desgaitasuna 
duten pertsonen eta 
haien familien arreta eta 
sustapenari dagokienez.

•  Elkarrizketa Zibileko Mahaiaren lan plana eta programazioa 
ezarri eta aplikatzea.

•  Elkarrizketa Zibileko Mahaian parte hartzeko irizpideak eta, 
egokiak badira, lan bide eta talde berrian definitzea, landutako 
gaien arabera zerikusia duten beste gizarte erakunde 
batzuen parte hartzeko aukera aztertuz eta gizarte oinarriak 
ordezkatzen dituzten guztiak sartuz.

•  Erakundeek jardueren plangintzan, jardun berrietan, beharrak 
antzematean, erantzunak identifikatzean eta Sailak haiei 
eragiten dieten lan prozesuak diseinatzen dituenean parte har 
dezaten erraztasunak ematea.
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PLANA APLIKATZEKO ETA EBALUATZEKO 
SISTEMATIKA

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako 2016- 2019 
planaren aplikazio praktikoa eta eraginkortasuna, zein haren jarraipena eta ebaluazioa errazteko, 
4 lan-mahai prestatzea aurreikusi da, zenbait eraketa, dinamika eta lan-metodologia erabiliz. 

Mahai guztietan Sailak, Bizkaiko desgaitasunaren gizarte erakundeek eta, BFAri atxikitako 
erakunde autonomo gisa, GUFEk eta BTEk parte hartzea aurreikusi da.

Mahai bakoitzak arlo honetako batean eta helburu hauek izanda sakontzeko lana izango du:

MAHAIAK LAN HELBURUAK

1.  Planaren 
aplikazioaren 
monitorizatzea, 
jarraipena eta 
ebaluazioa.

•  Planaren aplikazioari dagozkion adierazlerik garrantzitsuenak identifikatzea.
•  Planaren aldian behingo jarraipen eta ebaluaziorako jarraibideak, 

metodologia eta tresnak egitea eta ezartzea.
•  Planaren aplikazioaren aldian behingo jarraipena eta ebaluazioa egitea.

2.  Egungo eta 
etorkizuneko 
premiei 
erantzuteko 
esparrua.

•  Desgaitasuna duten pertsonentzako prestazio eta zerbitzuen egungo 
eskaria, zein etorkizuneko proiekzioa zehaztea, beste erreferentzia batzuen 
artean, hauek kontuan izanik:

- EAEko Gizarte Zerbitzuen Maparen garapenean ezarriko den zonakatze 
berria, 
- EAEko Gizarte Zerbitzuen Maparen estaldura proiekzioak,
- Sailean onartutako desgaitasuna duten pertsonei buruz dauden datuak,
- zerbitzuetan adierazitako eskaria,
- gizarte erakundeek euren taldearen egungo eta etorkizuneko eskariari 
buruz dituzten datuak eta kalkuluak.

•  Horrekin guztiarekin Bizkaiko Lurralde Historikoko desgaitasuna duten 
pertsonentzako erantzun esparrua (prestazioak eta zerbitzuak) eta 
etorkizuneko egoeretako proiekzioak definitzea, sektore eta lurraldeen 
araberako plangintza egokia eginez.

3.  Banako esku-
hartzeko eta 
baliabideen 
artean 
igarotzeko 
oinarrizko 
prozedura

•  Banako esku-hartzeko oinarrizko prozedura (urratsak, esku hartzen duten 
agenteak eta eginkizunak) identifikatzea.

•  Banako esku-hartzeko eta kasuaren koordinazioko prozeduran hobekuntzak 
proposatzea.

•  Baliabideen eskaintzan premien bilakaerari erantzuteko igarotzeko ibilbideak 
identifikatzea.

•  Premien bilakaerari erantzuteko zerbitzuen artean sartzeko, igarotzeko eta 
bateragarri izateko sisteman hobe daitezkeen alderdiak identifikatzea.

•  Baliabideen artean hobeto igarotzen eta mugitzen, zein 
desinstituzionalizatzen laguntzeko bideak aztertu eta zehaztea.

4.  Parte-hartze 
eta bizi kalitate 
ereduarekin 
eta Sailaren 
lehentasunekin 
lerrokatutako 
kudeaketa 
sistema.

•  Erakundeek foru erantzukizuneko zerbitzuei dagokienez erabiltzen dituzten 
kudeaketa sistemak eta ereduak ezagutzea.

•  Sailak bizi kalitatean, arretako etikan, kudeaketako kalitatean, 
antolamenduaren gardentasunean eta genero berdintasunean eta 
euskararen erabileraren normalkuntzan oinarritutako kudeaketa eredu 
integratu baterantz jotzeko dituen lehentasunak sartzeko hobekuntzak 
identifikatzea.

•  Kudeaketa sistemak eta ereduak Parte-hartze eta bizi kalitate ereduarekin 
pixkanaka lerrokatzeko behar diren ekintzak eta denborak zehaztea.
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1. ERANSKINA. GARATUTAKO METODOLOGIA 

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzerako eta bizi kalitaterako 2016 - 2019 plan 
hau Gizarte Ekintza Sailak prestatu du, eta Bizkaiko desgaitasunaren gizarte erakunde hauek 
ere parte hartu dute:

•  Adembi, Bizkaiko esklerosi anitzaren elkartea.

•  Afa, Bizkaian Alzheimer Gaixotasuna duten Pertsonen Familien Elkartea.

•  Apnabi, Bizkaiko autismoa eta beste autismo espektroaren nahasteak dituztenen 
gurasoen elkartea.

•  Aspace Bizkaia, Garun Paralisia dutenen Bizkaiko Elkartea.

•  Atece, Hartutako Burmuineko Gaitzaren Elkartea.

•  Avifes, Gaixotasun mentala duten pertsonen eta senideen Bizkaiko elkartea.

•  Bidaideak.

•  Euskal Gorrak (Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa) 

•  Fekoor, Gutxitasun Fisikoa eta/edo Organikoa duten Bizkaiko Pertsonen Federazio 
Koordinatzailea.

•  Argia Fundazioa

•  Eragintza Fundazioa

•  Euskadiko Down Sindromearen Fundazioa.

•  Futubide, Tutoretza Fundazioa.

•  Gorabide, Adimen-desgaitasuna duten Pertsonen Aldeko Bizkaiko Elkartea.

•  Lantegi Batuak.

•  Once, Espainiako Itsuen Erakundea.

•  Ulertuz, Bizkaiko Haur Gorren Familien eta Lagunen Elkartea.

•  Uribe Kosta, Adimen-desgaitasuna duten Pertsonen Aldeko Uribe Kosta Elkartea.

Bizkaiko Foru Aldundiari atxikitako erakunde autonomo hauek ere hura prestatzen parte 
hartu dute:

•  GUFE, Giza Urgazpenerako Foru Erakundea.

•  BTE, Bizkaiko Tutoretza Erakundea.
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Zehazki, hura egiteko 2013 eta 2016 artean ekintza hauek garatu dira:

1)  Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-
hartzerako eta bizi kalitaterako 2010–2013 planaren 
ebaluazioa.

2013ko iraila-2014ko iraila

Aurrez aurreko bilerak eta elkarrizketak foru 
erantzukizuneko zerbitzuak kudeatzen dituzten 
desgaitasunaren gizarte erakundeekin.

Desgaitasunaren gizarte erakundeek posta 
elektronikoz Planaren ebaluazioari lotutako kontuen 
gidoirako hausnarketak eta edukiak egitea.

Gizarte Ekintza Saileko taldearen bilerak.

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-
hartzerako eta bizi kalitaterako 2010 – 2013 planaren 
ebaluazioaren emaitzen eta ondorioen txosten 
zirriborroa egitea.

Zirriborroa eta desgaitasunaren gizarte erakundeen 
ekarpenak erkatzea.

2)  Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-
hartzerako eta bizi kalitaterako 2010–2013 planaren 
ebaluazioa ixteko eta hurrengo urteetarako 
lehentasunezko lan ildoak baloratzeko jardunaldia.

2014ko azaroa–abendua

3)  Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-
hartzerako eta bizi kalitaterako 2016–2019 plana 
prestatzea.

2015eko urtarrila-2016ko urtarrila

Gizarte Ekintza Saileko taldearen bilerak.

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-
hartzerako eta bizi kalitaterako 2016 – 2019 planaren 
hasierako zirriborroa prestatzea.

Hasierako zirriborroa eta desgaitasunaren gizarte 
erakundeen ekarpenak erkatzea.

Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-
hartzerako eta bizi kalitaterako 2016–2019 planaren 
lehen zirriborroa prestatzea.

Hasierako zirriborroa eta desgaitasunaren gizarte 
erakundeen ekarpenak erkatzea eta Planaren behin 
betiko dokumentua egitea.

4)  Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen parte-
hartzerako eta bizi kalitaterako 2016–2019 plana 
jendaurrean ezagutaraztea eta zabaltzea.

2016ko otsaila
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2. ERANSKINA. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEI 
BURUZKO DATUAK SEXUAREN ARABERA BEREIZITA 
11. TAULAK ETA GRAFIKOAK. DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK SEXUAREN, ADIN TARTEAREN ETA 

MAILAREN ARABERA (BIZKAIA, 2015) 

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
94

95-
100

100etik
gora

DESGAITASUN FISIKOA ETA/EDO ORGANIKOA DUTEN EMAKUMEAK
ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 102 72 14 18 7 213

7-15 25 74 28 24 32 183

16-21 5 53 20 23 24 125

22-49 150 1.191 367 390 339 2.437

50-55 80 556 228 249 144 1.257

56-64 134 1.034 437 384 235 2.224

65-74 109 1.148 568 498 321 2.644

75 eta hur. 60 1.557 976 790 900 4.283
Guztira 665 5.685 2.638 2.376 2.002 13.366

%<33 Arina Oso larriaErtaina Larria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
94

95-
100

100etik 
gora

DESGAITASUN FISIKOA ETA/EDO ORGANIKOA DUTEN GIZONAK 
ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 124 92 20 37 8 281

7-15 49 105 46 25 49 274

16-21 12 73 33 19 48 185

22-49 258 1.623 525 521 440 3.367

50-55 115 1.036 416 337 238 2.142

56-64 158 2.125 962 611 371 4.227

65-74 140 2.404 1.269 932 483 5.228

75 eta hur. 37 2.036 1.189 970 604 4.836
Guztira 893 9.494 4.460 3.452 2.241 20.540
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ADMIEN-DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK
ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 7 1 1 9

7-15 43 17 23 9 92

16-21 51 34 44 25 154

22-49 2 315 200 425 334 1.276

50-55 63 43 113 117 336

56-64 1 41 56 129 86 313

65-74 10 27 57 45 139

75 eta hur. 8 15 27 26 76
Guztira 3 538 393 819 642 2.395

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
94

95-
100

 100etik 
gora

ADMIEN-DESGAITASUNA DUTEN GIZONAK 
ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 5 3 2 10

7-15 65 29 38 35 167

16-21 87 18 47 42 194

22-49 2 514 246 571 370 1.703

50-55 133 67 145 104 449

56-64 96 72 160 77 405

65-74 22 22 69 66 179

75 eta hur. 6 14 18 22 60
Guztira 2 928 471 1.048 718 3.167

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-
100

100etik 
gora
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ZENTZUMENEKO DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK 

ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 4 17 0 2 2 25

7-15 2 34 16 6 19 77

16-21 2 21 5 4 12 44

22-49 40 316 97 141 189 783

50-55 14 187 58 68 109 436

56-64 23 352 139 95 190 799

65-74 18 451 196 134 291 1.090

75 eta hur. 9 690 372 212 664 1.947
Guztira 112 2.068 883 662 1.476 5.201

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
94

95-
100

100etik 
gora

ZENTZUMENEKO DESGAITASUNA DUTEN GIZONAK 

ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 2 17 7 1 7 34

7-15 7 30 17 9 15 78

16-21 3 19 6 6 17 51

22-49 40 308 133 169 242 892

50-55 23 249 60 55 131 518

56-64 36 454 167 120 181 958

65-74 22 625 210 132 200 1.189

75 eta hur. 7 681 275 133 326 1.422
Guztira 140 2.383 875 625 1.119 5.142

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
94

95-
100

100etik 
gora
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GAIXOTASUN MENTALAK ERAGINDAKO DESGAITASUNA DUTEN EMAKUMEAK 

ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 3 58 6 9 1 77

7-15 4 162 29 26 18 239

16-21 1 43 13 27 11 95

22-49 29 376 259 892 116 1.672

50-55 7 151 112 474 54 798

56-64 20 322 162 550 88 1.142

65-74 12 268 178 440 95 993

75 eta hur. 2 148 181 325 481 1.137
Guztira 78 1.528 940 2.743 864 6.153

GAIXOTASUN MENTALAK ERAGINDAKO DESGAITASUNA DUTEN GIZONAK
ADIN TARTEA < %33 ARINA ERTAINA LARRIA OSO LARRIA GUZTIRA

0-6 8 159 10 14 1 192

7-15 9 591 115 68 19 802

16-21 8 135 38 50 24 255

22-49 22 586 433 1776 264 3.081

50-55 7 149 130 639 75 1.000

56-64 6 247 202 644 108 1.207

65-74 3 166 118 329 113 729

75 eta hur. 3 81 81 181 161 507
Guztira 66 2.114 1.127 3.701 765 7.773

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Sailaren datu-basea

<%33 Arina Oso larriaErtaina Larria

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
94

95-
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100etik 
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3. ERANSKINA. ITURRIAK ETA ERREFERENTZIAK 

ARAUTEGI ERREFERENTZIAK

NAZIOARTE EREMUA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN (EAE) EREMUA

•  Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
buruzko Nazio Batuen Konbentzioa.

•  Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
buruzko Konbentzioa berresteko tresna, 
New Yorken egina, 2006ko abenduaren 13an. 
2008ko apirilaren 12ko BOE.

•  Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei 
buruzko Konbentziorako Aukerako Protokoloa 
berresteko tresna, New Yorken 2006ko 
abenduaren 13an egina. 2008ko apirilaren 
22ko BOE.

•  Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Gutuna.

•  Europar Batasunaren funtzionamenduari 
buruzko tratatua (EBFT).

•  Europa 2020 Estrategia.

•  Ezintasunari buruzko estrategia europarra 
2010-2020: konpromiso berritua oztoporik 
gabeko Europarentzat (COM (2010) 636 
azkena).

•  Europako Kontseiluaren 2006-2015 Ekintza 
Plana desgaitasuna duten pertsonentzat.

ESTATU EREMUA
•  Espainiar Konstituzioa.
•  26/2011 Legea, araudia Desgaitasuna duten 

Pertsonen Eskubideei buruzko Nazioarteko 
Konbentziora egokitzekoa.

•  1/2013 Legegintzako Errege Dekretua; haren 
bidez Pertsona Desgaituen Eskubideei eta 
Gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren 
testu bategina onetsi da.

•  27/2007 Legea, urriaren 23koa, Espainiako 
zeinu hizkuntzak onartu eta pertsona 

gorren, entzumen desgaitasuna dutenen 
eta gor-itsuen ahozko komunikaziorako 
baliabideak arautzen dituena.

•  39/2006 Legea, autonomia pertsonala eta 
mendetasun egoeran dauden pertsonei arreta 
ematekoa.

•  19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasun, 
informazio publikoaren eskuragarritasun eta 
gobernu onekoa.

•  Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, 
Euskal Herriko Autonomi Estatutua. 

•  12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Euskadiko 
Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.

•  10/2000 Legea, abenduaren 27koa, Gizarte 
Eskubideen Gutunari buruzkoa.

•  8/2008 Legea, ekainaren 25ekoa, Gizarte 
Bazterkeriaren aurkako Legea eta Gizarte 
Eskubideen Agiriaren Legea aldatzekoa. 

•  185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistemako prestazioen eta 
zerbitzuen zorroari buruzkoa.

•  283/2012 DEKRETUA, abenduaren 11koa, 
Elkarrizketa Zibileko Mahaia eratu eta arautzen 
duena.

•  64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuetako 
erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta 
betebeharren agiria eta iradokizun eta kexen 
araubidea onetsi dituena.

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

•  20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarrita-abenduaren 4koa, irisgarrita-
suna sustatzekoa.
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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN EREMUA

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 3/2014 Foru 
Dekretua, urtarrilaren 28koa, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailaren araudi 
organikoa aldatzen duena. Araudi hori Bizkaiko 
Foru Aldundiaren apirilaren 3ko 70/2012 Foru 
Dekretuaren bidez onartu zen.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2013 Foru 
Dekretua, uztailaren 30ekoa, mendetasuna 
ebaluatzeko, berrikusteko edo lekuz aldatzeko 
eskabidearen eredu estandarizatua aldatzen 
duena. Mendetasun egoera aitortzeko proze-
dura arautu zuen abenduaren 1eko 162/2009 
Foru Dekretuan ezarri zen eredu hori, eta 
uztailaren 20ko 93/2010 Foru Dekretuaren 
bidez aldatu egin zen.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 103/2013 Foru 
Dekretua, uztailaren 23koa, laguntza pertso-
nalerako prestazio ekonomikoa arautu duena.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2013 Foru 
Dekretua, otsailaren 12koa, etxean pertsonak 
zaintzeko prestazioa arautzen duen azaroaren 
29ko 179/2011 Foru Dekretua aldatu duena 
2013rako 40 eta 49 arteko puntuekin I. graduko 
mendetasuna duten pertsonei dagokienez.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 121/2012 Foru 
Dekretua, abuztuaren 21ekoa, mendekota-
sunaren onarpenerako prozedura araupetu 
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 
1eko 162/2009 Foru Dekretua aldatu duena.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 116/2012 Foru 
Dekretua, uztailaren 24koa, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren abenduaren 20ko 210/2005 Foru 
Dekretua aldatu duena (honen bidez mende-
kotasunean dauden adinekoen egoitzen 
foru zerbitzu publikoa jasotzeko araubidea 
finkatu da eta zerbitzu horretan aldi bate-
rako egonaldia egiteko baldintzak ezarri dira; 
egonaldien helburua senideei eta zaintzaileei 
atsedena ematea da).

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 116/2012 Foru 
Dekretua, uztailaren 24koa, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren abenduaren 20ko 210/2005 Foru 
Dekretua aldatu duena (honen bidez mende-
kotasunean dauden adinekoen egoitzen 
foru zerbitzu publikoa jasotzeko araubidea 
finkatu da eta zerbitzu horretan aldi bate-
rako egonaldia egiteko baldintzak ezarri dira; 
egonaldien helburua senideei eta zaintzaileei 
atsedena ematea da).

•  179/2011 Foru Dekretua, azaroaren 29koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena, familiaren ingu-
runean zaintzak emateko prestazioa arautu 
duena.

•  87/2011 Foru dekretua, maiatzaren 10ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena, abenduaren 20ko 
210/2005 Foru Dekretua aldatu duena (honen 
bidez mendekotasunean dauden adinekoen 
egoitzen foru zerbitzu publikoa jasotzeko 
araubidea finkatu da eta zerbitzu horretan 
aldi baterako egonaldia egiteko baldintzak 
ezarri dira; egonaldien helburua senideei eta 
zaintzaileei atsedena ematea da).

•  65/2011 Foru Dekretua, martxoaren 29koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
ekainaren 29ko 90/2010 Foru Dekretua, 
mendekotasunean dauden pertsonentzako 
egoitzen foru zerbitzuari lotutako prestazio 
ekonomikoa araupetu duena (azaroaren 9ko 
117/2010 Foru Dekretuak finkatutako testua), 
aldatu da.

•  117/2010 Foru Dekretua, azaroaren 9koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
mendekotasunean dauden pertsonentzako 
egoitzen foru zerbitzuari lotutako prestazio 
ekonomikoa araupetu duen ekainaren 29ko 
90/2010 Foru Dekretua aldatu da.

•  93/2010 Foru Dekretua, uztailaren 20koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
mendekotasunaren onarpenerako prozedura 
araupetu duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretua 
aldatu da.

•  90/2010 Foru Dekretua, ekainaren 29koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena, besteren laguntza 
behar duten pertsonen egoitzen foru zerbi-
tzuari lotutako prestazio ekonomikoa arau-
petu duena.

•  83/2010 Foru Dekretua, ekainaren 14koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 16ko 
197/2008 Foru Dekretua aldatu da (horren 
bidez Besteren Laguntza Behar Duten 
Pertsonak Baloratzeko Batzorde Teknikoa 
sortu eta araupetu da).

•  162/2009 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena, mendekotasuna 
onartzeko prozedura arautzen duena.

•  197/2008 Foru Dekretua, abenduaren 16koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
Besteren Laguntza Behar Duten Pertsonak 
Baloratzeko Batzorde Teknikoa sortu eta 
araupetu da.

•  145/2001 Foru Dekretua, abuztuaren 22koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
besteren laguntza behar duten adine-
koak Bizkaiko Foru Aldundiaren eguneko 
zentroetan sartzeko, besteren laguntza behar 
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duten adinekoentzako itundutako eguneko 
zentroetan sartzeko eta besteren laguntza 
behar duten adinekoentzako itundu gabeko 
eguneko zentroetan sartzeko banakako 
laguntzak emateko sistema araupetu da.

•  84/2014 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
arautu da mendetasuna duten pertsonen-
tzako egoitzetan aldi baterako egonaldiak 
egiteko araubidea.

•  83/2014 Foru Dekretua, uztailaren 1ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
mendetasuna duten pertsonentzako egoitzen 
foru zerbitzu publikoa aldi baterako egonal-
dian emateko prezio publikoa aplikatzea 
erabaki da eta horretarako arauak ezarri dira.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2014 Foru 
Dekretua, otsailaren 25ekoa; honen bidez 
mendekotasuna duten adinekoentzako egoi-
tzen foru zerbitzu publikoa jasotzeko arau-
bidea eta zerbitzu horretako egonaldi iraun-
korrerako baldintzak arautu dira.

•  177/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
laguntza pertsonalerako prestazio ekono-
mikoa araupetu da.

•  178/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
familiarteko zaintzarako prestazio ekono-
mikoa arautu duen azaroaren 29ko 179/2011 
Foru Dekretua aldatu da eta otsailaren 12ko 
16/2013 Foru Dekretuaren indarraldia 2015eko 
uztailaren 1era arte luzatu da.

•  179/2013 Foru Dekretua, abenduaren 10ekoa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 
Bizkaiko Lurralde Historikoan familien barruko 
zaintzarako eta laguntza pertsonalerako 
ematen diren prestazio ekonomikoen zenba-
tekoak eta foru egoitzen zerbitzuarekin lotu-
tako prestazio ekonomikoen zenbatekoak 
zehaztu dira.

•  24/2009 Foru Dekretua, otsailaren 17koa, 
Foru Aldundiarena; «Norberaren autonomia 
sustatzeko orientazioa emateko eta sustapen 
horretan laguntzeko produktuak mailega-
tzeko foru zerbitzu publikoa (Gizatek) jaso-
tzeko araubideari buruzkoa.

•  82/2013 Foru Dekretua, ekainaren 11koa, Foru 
Aldundiarena; norberaren autonomia susta-
tzeko orientazioa emateko eta sustapen 
horretan laguntzeko produktuak mailega-
tzeko foru zerbitzu publikoa (Gizatek) jaso-
tzeko modua arautu, eta 24/2009 Foru 
Dekretua aldatzean duena.

•  96/2012 Foru Dekretua, maiatzaren 22koa, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena; honen bidez 

«Norberaren autonomia sustatzeko orienta-
zioa emateko eta sustapen horretan lagun-
tzeko produktuak mailegatzeko foru zerbitzu 
publikoa (GIZATEK)» jasotzeko araubi-
deari buruzko otsailaren 17ko 24/2009 Foru 
Dekretua aldatzen da.

•  108/2006 Foru Dekretua, ekainaren 13koa, 
martxoaren 13ko 38/2007 Foru Dekretuak eta 
maiatzaren 6ko 94/12 Foru Dekretuak aldatu 
dutena, eta urrituentzako eguneko arretadun 
aldi baterako egoitza zerbitzua ematen duten 
egoitzetan, itunduetan eta hark kontrata-
tuetan sartzeko sistema orokorra araupetu 
duen Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 
29ko 180/2011 Foru Dekretuak luzatu duena.

•  204/2003 Foru Dekretua, urriaren 28koa, 
Minusbaliotasuna duten Pertsonenganako 
Arretarako aldundiaren zentroetako eta 
itundu, adostu eta kontratatuetako prezio 
publikoak aplikatzea eta haien arauketa gara-
tzea erabakitzekoa.

•  4/2001 Foru Araua, maiatzaren 30ekoa, 
Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen 
Estatuak aldatu dituena. 

•  Norma Foral 8/2005, de 24 de octubre, de 
modificación de la Norma Foral 4/2001, de 30 
de mayo, de modificación de los Estatutos del 
Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia.

•  Norma Foral 9/2000 de creación del Insti-
tuto Tutelar de Bizkaia modificada por Norma 
Foral 3/2003. 

•  Norma Foral 3/2003 de 13 de marzo, de modi-
ficación de la Norma Foral 9/200, de creación 
del Instituto Tutelar de Bizkaia.

•  Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 18ko 
38/2008 Foru Dekretua, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Gizarte Ekintza Sailaren Araudi Orga-
nikoa onetsi duena. 

•  4/2003 Foru Dekretua, urtarrilaren 28koa; 
honen bidez Ezgaituen Kontseilua sortzeko 
arautegia onetsi da.

•  119/2005 Foru Dekretua, abuztuaren 24koa, 
Gizarte Ekintza Sailaren iradokizun eta kexak 
erabiltzaileari arreta emateko unitatearen 
bitartez egiteko araubidea arautu duena.

•  Abenduaren 26ko 232/2006 Foru Dekretua, 
Bizkaiko Foru Aldundiarena, Gizartean esku 
hartzeko Etika Batzordeak sortzeko arauak 
ematen dituena.
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•  Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbit-rbit-
zuen Plan Estrategikoa (2016-2019)

•  Euskadiko arreta soziosanitarioko lerro estra-
tegikoak (2013-2016)

•  Bizkaia Osasun Mentalaren Sarearen Plan 
Estrategikoa 2014-2017

•  Bizkaiko osasun mentalaren atlasa. Osakidetza 
(2013).

•  Europako Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordearen Irizpena epe luzerako gizarte 
laguntzari eta desinstituzionalizazioari buruz 
(Esplorazio irizpena). SOC/517 Desinstituzio-
nalizazioa. Brusela, 2015eko maiatzaren 27a.

•  Ezintasunari, Autonomia Pertsonalari eta 
Mendetasun Egoerei buruzko Inkesta, 2008 
(EDAD 2008). Estatistika Institutu Nazionala.

•  Erroldaren ustiapen estatistikoa. Estatistikako 
Institutu Nazionala (INE).

•  Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) 
informazio estatistikoa.

•  Funtzionamenduaren, desgaitasunaren eta 
osasunaren nazioarteko sailkapena – OMEren 
CIF 2001-.

•  Bizi kalitatea. Hezkuntzaren, osasunaren eta 
gizarte zerbitzuen profesionalentzako gida-
liburua, Robert L. Shalock eta Miguel Angel 
Verdugorena.

•  Buruko atzerapena. Definizioa, sailkapena eta 
babes sistemak. Buruko atzerapenari buruzko 
elkarte amerikarra. (AAMR 2002).

•  Adimen-desgaitasuna. Definizioa, sailkapena 
eta babes sistemak. Adimen-desgaitasunen 
eta garapenaren elkarte amerikarra (AAIDD). 
2014.

•  Hirugarren sektorearen eta Bizkaiko Foru 
aldundiaren arteko lankidetza gizarte zerbi-
tzuen eremuan. Egindako bidea finkatzea eta 
etorkizuna pentsatzea. Bizkaiko Foru Aldundia 
eta Bizkaiko Elkarrizketa Zibileko Mahaia.

•  EAEko osasun mentaleko estrategia. 
Osakidetza.

•  Laguntza psikiatrikoa eta buruko osasuna. Plan 
estrategikoa 2004-2008. Osakidetza. 

•  Discapacidad/dependencia. Unificación de 
criterios de valoración y clasificación. Miguel 
Querejeta González.

•  El impacto de la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Disca-
pacidad en el ordenamiento jurídico español. 
Madrilgo Carlos III. Unibertsitateko Instituto 
Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

•  Desinstitucionalización y vida en comunidad 
- resultados y costes: Informe de un estudio 
europeo. Mansell J., Knapp M., Beadle-Brown 
J. eta Beecham J. (2007).

•  Calidad FEAPS. Un modelo para la calidad de 
vida, desde la ética y la calidad del servicio. 
2007ko ekaina.

•  La Gobernanza Europea. Un Libro Blanco. 
Europako Batzordea. Brusela, 2001.7.25. COM 
(2001) 428 azkena.

•  Aukera berdintasuna desgaitasuna duten 
pertsonentzat: ekintza plan europarra (2004-
2010). Batzordeak Kontseiluari, Europako 
Parlamentuari, Europako Ekonomia eta Gizarte 
Lantaldeari eta Eskualdeetako Lantaldeari 
helarazitako komunikazioa.

•  Sistema de Gestión Ética y Socialmente 
Responsable. SGE21. Forética.

•  Protección social de las personas depen-
dientes. Santiago González Ortega eta Mª 
Gema Quintero Lima. Editorial La Ley.

•  CERMI bildumak.
•  Desgaitasunaren eremuko Hirugarren Sekto-

reko entitateen webguneak (estatuaren 
eremua, EAE eta Bizkaia).

•  Hirugarren Sektorearen Behatokia Bizkaia.
•  Elkarteen Boluntariotza eta Partaidetzarako 

Agentzia (Bolunta).
•  Berrikuntzaren Euskal Agentzia. Innobasque.
•  Euskaliten kudeaketa aurreratuko eredua.
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GIZARTE EKINTZA SAILAREN (BFA) ARGITALPENAK/ERREFERENTZIAK:

•  Bizkaian desgaitasuna duten pertsonen 
parte-hartzerako eta bizi kalitaterako plana 
2010 – 2013.

•  Bizkaiko Adinekoen Plan Estrategikoa (2013).
•  Gizarte Ekintzako Plan Estrategikoa 2008-

2011. Bizkaiko Foru Aldundia.

•  Garraio Irisgarriaren Plan Estrategikoa Bizkaian 
(2009)

•  BFAko Gizarte Ekintza Saileko datuak. 2010-
2013. urteak.

•  Zahartzen ari diren adimen urriko beharrizanak.
Bizkaiko Foru Aldundia (2007).






