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3. KASU PRAKTIKOA: 

Ana 43 urteko emakume bat da. 2010eko maiatzetik Bizkaiko udalerri batean 
erroldatuta dogo eta bertan bizi da benetan, boina 1980tik 2008ra Bizkaiko udalerri 
berean erroldatuta egon dela egiaztatzen du, baita benetan bertan bizi izan dela ere. 

Maiatzean beste autonomi erkidego batetik etorri da, Manuel 24 urteko bere 
semearekin, eta bere aita Jose Luisekin. Aitak 80 urte ditu. 

Ana ama ezkongabea da. 

Duela hilabete batetik, Anak ez dauka inolako diru-sarrerarik, langabeziako 
sorospena agortu egin zaiolako eta, momentuz, ez duelako lanik aurkitu garbiketaren 
sektorean (sektore horretan aritu da azken urteetan). 

Jose Luisek etxebizitza bat du eta Gizarte Segurantzaren erretiro-pentsio bat 
jasotzen du, 700 hilean. Familia-unitateak ez dauka ondare gehiagorik. 

Anak hitzordua du bere udalerriko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte 
langilearekin eta honako hau aipatzen dio: 

Jose Luis oso txarto dago; duela urte bat garun hodietako istripu bat izan zuen 
eta ondorio atzeraezinak utzi zizkion. Hori dela eta, laguntza handia behar du 
eguneroko oinarrizko ekintzak egiteko (gurpil-aulkia behar du leku batetik 
bestera joateko: horrez gainera, laguntza behar du janzteko, garbitzeko, 
jateko ...). Jatorriko autonomi erkidegoan mendetasuna ebaluatzeko eskaera 
egin zuten eta 2010eko apirilean III. graduko 1. maila aitortu zioten. Ez zuten 
zerbitzurik edo prestaziorik eskatu, Bizkaira aldatu zirelako justu orduan. 

Anak azaltzen du ez bera ez bere seme Manuel ez daudela prestatuta Jose 
Luisen beharrizanak betetzeko, mendekotasun gradu altua duelako. 

Bizi diren etxebizitzak ez ditu baldintza egokiak (gaur egun Jose Luisek eta 
Manuelekgela berean egiten dute lo: etxebizitzak ez ditu egokituta ez ateak ez 
bainugela, eta, gainera, laugarren solairuan bizi dira eta ez dago igogailurik). 

Jose Luisek adierazi du ez duela zoma izan nahi eta edozein aukera onartzeko 
prest dagoela. 

Beste alde batetik, Anak bere seme Manuelen egoera azaltzen du. Anak 
adierazitakoaren arabera, beti izan da "mutiko arraroa", ez zen lagunekin 
irfeten, DBH baino ez zuen ikasi eta ez du lanik egin inoiz. Duela hilabete batzuk, 
agerraldi eskizofreniko bat izan zuen; gaur egun kontrolatuta eta medikatuta 
dago. Desgaitasuna onartzeko eskatu dute eta ebazpena jaso berri du. 
Ebazpen horretan % 65eko desgaitasuna aitortu diote eta O puntu lortu du bai 
hirugarren pertsonaren laguntzaren baremoan, zein mugikortasun eta garraio 
arloko baremoan. Ez dauka oso argi zer esan nahi duen emaitza horrek, ezta 
prestazioren bat jasotzeko eskubidenk ematen dion ala ez. 

Anak enplegu bila hasi nahi du, berehala. 
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Orain, gehien kezkatzen duena bere aita da, uste duelako etxean -ez dituela 
jasotzen behar dituen zainketak; ondorioz, alternatibaren bat aurkitu nahi du 
lehenbailehen. 

Egoera horren aurrean, Ana lur jota eta urduri dago. 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko gizarte langileak Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailera bideratu ditu kasuari dagozkion espedienteak. 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko gizarte langilea zara. Landu 
Sailera iritsi diren espedienteak: 

Bizkaiko Foru Aldundira iritsi diren espedienteak deskribatu, banan-banan, 
eta adierazi familia-unitateko kide bakoitzari dagozkion baliabideak 
etaledo prestazioak. Honako hauek egin behar dlra: 

Definitu espediente bakoitzari legozkiokeen baliabideak 
eta/prestazioa k. 
Zehaztu espediente bakoitzari legozkiokeen baliabideak 
etalprestazioak eskuratzeko baldintzak. 
Zehaztu espediente bakoitzean bete beharreko 
prozedura. 


