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AURKEZPENA

Pertsonenganako arretaren kalitatea
hobetzeak gizartearen erronka etengabea izan
behar du, baina arreta jasotzen duten pertsonak egoera ahulean daudenean, erronka hori
betebehar bihurtzen da, are gehiago erakunde
publikoentzat.
Bizkaiko Foru Aldundiak pertsonenganako arretaren kalitatearekin duen konpromisoa, bizi-kalitatean eta profesionalen jarduera
egokien ereduetan oinarritua, aspaldiko kontua
da; azken urteetan egindako hainbat lanek hori
ziurtatzen baitute, horien artean jarduera egokiei buruzko zenbait gida aurki daitezkeelarik.
Hala ere, ar retaren kalitatea ez da gure
ustez adierazle kontu hutsa, benetan pertsona erabiltzailearengan jar ritako ar reta baizik, pertsonen bizi-kalitatea jartzen baitugu
he lburutzat, hor rek dakar ren subjektibotasun guztiarekin.
Eta, kalitateari buruz hitz egitean,
barruan sartzen ditugu profesionalen jarduera
egokiak ere.
Nazio Batuekin bat etorriz, jarduera
egoki bat, zentzu zabalean, norbanakoen nahiz
taldeen bizi-kalitatea hobetzeko helburua duten jarduera ereduetan edo ekintzetan datza.
Terminoa gizarte esku-hartzearen espar ruan erabiltzen denean, batzuetan espar ru hau hobetzeko egiten diren ekintzak
adierazteko erabiltzen da; beste batzuetan,
ordea, hobekuntzak egiteko gida moduan
definitzen dira…

Baina, oro har, esan dezakegu jarduera
egokiei buruz hitz egiten dugunean gauzak
ondo egiteari buruz hitz egiten ari garela, hau
da, ondo egite profesionala.
Ondo egite profesional horrek ezagutza
teknikoak kontuan hartu behar ditu, baina
pertsonen balioak, nahiak eta lehentasunak
alde batera utzi gabe. Teknika eta etika uztartu
behar ditugu.
Betidanik, pertsonenganako ar reta hobetzeko jarduera egokien esperientziak zenbait zentrotan eta zerbitzu konkretutan egin
izan dira.
Haatik, ez dugu ahaztu behar mendekotasunaren egoeraren balorazioa eta ondorengo
bideratze lana –non Arretako Banako Programa bat egiten den, beharrizanei egokituta eta
pertsonaren nahiak eta lehentasunak kontuan hartuta–, zerbitzu eta prestazio gehienak lortzeko hasiera puntua dela gaur egun.
Hori dela eta, kalitatezko arretak, pertsona
bakoitzean jarritako arretak, eta oro har, ondo
egite profesionalak, gurekin harremanetan
jartzen diren lehen une horretan bertan hasi
behar dute, eta ezin da beste era batera izan.
Hori guztia dela eta, testuinguru honetan, Jarduera Egokia prozedurak hobetu nahi
izateko oinar rizko jar rera bezala definitzen
dugu, prozedura horiek hasiera-hasieratik
erantzuteko mendekotasun egoeran dauden pertsonen behar rei. Abiapuntu gisa izan
be har ditugu guztiok partekatzen ditugun
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balio eta printzipioak, lana egiaztatzeko eta
parte hartzeko balio duen talde-lana eta baita emaitzen ebaluazioa ere.
Eskuliburu honetan azalduko dugun
bezala, ondo egite profesionala mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren duintasun
printzipioetan hasten da, pertsona hor rengana er respetuz hurbiltzen baikara; berak
bere bizitzaren kontrolari eusteko eskubidea
kontuan hartuz; berdintasuna balio, printzipio eta eskubide moduan ulertuz; eta kontuan hartuz pertsona guztiak direla berdinak
eskubideak gauzatzeko orduan, baina era
berean, pertsona bakoitza bakar ra eta ezberdina izanik.
Ez ditugu ahaztu behar pertsona horiei
atxikita dauden hainbat eskubide: intimitatea

gordetzeko eskubidea, informazio nahikoa eta
ulerter raza jasotzeko eskubidea eta bizitza
proiektuaren gainean eragina duten erabakietan parte hartze aktiboa izateko eskubidea.
Pentsatu behar dugu balorazioan eta
orientazioan guretzat nahi izango genukeen
kalitate bera eskaini behar dugula. Erabateko bizitasunez eta ahoan ir ribar re atsegina
dugularik.
Gure ustez Jarduera Egokien Eskuliburu hau proiektu bizi eta irekia da, eta era
berean, pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko
markatu dugun bide honetan, espero dugu
gaia gehiago sakontzea eta hausnarketa eta
konpromisoa eragiten dituzten ekarpenak
jasotzea, pertsonen bizi proiektuek aur rera
egiteko laguntza emanez.

Mª Pilar Ardanza Uribarren
Gizarte Ekintzako foru diputatua
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sarrera

Gure jarduera egokia:
abiapuntua
Gure Jarduera Egokia etengabeko hobekunt za-pro zesuaren bar ruan dago: mendekotasuneko egoeran daudenen behar rei egokit zeko oinar ri zko jar rera da gure abiapuntua.
Mendekotasun Legeak1 nahi z Administra zio Pro zedurarenak2 kalitatea e zar ri
dute Her ri Administra zioak bete behar reko
he lburu nagusi gisa. Hor regatik, kalitatea e z
da lort zen administra zioaren irudipenagatik,
bai zik eta araudi horiei eusten dien eskubide subjektiboa betet zeagatik. Hor rengatik
gu ztiagatik, bi er ronka proposatu di zkiogu
geure buruari: Jarduera Egokia, kalitatearekiko etengabeko konpromiso gisa, eta gogobetetasun-inkestak.
Lehenbiziko erronka IMSERSOk Jarduera
Egokien Taldea deitzean zuzenduriko mugimendutik sortu da. 2009ko amaieran eta
2010eko erdialdean, hainbat batzar egin zen,
eta autonomia erkidegook Jarduera Egokiak zehazteko oinarrizko testua adostu genuen. Jarduera Egokiak AMAS (Autonomiarako
eta Mendekotsunaren Arretarako Sistema) garatzeko eta Herri Administrazioak kalitatearen
alde egin duen apustuaren testuinguruaren
barruan kokatzen da.
Bigar ren er ronka gogobetetasuninkestak egitea eta abiara ztea da, Bi zkaian
besteren lagunt za behar dutenen inguruko
balora zioa eta orienta zioa jaso ditu ztenei
dago zkienak. 2009. urtean egin zen lehen gogobetetasun-inkestarekin, Hobekunt za Plana

gau zatu genuen. Helburu nagusia pro zesu
osoa bi zkort zea zen. Aldi berean, IMSERSOren Jarduera Egokien Taldea eratuta zegoen ordurako, Jarduera Egokien proiektua
bult zat zeko balio i zan zuena, zeren kanpoko
eragileek baloratu behar reko zenbait iri zpide
betet zea exijit zen bait zuen.
Pro zesua bi zkort zea z gain, 2010eko
urtar riletik hasita, batera egin dira mendekotasunaren balora zioa eta orienta zioa
eskat zailearen et xean. Medikuek edo psikologikoek egin dute balora zioa eta, orienta zioa,
ber ri z, gi zarte laneko pert sonalak. Pert sonaren et xean eta inguruan egiten dira biak, eta
haren eta senideen partaidet za i zaten da. Eta
orduant xe zerbit zu edo presta zio eskabidea
egiten du pert sonak hala nahi badu.
Gure administra zio pro zesua bi zkortutakoan, hot s, balora zio eta orienta zio
pro zedura osoa 2 hiletan ebat zitakoan,
pert sonek pro zesu hor rekin duten gogobetetasun maila neurt zeko er ronka planteatu
genion geure buruari. 2009ko datuak eta
Hobekunt za Planak eragindako aldaketaren
ondorengo datu ak erkat zea zen kontua. Eta,
eraginkortasun handiagoa z gain, eskat zaileen gogobetetasun handiagoa lort zen ari
ote ginen erkatu ahal i zatea.
Gure Jarduera Egokia ida zteko unea
irit si da. Bi helbururekin: Geure lana islatuko
39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari
eta mendetasun egoera dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.

1

2
30/1992 Legea, azaroaren 26koa, her ri administrazioen araubide
juridikoaren eta administrazio prozedura erkidearena.
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duen kanpoko foro batean aurke ztea erkaketa egiteko –foro hor retan gure bertuteak
eta mugak ager rara ziko dira–, eta idat zi
egingo dira geure buruarekin konpromisoa
hart zeko, baita etengabe hobet zeko gure oinar ri zko jarduerarekin ere.

Gure Jarduera Egokia eraginkor ra eta
efizientea dela derit zogu, inkesten emait zek
eta eba zteko epeek erakusten dutene z.

Gure Jarduera Egokia beraria zkoa dela
iri zten diogu, mendekotasunaren balora zioaren eta orienta zioaren gaineko pro zesuarekin
lot zen baitugu.

Gure uste z, esperient zia kopiatu egin
daiteke, zeren eta dokumentatu egin baitugu
–irudietan ere bai– eta er ra za baita, baina
sistemati zatua.

Halaber, gure esperient zia gar rant zi zkot zat jot zen dugu, zeren eta, eba zpenepeen bar ruko eraginkortasuna z gain,
bali agar ria bait zaigu besteren lagunt za
be har dutenen behar rak zor ro ztasun handi ago z ant zemateko.

Halaber, gure Jarduera Egokiak koordina zio eta lankidet za handiagoa dakar gure
Oinar ri zko Gi zarte zerbit zuekin. Koordina zio
handiago hor ren ondorio z, gure aplika zio
informatikorako at zipena e zar ri da. At zipen
hor rek bi zkortasun handiagoa ekar riko digu,
Oinar ri zko Gi zarte zerbit zuetatik espedientea grabat zen denean, eta hor ren egoera
noi znahi kont sultatu ahal i zango da.

Gure uste z, esperient ziak erant zuna
ematen die besteren lagunt za behar dutenen, senideen eta arlo hor retan diharduten
profesionalen igurikapenei eta behar rei. Halaxe erakusten dute gure inkestak.
Gure Jarduera Egokia ber rit zailea dela
derit zogu, zeren eta, eraginkortasun handiagoa z gain, orain batera egiten baitira balora zioa eta orienta zioa, betiere eskat zailearen
irit zia kontuan i zanik eta ingurune fisikoa
eta so ziala a ztertu z.
Halaber, gure Jarduera Egokien ardat za
pert sona bera dela derit zogu, eta hainbat
ikuspegitatik pert sonali zat zen dira:
• Ikuspegi biopsikoso zialetik, maila globalean baloratu z eta orientatu z.
• Parte hart zeko ikuspegitik, erakundea
eta pert sonak bertan sart zea er ra ztu z.
• Genero ikuspegitik, sexista e z den
hi zkeraren alde egine z eta gi zone zkoek
ere zaint za-lanen ardura beren gain
hart zea sustatu z.
• Ikuspegi etikotik, pert sonari eta bere
autodetermina zioari ahalik eta ar retarik onena ematea bermatu z; gure
jarduketak pert sona horien bi zi-kalitatera eta jasot zen dituen zerbit zu eta
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presta zioetara biderat zen dira, her ritar
eskubideak babestu z eta sustatu z.

Gogobetetasun-inkesten lehen multzoaren ondoren egin den Hobekuntza Planaren arabera sortu da gure Jarduera Egokia.
Bigarren multzoaren emaitzak ebaluatu eta
beste Hobekuntza Plan bat egin dugu.
A zkenik, gure Jarduera Egokia denboran
iraunkor ra dela iri zten diogu, hobekunt zaren
hur rengo mailara baikaramat za. Badira hobekunt za hor retarako funt s ekonomikoak.
Horrengatik guztiagatik, gure prozedurak hobetu nahi izateko oinarrizko jarrerari
deritzogu gure Jarduera Egokia, zertarako-eta
prozedura horiek erantzuna eman diezaieten
mendekotasunean diren pertsonei. Guztiok
ditugun balioak eta printzipioak ditugu abiapuntu, erkaketarako eta partaidetzarako balio
izango digun talde-lana, baita gogobetetasuninkesten bidez emaitzen ebaluazioa ere. Gure
ustez, geuretzat nahiko genukeen kalitate bera
eskaini behar dugu balorazioa eta orientazioa
ematean. Lehenbailehen eta mendekotasunean
direnak zaindu eta trebatzen diren profesionalen irribarre atseginarekin.

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

Geure gain hart zen
ditugun balioak
Profesional gisa geure gain
hart zen ditugun balioak
Her ri Administra zioko profesionalak
garen aldetik, kalitate, eraginkortasun, laneko osasun eta osotasun balioak hart zen
ditugu geure gain.
Lau balio horiek eta funt zionario publiko gisa exijitu behar zaigun araudiak sistema
jakin bat osat zen dute, eta gure kode deontologikoen ondorio zko balioekin eta ze harkako
balioekin batera, gure eguneroko eginki zunaren gidari dira.
Kalitatea
Jar rerat zat hart zen dugu kalitatea.
mendekotasunean direnen behar rak eta eskubide subjektiboa benetan betet zen ari ote
garen geure buruari galdet zea ahalbidet zen
diguna, hain zu zen erabateko gogobetetasuna i zatea galara zten diguna eta eteng abe
hobet zera garamat zana.
Kalitatea, gogobetetasuna edo kalitate
subjektiboa den aldetik, e z dago aur retik profesionalek zeha ztua, bai zik eta inkesten bide z
gogobetetasuna erakusten duten pert sonek.
Eraginkortasuna
Uste osoa dugulako eta justiziarekin konpromiso etikoa dugulako bilatzen dugu eraginkortasuna, are gehiago krisialdi ekonomikoan.
Mendekotasunean direnen behar rei eta
eskubideei erant zuna ematean bi zkor rak eta
eraginkor rak i zatea da gure egitekoaren ardat za. Burokrati za ziotik ihes egiten dugu, eta
uste dugu gu ztiok erabil dit zakegula Mendekotasun Legearen zerbit zuak eta Presta zioak.
Besteren lagunt za behar dutenek eskubidea dute eraginkor rak i zan gaite zen,
gu ztiok Ongi zate Estatuaren beste oinar rien
be zeroak diren aldetik, diru publikoarekin
jar rera zor rot za dugun be zala.

Laneko osasuna
Gure laneko osasuna eman nahi dugu,
hot s, gure lanaren ahalegine z go zat zea ahalbidet zen diguten jarduketen mult zoa.
Horretarako, hauexek balioesten ditugu:
• Lan-karga iraunkor ra.
• Lan-karga antolat zeko autonomia i zateko ahalmena.
• Lan zailari datxezkion zailtasunei aurre
egin ahal izateko laguntza.
• eta ordain material eta so zial egokiak.
Osotasuna
Profesionalak izateak, lanbidean aritzeaz
gain, profesionaltasunez jardutea eskatzen du,
hots, jarduteko gaitasuna eta arau deontologikoekiko leial aritzea, pertsonei eta gizarteari zerbitzua eman nahian interes partikularren gainetik.
Besteren lagunt za behar
dutenengana hurbilt zean
ditugun balioak
Duintasuna. Er respetu zko jar rera
Pert sonen duintasuna da gure jarduketa gu ztien ardat za, eta eskubide gu ztien
oinar rit zat hart zen dugu. Pert sonei dat xekien duintasun hori er respetatu nahian,
mendekotasuna duen pert sonaren eskubide
subjektibotik hurbilt zen gara harengana, betiere haren indar ra eta betebehar rak kontuan
i zanik eta “inor e z epait zeko” jar rerarekin,
bai zik eta garapen pert sonal eta so zial osorako konpromisoarekin.
Gizakiaren dimentsio guztiak aintzatesten ditugu eta pertsonaren nortasun bera
onartzen dugu, baita bere ezaugarriak eta esperientzia pertsonalak ere, betiere ezberdintasunak errespetatuz eta autoestimua sustatuz.
Jakin badakigu besteren lagunt za
be har dutenek ar risku handiagoa dutela
hai en duintasuna er respetat zen e z duen tratua jasot zeko. Tratu duinak isla i zan behar du
har remanen alderdi zehat zetan:
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• Norberak erabakiak hart zeko eta aukerat zeko duen askatasuna erabilt zea
er ra ztu z,
• e zberdintasuna er respetatu z,
• gehiegi zko babeserako jar rerak eta
jarduketak ba ztertu z, pert sona heldu ak
umet zat tratat zea ekar baite zakete,
• Besteren lagunt za behar dutenak bertan behera u zteko eta eskubideak e z
babesteko joerak galara zi z autodetermina ziorako ahalmen mugatua duten
pert sonekin.
Autonomia. Autodetermina zioa
Euren bi zit zaren kontrolari eusteko
pert sonek duten eskubidea aint zatesten dugu
eta, bera z, askatasune z jardun ahal i zateko
er ra ztasunak ematen ditugu. Mendekotasuna
dela-eta behar duten lagunt za alde batera
ut zita, pert sonek euren ekimena z egin dit zakete hautuak eta, mendekotasun mailaren
ondorio z autodetermina ziorako ahalmenari
kalte egiten zaionean, lagunt za taldearen bitarte z eskuordetu de zakete ahalmen hori edo,
hala denean, lege zko orde zkariaren bide z.
Diskrimina ziorik e za.
Pert sona onart zea
Pertsona modu positiboan eta baldintzarik gabe onartzen dugu; balioa, printzipioa eta
eskubide subjektiboa da berdintasuna.
Pert sonen indar raren aukera eta hobetu daite zkeen e zaugar riak aint zat hartuta
hurbilt zen gara haiengana, euren lehentasunak eta balioak kontuan i zanik eta ahal
den neur rian er respetatu z.
Banakotasuna. Banako ar reta
Pert sona gu ztiak beren eskubideak erabilt zeari dagokione z berdinak direla aint zat
hartuta ere, uste dugu horietako bakoit za bakar ra eta e zberdina dela euren behar ren eta
bi zi-proiektuen aldetik. Horta z, banakotasun
hori er respetaturik, banako erant zuna ematen dugu, betiere zerbit zuak eta presta zioak
pert sonaren behar retara egokit zen saiatu z
eta e z alderant zi z, bi zi-kalitatea sustat zeko
konpromiso profesionalaren aldetik.
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Pribatutasuna, intimitatea eta
isilekotasuna
Kalitatearen konpromiso profesionalaren oinar ria konfiant za da, eta pert sonaren
baimena behar da jarduteko. Hor regatik, oso
kontuan hart zen ditugu pert sonak euren intimitatea eta har remanak, beste pert sona
bat zuk zu zenean eta soilik haiei dago zkien
gaietan, nortasunaren babesa barne dela.
Profesionalok gar rant zia ematen diogu
informa zioaren erabilera ardurat suari, eta
beti justifikat zen dugu hor ren behar ra. Gainera, pert sonaren baimena eskat zen dugu
hor ren ber ri eman behar zaionean jarduketa
koordinatua eta eraginkor ra be har denean
profesionalen artean.
Informa zioa
Kontuan hartzen dugu informazio argia ematea gure jarduketen hartzaileei; haien
egoerarako informazio egokia eta eskuragarria,
pertsonak edo ordezkariek autodeterminaziorako eskubidea erabiltzeko modua izan dezaten.
Ildo hor retan, profesionalok pert sonaren zerbit zura gaude edo zer argitu nahi badu.
Partaidet za
Erabilt zaileak gure jarduketa gu ztien
ardat za i zanik, haiei dago zkien erabaki
gu ztietan parte hart zeko duten eskubidea
er respetat zen dugu, zu zenean edo orde zkarien bitarte z, eta partaidet za hori sustat zen
eta er ra zten sai at zen gara.
Justi zia, baldint zen inguruko
berdintasuna: gi zarte berdintasuna
Gure uste z, besteren lagunt za behar
duten pert sonek, euren eskubidea erabili z,
euren egoera ze hat zaren arabera behar duten laguntasuna eskuratu behar dute, etengabe eta haien pro zesuko inguruabar aldakor rei etengabe egokituta.
Gi zarte berdintasunerako eskubidea
sinesten dugu (tratu berdinerako eta gi zarte
baliabideak eskurat zeko aukerak berdintasune z banat zeko eskubidea); i zan ere, proposamen hor rek pert sonen duintasun bera
er respetatu z adiera zten da er realitatean,

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

haien e zaugar ri pert sonalak, ideiak, balioa,
adina, jator ria, mendekotasun edo gaitasun
maila edo zein dela ere.
Ongi zatea. Eskat zailearen onura
Pert sonaren ongi zatea funt se zkot zat
jot zen dugu bere bi zi-kalitaterako oinar ri zko
osagaia den aldetik. Ildo hor retan, profes ional
gisa gure ekint zak eraginkortasunik gabekoak
e z direla balorat zeko dugun betebehar retik harago joanda, pert sonaren eta senideen
ah alik eta onurarik handiena bilat zea da
gure helburu nagusia. Ahalmen espe ziali zatu
gu ztia jart zen saiat zen gara buru belar ri: zerbit zurik onena eman eta alboko kalteak ekidin.
Autoer reali za zioa
Pert sonaren behar rak betet zen direla
bermatu ondoren, pert sonaren osotasuna
er reali zat zeko beste maila bat zuk lort zera biderat zen da gure eginki zun profesionala; i zan
ere, a zaldutako print zipio gu ztiak bereganatuta bai zik e zin gau zatu daiteke osotasuna.
Inplika zio emo zional egokia
eta inpart zialtasun profesionala
Besteren laguntza behar duten pertsonek eta senideek sentimenduak askatasunez
adieraz ditzaten saiatzen gara, giro atseginean
eta erosoan senti daitezen. Horretarako, sentimenduen adierazpen esplizitua errazten ahalegintzen gara, giro egokia sortuz.
Eskatzaileen jarduketetan eta emozioetan inplikatzen gara, baina era egokian, gaitasun eta trebetasun egokien bidez, emozioek
gaina har ez diezaioten eta bizi-kalitatea
eragozten eta erabakimena eta erantzukizuna
murrizten dutenak galarazteko. Horretarako,
distantzia emozional egokia atxikitzen saiatzen
gara, aldi berean hurbiltasuna eta irmotasuna
izateko, malgutasuna eta segurtasuna.
Berdintasune zko balora zio
eta orienta zio objektiboak
Legea eta eskat zaileen eskubide subjektiboa bete behar ditugu nahitae z. Horiek abi apuntua i zanik, geure gain hart zen
dugu gure balora zioak eta orienta zioa oinar ri zko zuhurt ziaren bertuteak duen berdin-

tasun print zipiora egokit zea er ronka profes ional gisa. Hor retarako, ahalik eta jarduketa
profesionalik objektiboenak egiten saiat zen
gara, betiere enpatia eta egoera e zberdinen
ulermena aha ztu barik. Jarduteko modu hori,
gure uste z, lagungar ria i zango da besteren
lagunt za behar duten pert sonen onurarako
eta gure onura profesionalerako.
Balora zio eta orienta zio
komunitarioak
Mendekotasuna pertsonaren berezko testuinguruan baloratzen dugu, eta bertan ahalik
eta autonomiarik handiena lortzera bideratzen
dugu, haien laguntza informalak indartuz eta
laguntza formal eskuragarriekin hobetuz.
 Zeharkako balioak
Genero ikuspegia
Hi zkera zaint zen dugu, pert sonaren
ahalmenaren adiera zpenik nagusiena i zan
dadin, sexua edo zein delarik ere. Hor re z
gain, zaint za z ardurat zea sustat zen dugu
seme-alaben nahi z gurasoen aldetik, betiere zaint za bate z ere emakumeen eskutan
u zteko jarduna alde batera ut zita.
Er respetatu egiten dugu Bi zkaiko Foru
Aldundiaren Gi zarte Ekint za Saileko Administra zio eta Proiektuen zu zendarit za Nagusiaren Jar raibidea, administra zio testuetan
eta dokumentuetan sexista e z den berdintasune zko hi zkeraren erabilerari buru zkoa,
bate z ere 5. artikulua: “E z da genero maskulinoa erabiliko, zeren formula hori erabilt zeak
o ztopatu egiten baitu emakumeen eta gi zonen arteko berdintasuna erabat e zart zea”.
Hi zkera er ra za
Pertsonek Bizkaiko bi hizkuntza ofizialetatik edozeinetan arreta jasotzeko duten eskubidea abiapuntu hartuta, berbazko gure komunikazioan hizkera erraza erabiltzen saiatzen gara,
halako moldez non komunikazioa erraztuko
baita uneoro bi hizkuntzotatik edozeinetan.
Trebakunt za
Arestian aipaturiko alderdi gu ztiak
lort zeko ar rakastarako faktoret zat jot zen
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dugu trebakunt za. Gure etengabeko trebakunt zari esker, ondo egindako lanaren inguruko ilusioari eusten diogu, eta egunean-egunean zelan hobetu behar dugun galdet zen
diogu geure buruari, zelan i zan eraginkor ragoak, eta aldi berean eta indar berarekin, zelan sortu lan giro osasunt suak.
Talde-lana
Talde-lant zat hart zen dugu balora zio
eta orienta zioa, alde anit zeko ikuspegi batekin betiere, eta hor retarako, pert sonari lagunt za osoa emateko eredu biopsikoso ziala
sakondu eta pro zeduraren fase gu ztiak eredu
hor ri egokituko zai zkio.
Norberaren erantzukizuna taldeko elkartasunarekin osatzen dugu. bi ziorengatik. Alde
batetik, eraginkorragoa da sistema bikoitz hori
eta, bestetik, taldearen erantzukizuna sortzen du.
Saiatu egiten gara lan-kargen banaketa eta banaketa horren ordainak berdintasunezkoak izaten.

Besteren lagunt za
behar duten pert sonen
eskubideak eta
betebehar rak
Besteren lagunt za behar duten
pert sonen eskubideak
39/2006 Legeak bermatzen duen eskubide subjektiboa abiapuntu hartuta, hain zuzen
besteren laguntza behar duten pertsonen
autonomia eta arreta sustatzeko eskubidea,
pertsona horiek eskubidea dute egutegiko
prestazioen eta zerbitzuen katalogoa eskuratzeko berdintasun baldintzetan, lege horrek
ezarritakoa.
Euskal Herriko Gizarte zerbitzuen 12/2008
Legearen arabera, hauexetarako eskubidea dute
besteren laguntza behar duten pertsonek:
- Mendekotasunari buru zko balora zioa
eta orienta zioa, zent zu zko epean.
- Duintasun, intimitate eta pribatutasun
baldint zetan tratatuak i zatea.
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- Isilekotasuna (15/1999 Legea, Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa).
- Autonomia izatea euren bizitzari buruzko
erabakiak hartzean.
- Egoit zan sart zeko baimena ematea.
- Aur retia zko jar raibideak eta nork bere
burua babestea.
- Mendekotasuna aint zatesteko eskabidea erabilt zeari u ztea eta zerbit zuei
eta presta zioei uko egitea.
- Beren espedienteari buru zko informa zio
argia jasot zea uneoro.
- Er referent ziako profesionala i zatea administra zio i zapidet ze osorako.
- Graduaren eta ABPren ber rikuspena eta
espedientea leku z aldat zea.
- Ar retako Banako Programa (ABP) egiten
parte hart zea.
- Euskaraz edo gaztelaniaz jasotzea arreta.
- Kalitate zko ar reta jasot zea.
Besteren lagunt za behar duten
pert sonen betebehar rak
12/2008 Legeak, Gizarte Zerbitzuei buruzkoak, ondoko betebehar hau ek e zar ri ditu
mendekotasuna duen pert sonarent zat:
- Mendekotasuna aint zatesteko arauak,
eskaki zunak, baldint zak eta pro zedurak betet zea, baita zerbit zuak eta
presta zioak i zapidet zeko eta lort zeko
direnak ere.
- Arretako Banako Programa errespetatzea.
- Espedientea i zapidet zeko behar re zko
eta egia zko informa zioa ematea.
- Prestazioak eman diren helbururako erabiltzea.
- Hala denean, zerbit zu edo presta zioen
baterako ordainketan ekarpenak egitea.
- Eskuraturiko zerbit zuen eta presta zioen beraria zko araudia betet zea.
- Beste pert sona eta profesional bat zuen
eskubideak er respetat zea, baita haiekiko diskrimina zio zkoa e z den jokabidea
i zatea ere.

Jarduera egokiak mendekotasunaren
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jarduera egokiak

Eskabidea,
administra zio
pro zedura eta zita zioa

Jarduera Egokia mendekotasuneko
egoera aint zatesteko eskabidean
- Tinko eusten diogu mendekotasuna
duen pert sonaren autodetermina zio
print zipi oari eta, bera z, haren baimena eskat zen dugu balora zioa egiteko,
betiere balora zioa zertan dat zan eta
helburua zein den jakinara zi ondoren.
Be steren lagunt za behar dutenen ara zo
espe zifikoa dela-eta, sinadura z gain,
bestelako bide osagar riak e zar ri ditugu
pro zedura malguagoa i zan dadin. Nolanahi ere, zu zenbide ari lot zen zai zkio
hala nola pert sona sinat zeko gai e z
dela egia ztat zen duen zi urtagiri medikoa edo psikologikoa eta borondate zko orde zkaria.

Mendekotasuna aint zatesteko
eskabidea
Besteren lagunt za behar duten pert sonen autonomia eta ar retari buru zko Legeak3
bermat zen duen bali zko eskubidea abiapuntu hartuta, Bi zkaiko Foru Aldundiak, gaia
eba zteko organo eskuduna den aldetik, mendekotasuna aint zatesteko xedearekin egiten
diren eskabide gu ztiak jasot zen ditu. Gi zarte zerbit zuen Legea4 bete z, udaler riko er roldat zerako Oi nar ri zko Gi zarte Zerbit zua (OGZ)
da sisteman sart zeko atea.
BFA her ri administra zioan i zanik, gure
jarduketa gu ztiak administra zio pro zeduraren menpean daude (HEAJLAPE)5, eta jarduketa horiek idat zi z ager rara zi behar dira.

-  Zerbit zuak eta presta zioak i zatea gar rant zi zkoa da dokumenta zioa eraginkortasune z eba zteko. Hori dela-eta,
eskabide orokor rarekin eskat zen dugu
dokumenta zio gehiena, eta aldi berean, et xeko bisita baliat zen dugu bigar ren eba zpena egiteko.

Alabaina, BFAk beste euskar ri bat zuk
jart zen ditu her ritar ren eskura eskabidea
eba zteko pro zedura lagunt zeko: telefono
bide zko ar reta, internet or rialdeko informa zioa eta Oinar ri zko Gi zarte  Zerbit zuetako (OGZ) eta osasun et xeetako unean uneko
informa zioa.
Informa zioa bilt zeko baimena i zatea z
gain, baimenaren erabilera ardurat su eta
justifikatuaren gaineko bermea da eskat zailearent zat.

- Oinar ri zko Gi zarte zerbit zuekiko lotura
informatikoa, gure uste z, bermea i zango lit zateke eskabideak bi zkor rago bi-

3
39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari
eta mendetasun egoera dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.
4

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

30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Her ri Administrazioen araubide
juridikoaren eta administrazio prozedura erkidarena.
5
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dalt zeko eta koordinatuta lan egiteko,
denbora er realean eta zerbit zuetako
profesionalekin batera.
Aldian-aldian argitarat zen dugu es-
kabidea interneteko gure gunean, non
eskabidean eragina duten ber rikunt za
gu ztiak bilt zen diren. Gure web or ri aldea hobet zen dugu: intui zio z erabilt zeko modukoa eta hi zkera ulergar ria erabili z.
- Adiera zpen mailak lant zen ditugu, administra zio pro zedura osoan i zango
den kalitate zko ar reta i zateko.
- Gar rant zi zkot zat jot zen dugu informa zioa her ritar rei ematea eta, bera z,
eginki zun hor retan erant zuki zuna duten estamentu gu ztiekin koordinat zen
gara, bere ziki osasun zentroekin eta
Oinar ri zko Gi zarte zerbit zuekin. Ildo
hor retan, argitasun handiagoa proposat zen dugu gure pro zedurako informa zioko agirietan, eskabideak
bi zkor rago egite aldera.
- Gainera, informa zioa er ra zago eskurat zeko, telefono bide zko hiru ar reta
maila e zar ri ditugu: orokor ra, administra zio pro zedurakoa eta espe ziali zatua.
Baloratu egin dugu telefono bide zko
ar retarako zenbaki bakar ra i zatea.
Administra zio pro zedura
Mendekotasuna aint zatesteari buru zko
eskubidea bermat zeak berekin dakar hor ren
oinar ri den administra zio pro zesua zor ro zki
betet zea: berdintasun, kalitate, isilekotasun
eta eraginkortasun print zipioak.
Jarduera Egokiak administra zio
pro zeduran
- Oinar ri zko Gi zarte  Zerbit zuak sisteman
sart zeko atea i zanik, bertan egin behar
6
15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko
datuak babesteari buruzkoa.
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da mendekotasuna aint zatesteko eskabide oro, zetarako-eta pert sonaren
jar raipen koordinatua bermat zeko. Ildo
hor retan, zerbit zu espe ziali zatuak egiten dituen jarduketen gaineko unean
uneko informa zioa jasot zen du er roldat zearen udaler riko oinar ri zko gi zarte zerbit zuak.
- Alabaina, i zapideak bi zkort zeko asmo z,
zu zenean egin daite zke balora zioa
ber rikusteko eskabideak nahi z Ar retako Banako Programa (ABP) aldat zekoak. Alabaina, hartutako eba zpenen
ber ri ematen zaio oinar ri zko gi zarte zerbit zuari.
- Protokoloak e zart zen ditugu eskabide
bakoit zaren graba zioan akat sik egon e z
dadin, halako molde z non bat etor riko
baitira datu-base gu ztiak.
- Ar reta bere zia jar riko dugu administra zio pro zedura hasteko eskaki zunak
egia ztat zean, bere ziki at zer ritar rekin,
sort zen dituen espedienteen ara zo
espe zifikoak direla-eta, baita haiei
dago zkien legeria konplexu eta aldakor ragatik ere.
- Protokoloak e zart zen ditugu espedienteen isilekotasuna bermat zeko,
baita Art xiboan gordet zea ere. Halaber, (Datu Pertsonalak Babesteko Lege
Organikoa) DBLOk6 hirugar renei bidalitako informa zioaren arloan e zar ritako eskaki zunak ere betet zen ditugu.
- Bere ziki a zpimar rat zen dugu telematikako gure bidalketen isilekotasuna
bermat zea.
- Eskabide-sar rerako ordena zor rot zaren arabera egiten ditugu pert sonen
balora zio eta orienta zioa, salbu eta
premia zko iri zpidea betet zen duten
espedienteetan.

Jarduera egokiak mendekotasunaren
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- Kalitate print zipioa bete z egiten ditugu jarduketa gu ztiak, hain zu zen
eskat zailearen behar rak betet zearen
ildotik, eta lege zko bidet zat jot zen
dugu administra zio pro zedura, eskabideak baimendu, babestu eta araupet zen dituena. Eskubide subjektiboa
eta eba zteko dugun betebehar ra araupet zen ditu pro zedura hor rek.
- Ar reta bere zia jart zen dugu eskabidea
pert sonaren askatasunaren emait za
i zatea bermat zeko. zalant zarik badago,
protokolo bat e zar rita dugu e zintasuna
dagoela eta egoera konpont zeko modua egia ztat zeko.
- Norberak erant zuki zuna hart zeko iri zpideen arabera banatuta dago gure egitekoa, baita talde-lanaren iri zpidearen
arabera ere. Bera z, ata za pert sonaleko
guneak eta taldeari banat zen zai zkion
ata zak ditugu. Banaketa hor rek taldearen elkartasuna eta eraginkortasun
handiagoa bermat zen ditu.
 Zita zioa
 Zita zioak mendekotasunaren balora zioa
eta orienta zioa behar be zala bi zkort zeari
begira duen gar rant zia dela-eta, gure uste z
hobekunt za da telefono bide zko zita zioa gutune z egiten denarekiko, are gehiago kontuan
hart zen badugu gutunen ehuneko handi bat
e z zaiola eskat zaileari iristen.

Jarduera Egokiak balora zio eta
orienta ziorako zita zioan
- Telefono bide zko zita zioa, gure uste z,
bitarteko ikaragar ri aberat sa da, balora ziorako eta orienta ziorako behar
dugun informa zioa sakont zeko.
- Eskabideen sar rera-ordena zor rot zaren
arabera egiten ditugu zita zioak, salbu
eta berehalako zerbit zua behar duten
premia zko espedienteetan (lar rialdiak).
- Pro zeduraren epeak betet zen saiat zen
gara, eta zita ziorako gehieneko denbora e zart zen dugu. Hala ere, nolabaiteko
malgutasuna at xikit zen dugu eperik
jart zerik e z dagoenean.
-  Ziurtatu egiten dugu eskatzaileak edo,
hala denean, bere ordezkariak telefonoz
eginiko elkarrizketako informazioa benetan ulertzen duela. Halaber, balorazioa
eta erabakiak hartzea ahalbidetzen
duen pertsonak edo pertsonek (legezko
ordezkaria, zaintzaile nagusia...) etxean
egon beharra jakinarazten diegu, eta
prozedura bizkortzea lortzen dugu.
- Era berean, ahalegin handiak egiten ditugu idatzizko zitazioak ulergarriak izan
daitezen.
- E zegonkortasun medikoan diren pert sonak ikusten ditugu, e zin balora
daite zkeenak, eta hor ren ber ri ematen diegu balora zio taldeei, jar raipena
egin de zaten.

Alabaina, telefono bide zko har remanak e zine zkoak direnean edo egoerak hala
eskat zen badu, gutune z egiten da zita zioa,
gutuna jaso i zanaren agiria barne dela.

- Balora zioari uko egiten diotenen zio ak
sakont zen ditugu, eta ber ret si egiten
dugu uko egiteko borondate argia dagoela.

Atalak elebitasunerako aukeratu duen
prozesua dela-eta, baloratu beharreko pertsonaren hizkuntza eta ingurunea aztertzen dira, bisita gaztelaniaz edo euskaraz egin ahal izateko.

- Pro zedurak iraun bitartean heriot zak
gertat zen direne z gero, inguruabar hori
sent sibilitate bere ziarekin tratat zen
saiat zen gara.
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- Ahal dela zita zio bakar ra egiten dugu
nolabaiteko lotura duten pert sonent zat.
- Gure bisiten ordutegiak malguak i zatea
lort zen dugu, goi ze z nahi z ar rat salde z,
pert sonaren eta zaint zaileen behar retara egokit zeko.
-
Balora zioa eta orienta zioa egitera
et xera joan diren pert sonen i zena
ematen dugu. Halaber, joan behar reko
et xeko helbidea eta har remanetarako
telefonoak baie ztat zen ditugu.
- Balora zioa eta orienta zioa euskara z
egiteko aukera eskaint zen diegu.

Balora zioa eta
orienta zioa
Et xerako bisita
Bisita teknikoa da et xera eginiko bisita, talde biospikoso zialek gau zaturikoa
(medikua edota psikologoa/gi zarte langilea), be steren lagunt za behar dutenen balora zio an eta orienta zioan arlo anit zeko
ikuspegia emateko xedearekin.
Et xera eginiko bisita aipaturiko administra zio pro zeduraren testuinguruan kokatu behar da, hot s, balora zioa, orienta zioa,
kontrola, aholkuak eta informa zioa ematearen eta behar rak ant zematearen bar ruan.
Et xeko bisitaldian, baterako balora zioa
eta orienta zioa egiten dira eskat zailearen
ohiko ingurunean, dela ikuspegi funt zionaletik, dela ikuspegi so zialetik, zerbit zu edota
presta zio baten balora ziorako eta eskaera
egiteko eskubide subjektiboa bermat ze aldera. Proposaturiko et xeko bisitaren, zerbit zuaren ar retaren eta banako ar reta
programaren behin-behineko emait zak jakinara zten dira bisitan.
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Jarduera Egokiak
et xera eginiko bisitan
- Kontu handi z prestat zen ditugu bisitaren
aur retia zko alderdi tekniko gu ztiak, dokumentuen a zterketaren, elkar ri zketaren eta funt se zko informa zio-emaileen
bide z. Oi nar ri zko informa zioa bilt zen
dugu (aur rekari pert sonalak eta famili arenak, et xean sart zea, telefonoa,
ordu komenigar riak…). Arloen arteko
taldeak behar duen informa zio aur reratua prestat zen dugu.
- Profesional anitzeko taldearen ekimenaz
egiten bada etxerako bisita, telefono
bidezko harremanak zaintzen ditugu:
geure burua aurkeztu eta bisitaren xedea testuinguruan kokatzen dugu. Gainera, helbidea, data eta ordua baieztatu
eta behar diren senideen presentzia
eskatzen dugu.
- Et xean kontu handi z prestat zen
dugu eskat zaileari eta familiari egin
be har reko aurke zpena. Gure helburua
testuinguruan jart zea, giroa lasait zea
eta espero duguna kokat zea da. Gure
gi zarte trebetasun gu ztiak erabilt zen
ditugu.
- Interesa agertzen dugu pertsonaren eguneroko bizimoduaz, haren igurikapenez,
kexez; konfiantzazko harremanak izaten
ditugu; gure hizkera haien errealitatera
egokitzen dugu –euskaraz hitz egiteko
aukera barne dela-; bitarteko teknikoak
erabiltzen eta datuak hartzeak harremanak ez hozten saiatzen gara; amaitzeko
presarik ez dugula transmititzen ahalegintzen gara.
Egoera kognitibo okerra denean edo
-
e zgaitasun presunt zioa dagoenean,
arretarako beharren, eskatzen den laguntasunaren eta pertsonaren autodeterminazioaren arteko orekari eusten

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

diogu, betiere familiaren adostasuna
sustatuz eta legezko tutorearen erabakia izanik. Erabakiak hartzeko ahalmena baloratzen dugu eta behar denean
fiskaltzari kautelazko neurriak eskatzeko
posibilitateari buruzko orientazioa ematen dugu.
- Elkar ri zketa biderat zen dugu, trebetasune z, haren helburua betet zeko.
- Erabakiak hart zearen inguruko on uraren print zipioa aplikat zen dugu, eta
tartean den ahalik eta pert sona kopururik handienari ahalik eta onurarik handiena ematen saiat zen gara.
Hart ara, xantaia emo zionalak eta
manipula zio ak sai hestu eta familiaren indar ra eta estres-eragileak balorat zen ditugu.
- Balora zioaren emait zaren ber ri ematen
dugu eta, mendekotasun maila eta RAI
oinar ri hartuta, pert sonaren egoerarako egokienak diren zerbit zu eta presta zi oetara biderat zen dugu.
- Bisita bukatutakoan, bisitaren ondorio nagusiak laburbilt zen ditugu eta
har remanetarako bitartekoa ematen
dugu zalant zak argit zeko. Administra zio pro zeduraren hur rengo faseei
buru zko informa zio idat zia eman
eta zerbit zu eta presta zioen proposamena sinat zen dugu.
- Taldean ebaluat zen dugu gure jarduketa, eta behar re zkoa denean, besteren
lagunt za behar dutenak balorat zeko
Bat zorde Tek nikoaren iri zpenaren pean
jart zen ditugu egoerak.
Gi zarte t xostena
Gi zarte laneko diplomadun pert sonak eginiko iri zpen tekniko dokumentala da
gi zarte t xostena, eta hor ren edukia be haketaren eta elkar ri zketaren bide z eginiko a zter-

lanaren ondorio zkoa da. T xosten hor retan
ager rara zten dira, laburbilduta, egoera, balora zioa eta jarduteko proposamena.
Gi zarte t xostenean bildutako informa zioa funt se zkoa da Ar retako Banako Programa egiteko, pert sonaren partaidet za eta
behar duen laguntasunaren koordina zioa
bermat zeko (mendekotasunaren zerbit zuak
eta presta zioak nahi zko gi zartekoak, familiar rak, etab.).
Gi zarte t xostenaren gar rant zia ikusita, gar rant zi zkoa da behar re zko informa zio
gu ztia bilt zea, baina helburu hor retarako baliagar ria e z den informa zioa ager rara ztea galara ztea ere bai.
Jarduera Egokiak
gi zarte t xostena egitean
- Hasiera-hasieratik konfiant za sort zen
dugu pert sonarekin, baldint zarik gabeko bere onarpen positiboa z konbent zituta, baita a zterketa egiteko eta erabakiak hart zeko ahalik eta informa ziorik
osotuena lort zeko ere.
- Esku artean ditugun datu gu ztiak erkat zen ditugu, datuok egia ztat zeko eta
egunerat zeko. Pro zesu hor ren oinar ria
administra zio pro zedura zu zena da, eskubide subjektiboa bermat zen duena;
halaber, gi zarte jardunek pert sonarengan duten eragina zein den jakiteko
modua ematen digute.
- Bi zikidet zaren egoera ikert zen dugu:
Bi zikidet za-unitateko kideak, familiako har remanak, zaint zan parte
hart zen duten beste pert sona bat zuk,
famili gata zkak i zatea... Gi zarteratuta
dagoen ala e z ikert zen dugu. zaint zaile nagusiarekin egoten gara, zaint zarako zenbat denbora ematen duen jakiteko, edo et xetik kanpora lan egiten
duen. Famili lagunt zaren indar ra eta
irmotasuna erkat zen ditugu; zaint za19

rako ahalmena dagoen; zaint zari
buru zko jakint za eta har remanetarako zailtasunak; neke emo zionala;
bakart zea; konpromiso egonkor rik e za.
- Pert sonaren et xebi zit zan kokat zen
dugu geure burua, hura ikusi ahal i zateko. Kokapen espa ziala eta funt zionala da: Jabet zapekoa edo alokairukoa,
landakoa edo hirikoa, bi zigar ritasuna,
egoera higienikoa eta sanitarioa, oinar ri zko hornidura; barneko eta kanpoko irisgar ritasuna; lagunt za produktuen erabilera edo behar ra; babes
ekipoak i zatea.
- Diru-sarrerak zein diren aztertzen dugu,
zerbitzu eta prestazioen baterako ordainketari begira; lan jardueraz galdetzen dugu, Gizarte Segurantzaren
bateraezintasunetan eta deribazioetan
dituen ondorioak direla-eta.

Mendekotasunaren balora zioa egiteko,
trebakunt za eta esperient zia ditu zten profesionalen jarduna behar da; diagnostikoak edo
osasunak pert sonaren funt zionaltasunarekin bat egingo dute bere ohiko ingurunean.
Medikuek eta psikologoek balora zioa egiten
dute Mendekotasunaren Balorazio Baremoa
(MBB), RAI eta Pfeiffer testa oinar ri hartuta.
Eskat zailearen et xean egiten da mendekotasunaren gaineko balora zioa, betiere
behaketa eta harekin eta senideekin eginiko
elkar ri zketa oinar ri hartuta eta balora zioa
egiteko testuinguruan kokatuta. Ohiko bi zimodurako jardueretarako ohiko funt zionaltasunean t xertatu behar da testuingurua.
Jarduera Egokiak mendekotasunari
buru zko balora zioan

- Pert sonak bere egoera globala z duen
irudipena balorat zen dugu: mendekotasuna, laguntasuna, igurikapenak,
beldur ra, bi zi-kalitatean duen eragina,
ohiko bi zimoduan dituen ondorioak eta
ar retarako lehentasunak. Bere et xean
egon nahi duen edo egoit za zerbit zua
nahiago duen.

- Balorazio-egileak garen aldetik, distantzia egokian kokatzen dugu gure bisita testuinguruan. Jakin badakigu datuen
babesari, administrazio prozedura erkideari eta mendekotasunaren legeari lotutako administrazio egintza gauzatzen
ari garena. Eta, osasunaren profesionalak
garen aldetik, pertsonarenganako interesa dugu haren osasun biopsikosozialean. Hartara, giro egokia sortzen dugu,
pertsonak ahalik eta modurik objektiboenean ager daitezen.

-
A zkenik, diagnostikoa, balora zioa eta
proposamena egiten dugu laburpen
gisa. Sinatu egiten dugu. Akordiorik
e z balego, jar raitu behar reko administra zio ur rat sen inguruko orienta zioa
emango genioke. Gau za bera kexaren
bat balu. Eta gure gi zarte t xostenean
ager rara zten dugu lar rialdiren bat edo
tratu t xar ren edo zabarkeria kasuren
bat ikusi z gero.

- MBB balorazioa erabiltzen dugu eta RAI
screnner + balorazioa aplikatzen dugu.
Horri esker, osasunari buruzko azterketa zehatzagoa egin dezakegu.

- Badakigu zerbit zu eta presta zio publiko edo pribatuen egungo erabilera zein
den, baita gogobetetasun maila eta horiei eusteko nahia ere.
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Mendekotasunari buru zko
balora zioa

- Mendekotasuna duen pert sonaren eguneroko bi zimoduan t xertat zen dugu
gure balora zioa; pert sonenganako behar re zko konfiant za giroa sort zen eta
datuen er registro informatikoak haiengandik e z ur runara zten saiat zen gara.

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

- Pfeiffer testa hart zen dugu euskar ri
egoera kognitibo oker ra denean.
Bi zit zako ekint za oso pert sonaletarako ahalmena egia ztat zen dugu hala
nola sinat zea edo egoit zan sart zea.
-
Familia eta zaint zaileak sart zen ditugu balora zioan, eta pert sonarent zat
kaltegar ria i zan litekeen informa zioa
a ztert zen dugu, autonomia mugatuaren eta ahalmenen arteko oreka zailari
eut si z.
- Pert sonaren eguneroko funt zionaltasunari buru zko a zterketa objektiboa
egiten dugu, haren osasun egoera kontuan i zanik eta informa zioa zaint zaileekin erkatu z. Hala, er reklama zioen
jait siera nabarmena lort zen dugu.
- Behin-behingo z eba zten ditugu osasun
egoera hobea i zan de zaketen pert sonen
mendekotasun egoerak, hain zu zen ere
er rehabilita zio eta terapiaren bide zko
hobekunt za. Hala, aukera ematen diegu
eskat zaileei zerbit zuak eta presta zioak
i zateko behar duten unean.
- Ber rikuskapen-eskabideetan ikusi dugune z, aldaketak daude mendekotasune an,
hain zu zen balora zio bali abideak ah alik
eta ge hien hobet zeko aurke zturiko
os asun t xostenetan ager rara ziko aldaketekin.
- Desgaitasun intelektuala edota buruko
gaixotasuna balorat zeko, psikologian
aditua den pert sonala erabilt zen dugu.
Eta hala egiten dugu askotan er registrat zen zaila den disfunt zionaltasuna
dakarten bere zitasunekin.
- Desgaitasun intelektuala edota buruko gaizotasunaren beraria zko RAI erabilt zea proposat zen dugu hor relako
e zgaitasun mota duten pert sonen balora zioa egiteko.

Hiru urtetik beherako
adingabeen balora zioa eta
orienta zioa
Balora zio Espe zifikoko Eskala (BES)
bide z egiten da hiru urtetik beherako
adingabeen mendekotasunaren gaineko balora zioa, e zgaitasuna balorat zeko eta Ar reta
Goi ztiar reko Programetara biderat zeko testuinguruan. Balora zio horiek elkar aberasten
dute –garapen eskala estandari zatuak erabili z eta hainbat profesionalen joan-etor riak
saihestu z–.
Jarduera Egokiak hiru urtetik
beherako adingabeen balora zioan
eta orienta zioan
- Hasiera-hasieratik hart zen dugu geure
gain bi zkor egin nahi dugula hiru urtetik beherako adingabeen balora zioa
eta orienta zioa. Kasua premia zkot zat
hart zea z gain, orienta ziorako lehen
elkar ri zketa eskat zen diguten gu ztiak
jasot zen ditugu alde z aur retik hit zordurik i zan barik. Lehen elkar ri zketa
hori lagungar ri zaio familiari pro zesu
emo zionala eta administratiboa testuinguruan kokat zeko. Gainera, hiru
urtetik beherako adingabeei berehalako ar retan administra zio i zapidea
bi zkort zeko modua ematen digu.
- Balio gehigarritzat jotzen dugu profesional
berek baloratzea ezgaitasuna eta mendekotasuna eta arreta goiztiarreko programen jarraipena egitea. Ildo horretan, “kartara” egiten dugu zitazioa, eta balorazio
eta orientazio globala ahalik eta eragozpenik txikienarekin egiten saiatzen gara.
- Arretako Banako Programaren berrikuspena balorazioetan jardun duten gizarte
langile berek egin dezaten saiatzen gara.
- Sei hilean behin berrikusten ditugu mendekotasunaren gaineko balorazioak eta
arreta goiztiarraren beharra.
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- Profesionalekin koordinat zen gara
premia zko MBB balorat zeko hiru urte
betet zean.
- Familien zerbitzura jartzen gara behar
dituzten telefono bidezko kontsultetarako edo presentziazko kontsultetarako.
- Gure balora zioetan eta orienta zioetan,
distant zia emo zional egokia at xikit zen
dugu, zertarako-eta mendekotasuna
duen adingabea “onart zeko” modua
orekat zen lagunt zeko familiari, baita
umeak uneoro bere gain har de zak eena
ere. Emo zioak bereganat zen eta eusten lagunt zen diegu.
- Egituraren aldetik dauden hut suneak
betet zen saiat zen gara –helduekin
partekaturiko it xaroteko gela, esate
baterako- gurasoen baldint zarik gabeko onarpena positiboarekin eta zerbit zuak eta presta zioak ahalik eta
ge hien bi zkort zeko jokabidearekin.
- Arreta goiztiarrera bideratzen dugu beti
prebentzio irizpideak erabiliz.
- Nahikoa denbora eta energia erabilt zen
ditugu hiru urtetik beherakoen balora zioa eta orienta zioa egiteko.

3-18 urte bitarteko adingabeekin, Mendekotasunaren Balora zio Baremoa (MBB),
helduen adinera irit si arteko adin-ler run
bakoit zari egokituriko bert sioetan (3, 4, 5, 6,
7, 11 eta 18 urte).
Adingabe baten ebolu zioaren garapenaren iri zpidearekin bat etor ri z, behinbehineko balora zioak dira, eta balora zioaren
ber rikuspen bat egiten da ofi zio z aipaturiko
adin-tarteetan. 18 urterekin behin betiko
eba zpena proposat zen da.
Jarduera Egokiak 3-18 urte bitarteko
adingabeen balora zioan:
- Funt se zkot zat jot zen dugu balora zioa
egin zaion pert sonak beraria zko trebakunt za i zatea Garapenaren Psikologian. Hala, modu egokian berei zi nahi
dugu haur rak zein trebetasunetan
behar duen laguntasuna ebolu zioaren uneagatik, eta zeinetan osasun
egoe ragatik.
- Adingabea lehenik baloratu duten profesionalekin koordinat zen gara.

- Funt se zkot zat jot zen dugu beste atal
eta zerbit zu bat zuekiko koordina zioa,
hiru urtetik beherakoen zerbit zuak eta
presta zioak lort zeko bi zkor rago jokat ze
aldera, haur horien jasaten ditu zten
aldi kritikoak direla-eta.

- Kontuan hart zen dugu haur ra edo nerabea dela balora zioaren protagonista.
Hori dela-eta, gurasoengana e z e zik,
haur rarengana ere jot zen dugu eta balora zioa egiteko zioa a zalt zen diegu
haren adin kronologikoari eta ebolutiboari egokituriko hi zkera erabili z.
Hala denean, haur raren adostasuna
jasot zen da. Adinean gora egin ahala,
protagonismo handiagoa ematen diogu
balora zioaren pro zesuan, eta mai zago
jot zen dugu harengana, eguneroko
bi zimoduko jardueretan duen gaitasun
funt zionala balorat zeko.

- Arreta goiztiarreko zentroak egiaztatzeko
araudia behar dela baloratzen dugu.

- Balora zio pro zesua testuinguruan kokat zen dugu, eta adingabeari kalte egin

-
Osasun sistemarekin eta oinar ri zko
gi zarte zerbit zuekin dugun koordina zioa sakont zen jar rait zea komeni
den balorat zen dugu, kasu gu ztien
at zemate goi ztiar reko informa zioa hobet zeko.
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3-18 urteko adingabeen
balora zioa eta orienta zioa

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

lie zaiokeen diagnostikoari buru zko informa zioa bakarka tratat zeko aukera
eskaint zen zaie gurasoei.
- Balora zioa une ebolutiboari egokit zeko zailtasunak kontuan i zanik, galde
irekiak egiten di zkiegu gurasoei; halaber, gaitasun funt zionalak eta adingabearen garapenaren adinerako espero
daitekeena erkat zen ditugu.
- Ahalik eta informa zio gehien lort zen
saiat zen gara, tartean diren profesionalek balora zioa egin de zaten.
-
Baldin eta mendekotasunean aldaketarik egiterik e z dagoenean, behin betiko eba zpena egiten dugu, pert sonari
eta senideei behar re zkoa e z den eragin
emo zionala ekiditeko.
Rai eta behar ren gaineko
orienta zioa. Tratu onaren
iragarpena
RAI metodologia eta hor ren gizarteosasuneko datuen gut xieneko mult zoa erabilt zea pert sonaren balorazio osoa egitearen bar ruan kokat zen da, mendekotasunaren
kont zeptu biopsikosozialean oinar ritua, Mendekotasunaren Balorazio Baremoarekin eginiko balorazioaren oinar ria izateko eta zaint za
baliabideen erabilera eraginkor raz jar rait zeko
orientaziorako balio izan dezan.
Jarduera Egokiak RAIrekiko
behar ren gaineko orientazioan
- RAI metodoa arloen arteko lankidet za
ahalbidet zen duen tresna bateratua da.
- RAI-screener+ tresnaz baliatzen gara
pertsona bakoitzak nolako laguntza behar
duen zehazteko, eta horrela behar duen
zerbitzura bideratzen dugu beharrezko
prestazioa jasotzera. Michigan Choice algoritmoa aplikatzeko irizpideak kontuan
hartuta, pertsonak nahi duen baliabideak

haren beharrizanak ondo aseko dituen
aztertzen dugu. Hala ez bada, beharrizanak aztertzeari ekiten diogu berriz baliabiderik egokienak jaso ditzan.
-  
RUG sailkapena baliat zen dugu lagunt zaren gaineko helburuen konplexutasun maila ezart zeko eta, hala,
pert sona lagunt za maila egokira bideratu ahal izateko.
- Ildo beretik, ospitaleko alta ber riki hartu duten pert sonak direnean, kontuan
hart zen dugu ospitaletik atera ondoko
zaint za aldiaren behar ra.
-  Halaber, baliabideen erabilera eta orientazio egokia lort zeko, tresnak ematen
dituen “alarmen” informazioa hart zen
dugu kontuan.
-  
Balio handikot zat jot zen ditugu RAI
erabilita lorturiko adierazleak, bai ar risku egoerak ikusteko, bai gure jarduketen emait za ebaluatu ahal izateko.
-  Zerbitzuen kudeaketan parte hartzen duten profesionalekin konpartitzen dugu
RAI balorazioa, gure jarduketak arretaren jarraipenera bideratzeko asmoz.
- RUG sailkapena ant zeko behar rak dituzten pert sonak ant zeman eta sailkat zeko baliagar ria dela irizten diogu,
sailkapen hor ren oinar ria, lehenik eta
behin, lagunt zaren inguruko behar rak
baitira eta, ondoren, eguneroko bizit zako jardueren lagunt za behar rak
(oinar riz koak eta instrumentalak).
RAI sortako tresna espezifikoak
-  
sart zea aztert zen dugu ezgaitasun
intelektualaren eta buruko osasunaren eremuko taldeetarako, orientazio
hobea egiteko pert sona horien berezitasunaren arabera.
- Gure ustez, RAI-screener+ behar rak
ant zemateko tresna da, geroko berari az ko balorazioetarako balio duena
23

hala nola et xeko zaint za (RAI-Home
Care) eta egoit zetakoa (RAI-Nursing
Home), besteak beste.
zerbit zu eta presta zioen
gaineko proposamena
Arretako Banako Programa egiteak berekin dakar bi fase bereizi biltzen dituen prozesua: zerbitzuen eta prestazioen proposamena
egitea etxean eta, ondoren, proposamena baliozkotzeko bigarren fasea.
Gi zarte t xostenean, MBB balora zioan
eta RAIn bildutako informa zioa kontuan i zanik, eta eskaki zunak betet zen direla egia ztatukoan, hasierako proposamena balio zkotu
egiten da eta aipaturiko baliabideen eta zerbit zuen eskabideen i zapidea hasten da.
Jarduera Egokiak zerbit zuen eta
presta zioen proposamenean
- Gure proposamenaren oinarria etxean
eginiko gizarte txostena da; izan ere, inguruneari buruzko informazioa emateaz
gain, pertsonarentzat garrantzizkoak
diren arlo guztiak biltzen ditu: lehentasunak, igurikapenak, familiarekiko
balizko desadostasunak, beste zerbitzu
batzuk erabiltzea, eskuragarri dauden
baliabideak eta laguntzak…
- Orientazioan, eskabiderako garrantzizkoa
eta nahikoa den informazioa besterik ez
dugu ematen; gehiegizko informazioarekin ez nahasten ahalegintzen gara. Rapport delakoa erabiltzen dugu; informazio
erraza antolatu, laburbildu eta itzultzen
dugu, pertsonari egokituta.
- Pertsona bere ingurunean egotera biderat zen saiat zen gara, betiere
baldintza egokiak badira. Ohiko ingurunean jarraitzeko lagungarriak diren
baliabide espezializatuetara bideratzen
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dugu pertsona, baita gizarte baliabide
formalak eta ez formalak erabiltzera ere.
- Aldeen arteko adostasuna bilatzen dugu,
betiere jarduketa arduratsuari eta irmoari kalterik egin gabe ikusitako egoerak hala eskatzen duenean.
- Laguntasun emo zionala ematen diegu
pert sonei eta senideei autonomia
funt zi onala galt zeak dakar ren sentimenduen metaboli za zioan. Erabakiak
hart zera eta argitaraturiko informa zio
eta lagunt za gidak betet zera biderat zen ditugu.
-  Zerbit zua edo presta zioa erabakitakoan, une hor retatik jar raitu behar reko
xehetasunak ematen ditugu.
- Pert sonak behar duen ar reta mota
sort zen parte hart zen duela bermat zen
dugu, haren bi zi-proiektuari ondoen
egokit zen zaion ar reta. Pert sonalaren
adostasuna bilt zen dugu proposamena
(eskabide irmoa da).
- Komenigar rit zat jot zen dugu Ar retako
Banako Programaren gaineko beste
kont zeptu bat e zart zea, hain zu zen
programa zio ireki eta pert sonali zatuko
metodo gisa, mendekotasuna duenaren
behar ren jar raipena eta etengabeko
egokit zapena bermatuko dituena.
- Arretako Banako Programa baliozkotzeko
erantzukizun profesionala hartzen dugu
geure gain pertsonaren beharretarako
proposamen egokia den aldetik, haren
bizitzarako dakartzan ondorioengatik.
zaint zailearen egokitasuna
Besteren lagunt za behar du ena zaint zeko eta lagunt zeko gaitasun fisikoa eta
psikikoa du ena da pert sona egokia, baita
pert sona hor rek behar dituen zaint zak emateko be har re zko dedika zio denbora edota
lagunt zak dituena ere.

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

Gaur egun, zaint zailearen egokitasun
kont zeptua Familia Bar ruko Zaintzetarako
Prestazio Ekonomikoak (PBZP) sortutako administra zio egoeraren bar ruan kokat zen da. Salbuespene zko kasuetarako sortutako presta zio
hori her ritar ren baliabiderik gustukoena bilakatu da, 39/2006 Legean e zart zen dituen zerbit zuen zor roaren bar ruan. Hor rek zaint zailearen e zaugar rien gaineko e ztabaida teknikoa
pi zten du, hain zu zen ere zaint zan ahalik eta
kalitaterik handiena lort zeko eta presta zioaren helburuak betet zeko.
PBZPren eremuan, zaint zailea senidet zat hart zen da (edo berdinet sitako egoera)
eta gut xiene z urtebete z hart zen du zaint zaren gaineko administra zio erant zuki zuna.
Jarduera Egokiak
zaint zailearen egokitasunean
Etengabe pent sat zen dugu eta bir-
planteat zen dugu PBZPren egokit zapena, zenbait mendekotasunetan. Eta
mendekotasun handiena duten pert sonek ar retaren aldetik ditu zten behar ren
arabera; i zan ere, gero eta espe ziali zatuagoak dira behar rok. Baina a zterketa
ekonomikotik ere egin dugu, mendekotasunak familien ekonomia ugarietan
dituen ondorioengatik.
- Ezinbestekotzat jotzen dugu egokitasun
eskakizunak zehazteko irizpideak sakontzea, eta horretarako, zaintza behar
bezala egiteko gaitasun fisikoa edota
psikikoa baloratzen da, betiere besteren
laguntza behar dutenen behar zehatzak
eta arrisku egoerak kontuan izanik.
-
Egokitasuna planteat zen dugu, e z
kont zep tu estatiko gisa, bai zik eta lagunt za eta ikaskunt za behar duen zerbait gisa. Hor retarako, funt se zkoa da
profesionalak e z diren zaint zaileen informa zio eta trebakunt za programak
egokit zea.

- Gure uste z, funt se zkoa da lagunt za
formal eta informalen koordina zioa
ar reta osoa eta iraunkor ra lort zeko, aldi
berean zaint zailea ere indartuko duena.
- Bizikidetzako baldintza egokiei eta
etxebizitzaren bizigarritasunari buruzko
irizpideak adosten ditugu, baita arreta
eta zaintza pertsonaren beharretara
egokitzea ere, mendekotasun mailaren
arabera betiere.
- Ar retaren jar raipenari buru zko kont zep tu argia dugu: funt se zko elementua da ar risku egoerak ant zemateko.
Hor retarako, zaint zailearen gainkarga
neurt zen duten tresna balio zkotuak
erabilt zen ditugu.
- Halaber, tratu desegokiko egoerak antzemateko protokoloak garatzen ditugu,
egoerak behar duen premiaz jarduteko.
- Gure ustez, zehazturiko egokitasun irizpideak PBZPrako bakarrik ez arretako beste
modalitate batzuetarako ere aplika daitezke, betiere pertsona ohiko helbidean
dagoela.
Lar rialdiak
Egoera bat premiazkotzat hartzeak berekin dakar gainerakoetatik ezberdina egitea (berez denagatik) lehentasunez lantzeari dagokionez. Hori behar bezala justifikatu
beharra dago, salbuespenezko egoera arau ez
bihurtzeko eta, hala, benetan behar duenaren
prozedura ez atzeratzeko, baina hasieran ez
hain premia eta bizkortasun handiarekin.
Mendekotasunaren Balorazio eta Orientaziorako premiazko kasua da ondoko egoera
hauetako batean dagoena:
- Abandonatuta egotea. Pert sonak, bere
kabu z egiteko modurik e z duen ar ren,
e z du lege z hor retara behartuta dauden
pert sonen ar reta jasot zen.
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- Tratu t xar aktiboa edo pasiboa; hor ren
gaineko ageriko ebident zia objektiboa
behar da.
- Arretarik eza, oinarrizko beharrak betetzeko famili euskarririk ez dagoelako,
eta gainera, ez duelako diru-baliabiderik
arreta bere kontura eta modu pribatuan
ordaintzeko. Aldi berean, premiazko
egoera eragin duen gertaera bat dago.
- Aldi bateko ar retarik e za, honako hauek
direla-eta: zaint zailearen edo senideen
gaixotasuna, kirurgi ebakunt za edo
heriot za.
Jarduera Egokia premia zko
balora zioan eta orienta zioan
- Mendekotasuna duenaren ar retarik e za
le henbailehen konpondu behar reko
egoera dela derit zogu.
- Ezinbestekotzat jotzen dugu Oinarrizko
Gizarte  Zerbitzuko profesionalek emandako gizarte txostena izatea, premiazko
egoera dela bermatzeko, egoera sakonago ezagutzen dutela-eta.
- Banaka aztertzen ditugu kasu guztiak,
premiazkotasun irizpideak betetzen direla azpimarratuz, zertarako-eta gainerako pertsonei diskriminaziozko traturik
ez emateko, betiere kasu hauetarako
ezarritako protokoloak erabiliz.
- Premia zko kasuetan, inoi z, lagunt za
bere zia behar i zatea gerta litekeela
uste dugu administra zio i zapidet zearen aldetik.
-
Bi zkor egiten ditugu kasuaren balora zioa eta orienta zioa, lanbide anit zeko
talde aditu baten bide z.
- Premiazko egoeraren berri ematen dugu
besteren laguntza behar dutenak baloratzeko Batzorde Teknikoan, kide anitzeko
organo gisa premiazkotasuna berretsi
dezan. Egoerak hala behar badu, batzordearen ezohiko deialdia egiten dugu.
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- Baliabideen zerbit zu kudeat zaileekin
koordinat zen gara, bi zkor i zapidetu eta
behar den baliabidea benetan eskuratu
ahal i zateko.
Besteren lagunt za
behar dutenen tratu
t xar ra, zabarkeria edota
bertan behera u ztearen
gaineko kasuak
Besteren lagunt za behar duen pert sonari kaltea dakarkion eta bere duintasuna
eta bere eskubideak ur rat zen dituen edo zein
ekint za edota e z egite orori derit zo tratu
t xar ra. E z da une zehat z bateko kontua, eta
nahita eginikoa edo e z i zan daiteke. Fisikoa, sexuala, psikologikoa, ekonomikoa edo
so zi ala i zan daiteke. Familian, erakundean
edo gi zartean gerta daiteke.
 Zabarkeria deritzo pertsonaren behar
biopsikosozaialak betetzeko zaintza funtzioak
ez betetzeari, ondorioz kaltea edo mina eragiten bazaio. Aktiboa edo pasiboa izan daiteke.
Pert sona bertan behera u ztea nahita buruturiko ekint za da, dagokion erant zuki zuna
bere gain hart zen e z duen pert sonak edo erakundeak eginikoa.
Besteren laguntza behar dutenentzako
tratu desegokirik ez dagoela ukatzea haien
beharrak eta arriskuak ez onartzea da, baita
haien giza duintasunak eskatzen dizkigun tratu onen erantzukizun partekatua ere.
Jarduera Egokiak besteren lagunt za
behar dutenen tratu t xar, zabarkeria
edota bertan behera u ztearen
kasuetan
- Jakin badakigu mendekotasunak ar risku handiagoan u zten dituela pert sonak
eta kalte fisikoa, emo zionala edo morala jasateko posibilitateak handiagoak
direla, beren behar rak betet zeko inoren
menpe daudelako.

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

-
Gai konplexua dene z gero, arlo honetan jabeara ztea e z e zik, profesional
ardurat suak garen aldetik, etengabeko
trebakunt za i zan behar dugula derit zogu, prebent ziorako, detek ziorako
eta jarduketa egokirako pro zedurak eta
adiera zleak i zan dit zagun.
- Arrisku-faktoreen prebentzioa eta babes-faktoreak indartzea bultzatzen dituen mekanismotzat jotzen dugu besteren laguntza behar dutenen tratu ona.
Besteren lagunt za behar duenarekin
-
loturiko ar risku-faktoreak balorat zen
ditugu, baita zaint zaileekin eta gi zarte
egiturarekin lotutakoak ere.
- Babes-faktoreak indart zen dituen prebent zio-faktoret zat jot zen dugu gure
jarduna.
- Gure jarduketetan, zeharka baina irmotasune z ikert zen ditugu tratu fisiko desegokiaren bali zko adiera zleak.
- Halaber, tratu emo zional desegokia z jabeara zita gaude bere ziki hala nola bakart zea z, irit zia emateko e zintasuna z,
mendekotasuna dela-eta euren burua
er rundunt zat hart zea z, lagunt zarik
e za z…, betiere tratu t xar ekonomiko
eta institu zionalen bali zko egoerak
aha ztu barik.
- Egoera kognitibo oker ra duten pert sonen ar risku bere zia z jabetuta gaude.
Haien ahalik eta ongi zaterik hoberena
lort zen eta euren autodetermina zioa
bermat zeko arduradunak i zaten sai at zen gara.
-
Egoerak ant zemateko eta prebenit zeko tresna gisa erabilt zen ditugu
elkar ri zketa eta et xeko bisita. Inori
er rurik botat zeko asmorik i zan barik,
lagunt za-sareak indart zen saiat zen
gara, baina irmotasune z jarduten dugu
egoerak gaine zka egin duenean eta
beste neur ri bat zuk behar direnean.

Bermeak
Besteren lagunt za behar
dutenak balorat zeko
bat zorde teknikoa
Besteren lagunt za behar dutenak balorat zeko bat zorde teknikoa besteren lagunt za
behar dutenen arloko informa zioa eta lagunt za emateko eta erabakit zen lagunt zeko
kide anit zeko organo aholku-emailea da.
Besteren lagunt za behar dutenak balorat zeko bat zorde teknikoaren xedea da
besteren lagunt za be har dutenak zaint zeko
foru zerbit zuen eta presta zi oen eskabideei
buru zko proposamenak a ztert zea, erabakit zea eta egitea.
Besteren lagunt za behar dutenak balorat zeko bat zorde teknikoa astero bilt zen da,
eta e zohiko bil erak egiten ditu president ziak
egoki iri zten dionean.
Jarduera Egokiak besteren lagunt za
behar dutenak balorat zeko bat zorde
teknikoan
-
Besteren laguntza behar dutenak baloratzeko batzorde teknikoa taldelanerako organotzat jotzen dugu, non
aurretiazko erabakiak erkatzen diren.
Etxeko balorazioa eta orientazioa arlo
anitzekoak izan direnez gero, erabakia
ere arlo anitzekoa da. Hala, balorazio
eta orientazio prozesuko profesional
guztiek hartzen dute parte (medikuak,
psikologoak eta gizarte langileak) besteren laguntza behar dutenak baloratzeko
batzorde teknikoan.
- Gar rant zi handia eman diogu besteren lagunt za behar dutenak balorat zeko bat zorde teknikoari, mendekotasuna balorat zeko eskubide
subjektiboa aint zatesteko berme sistemaren erakusgar ria i zan dadin.
Hala, ber ra ztert zeko er rekurt so eta
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ent zunaldi i zapide gu zti ak ber resten
dira bertan. Administra zio orokor reko
teknikari batek egiten ditu ida zkari lanak, eta segurtasun juridikoa ematen
die erabakiei.

Balora zioa egindakoan, gi zarte langilea
et xera joan, pert sonari mendekotasun mailaren ber ri eman eta, eskat zailearen eta familiaren partaidet zarekin, zerbit zu eta presta zi oen proposamena egiten du.

- Besteren lagunt za behar dutenak balorat zeko bat zorde teknikoan behinbe hineko mendekotasuna a ztert zen
dugu eskubideak bermat zeko, pert sonek, behin-behingo z bada ere, zerbit zuak eta presta zioak baliatu ahal
dit zaten behar re zkoa denean.

Et xean eginiko jarduketak behin-behinekoak dira harik eta balora zioa nahi z zerbit zu eta presta zioen proposamena Balora zio
eta Orienta zio zerbit zuan ber ret si arte.

- Besteren lagunt za behar dutenak balorat zeko bat zorde teknikoan arloen arteko adostasuna lort zen dugu premia zko
egoeren eta epaitegi eta Fiskalt zarako
bali zko biderat zeen inguruan.
Euskara z egiten ditugu besteren la-
gunt za behar dutenak balorat zeko
bat zorde te knikoaren saioak, bi helbururekin: euskara zko har remanak
areagot zeko eta, aldi berean, mendekotasunaren balora ziora eta orienta ziora egokituriko hi zkera teknikoa
sakont zeko, pert sonengana gehiago
hurbilt zeko asmo z.
Besteren lagunt za behar dutenak
-
balorat zeko bat zorde teknikoan finkat zen ditugu balora zio eta orienta zio
iri zpide ak; iri zpideok sakabanat zea
galara zi eta erabakiak hart zeari ahalik
eta zor ro ztas unik eta fidagar ritasunik
handiena ematen saiat zen gara.
zerbit zu eta presta zioen
eskabidea
Epeak labur rara zten ditu zten administra zio i zapideak bi zkortu behar ra dagoene z
eta pert sonen autodetermina ziorako eskubidea bermatu behar dene z, balora zioa eta
orienta zioa et xean bateratuko dituen pro zedura aukeratu da.
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Gainera, pro zesua bi zkort zeko, zerbit zu
eta presta zioen proposamen hori zerbit zu
edo presta zioaren eskabidea da, betiere hala
nahi badu eskat zaileak.
Jarduera Egokiak zerbit zu
eta presta zioen eskabidean
- Gar rant zi handia ematen diogu pert sonaren autodetermina zioari, berarent zako ar retarako zerbit zuak edota
presta zioak aukerat zerakoan. Baldin
eta pert sonak e z badu ager rara zten
bere erabakia sinadura bide z, protokolo bat e zar ri dugu, eskabideari berme
juridikoa emateko xedea z.
- Medikunt zako profesionalek egia ztatu egiten dute harturiko erabakiak
hart zeko pert sonak duen ahalmena
eta, ahal denean, eskabidea sinat zeko
e zintasuna. Behar re zkoa bada, bali zko
e zgait ze judi zialerako egin behar reko
ur rat sen ber ri ematen zaio familiari.
- Bere ziki gaude jabetuta mendekotasuna duen pert sonak nahi e z duen zerbit zuari uko egitearen inguruan, eta
inguruneak egin lie zaiokeen presioa
arint zen saiat zen gara.
- E zinbestekot zat jot zen dugu zerbit zu
edo presta zio baten eskabidea egitean,
eskat zailea z gain, zaint zaile nagusia egotea ere, eta orde zkaria ere bai,
hor relakorik balego. Hala, pert sona horietako bakoit zak bere gain hart zen du

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan

dagokion erant zuki zuna eta, gainera,
pert sonak ar retaren aldetik dituen benetako behar rak egia ztat zen ditugu.
Et xean egiten dugun orienta zioaren
-
unean, proposaturiko zerbit zuari edo
presta zioari buru zko oinar ri zko informa zioa ematen dugu, pert sonak
administra zio pro zesuaren gaineko
informa zioa i zan de zan. Pro zesu hori,
hala ere, konplexua i zan daiteke.
Eskat zaileak mendekotasuna
aint zatesteko pro zeduran
dituen bermeak
Hauexek dira mendekotasunaren
aint zatespenaren eskat zaileek ditu zten bermeak e zart zen ditu zten arauak: besteren
lagunt za behar dutenen autonomia pert sonalaren babesari eta ar retari buru zko abenduaren 14ko 39/2006 Legea, mendekotasuna
aint zatesteko pro zedura araupet zen duen
abenduaren 1eko 162/2009 Foru Dekretua,
Her ri Administra zioen eta Administra zio
Pro zedura Erkidearen Araubide Juridikoaren
a zaroaren 26ko 30/1992 Legea, datu pert sonalen babesari buru zko abenduaren 13ko
15/1999 Legea eta Osasunari buru zko apirilaren 25ko 14/1986 Legea.
Era berean, administra zio pro zedura
beraren gaineko kontrol eta berme elementuak eskaint zen dira lege horietan, besteak
beste mendekotasuna aint zatesteko eba zpenaren kontrako ber ra ztert zeko er rekurt soa;
kudeaturiko zerbit zuen funt zionamenduari,
presta zio moduari edo kalitateari buru zko
kexa edo iradoki zuna.
Jarduera Egokiak eskat zailearent zako
bermeen sisteman
Mendekotasuna aint zatesteko esku-
bidearen titular rei emandako informa zioaren behar be zalako isilekotasuna bermat zen dugu.

-  Zu zenbidean balio zkoa den edo zein
bide erabili z i zendaturiko pert sonak
onart zen ditugu lege zko orde zkari edo
boluntario gisa, betiere sinesgar riro
ager rara zten badu egoera edo interesatua administra zioan agertuta adiera zpena egiten badu.
- Era berean, isilekotasuna bermatzen dugu
espedientearen kopia eskatzen dugunean;
kopia eskatzaileari baino ez zaio emango
edo, hala denean, haren ordezkariari.
- Espedientean dauden datu medikoak eta
sozialak ematen dizkiogu soilik eskatzaileari edo, hala denean, haren ordezkariari. Telefono bidezko arretari dagokionez,
kontu berarekin jarduten da.
- Art xibatuta eta zaint zapean ditugu
administra zio espedienteak; galara zita
dago espediente horiek zerbit zutik aterat zea. Halaber, lanaldia amaitutakoan, i zapidet zen ari diren espedienteak
gilt zapean gordet zen dira.
- Pert sonak badu balora zioaren ber ri
et xean eta loturiko gradu eta mailari buru zko argudioak jasot zen ditu.
Ondorio z, nabarmen egin du behera
er reklama zioen kopuruak.
- Erreklamazioa dagoenean, berraztertzeko
errekurtsoa (eginiko balorazioarekiko
desadostasuna adierazten da bertan) eta
berrikuspena bereizten dira, balorazioaren ondotik egoerak okerrera egin badu.
- Protokolo bat dugu kexei eta iradoki zunei erant zuteko.
- Gar rant zi zkot zat jot zen dugu erabilt zai learent zako ar reta zerbit zu osoa
Gi zarte Ekint za Sail osorako.
- Aur rera goa z balora zioaren eskabidea
telematika bide z i zapidet zeko bidean
gure web or rialdearen bide z.
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I. ERANSKINA. JARDUERA EGOKIAREN AZALPEN-MEMORIA

1. izena: Proiektu, jarduketa edo esperientziarena.
Honelako i zena eman diogu gure esperient ziari: Bi zkaiko Lur ralde Historikoko Mendekotasunaren gaineko Balora zio eta Orienta zioko Jarduera Egokien Proiektua.
2. arduraduna: Proiektu, jarduketa
edo esperient ziaren arduradunak. Pert sona,
talde, entitate edo erakunde arduraduna.
Bi zkaiko Foru Aldundiaren Balora zio
eta Orienta zio zerbit zuko Mendekotasunaren
Balora zio eta Orienta zio Atala da proiektuaren erakunde arduraduna. Hauexek dira arduradunak: José Luis Aldaytur riaga Bustamante
eta Lourdes Zurbanobeaskoet xea Laraudogoitia, hur rene z hur ren.
3. tokia: Egiten den tokia, lur ralde
mailako estaldura.

2007an hasi zenetik, Mendekotasunaren Balora zio eta Orienta zio Atalak 64.000 espediente i zapidetu ditu, eta horietatik 41.600
gut xi gorabehera emakume zkoei dago zkie eta
22.400, ber ri z, emakume zkoei. Alabaina, ñabardura bat egin behar ra dago: datu horiek
Bi zkaiko mendekotasunaren nagusitasuna
adiera zten dute, bat zuetan pert sona berari buru zko administra zio jarduketak baitira
(ber rikuspenak).
Ikus dit zagun datuak urteen arabera
banakatuta:
- 13.494 espediente 2007an (8.711 emakumeenak eta 4.722 gi zonenak),
- 14.051 2008an (9.133 emakumeenak eta
4.917 gi zonenak),
- 14.029 2009an (9.119 emakumeenak eta
4.910 gizonenak),
-
14.051 2010ean (9.922 emakumeenak
eta 5.380),

Bi zkaiko Lur ralde Historikoan burut zen
da esperient zia, zeren eta Euskal Autonomia
Erkidegoan, Lur ralde Historikoen Legearen
arabera (Araba, Bi zkaia eta Gipu zkoa), horiexek baitira Mendekotasunaren Balora zio
eta Orienta zioaren arloko eskudunak.

4. Jarduketa-eremua: Pro zedura
tekniko administratiboak, administra zioen
arteko koordina zioa, lankidet za eta partaidet za; antolakunt za, trebakunt za eta kalitateko pro zedurak.

Bi zkaiak 1.151.113 bi ztanleko zent sua
du, eta horietatik 593.189 emakume zkoak dira
eta 557.924 gi zone zkoak. Popula ziorik gehiena Bilbo Handiko hiriguneetan dago bilduta
(875.552 bi ztanle). Gainerakoak kostaldean
eta landa eremuetan daude banatuta.

Gure Jarduera Egokia zorrozki lotzen zaio
mendekotasunaren balorazio eta orientazioaren
prozedura tekniko administratiboaren prozeduraren eremuari. Eskabidea hasten denetik egoera aintzatetsi eta orientazioa egin arteko aldia
hartzen du, Arretako Banako Planaren bidez.
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5. Taldea: zein talderent zat den.
Mendekotasunaren Legea unibert sala
dene z gero, esperient ziaren hart zailea Bi zkaiko popula zioa da, hiru (3) urtetik gorakoak eta
hiru (3) urtetik beherakoak (beraria zko pro zedura jar rait zen dute) barne direla.
6. Helburuak: Helburuak (orokor rak
eta espe zifikoak).
Jarduera Egokiaren helburu orokorra da
mendekotasunaren balorazio eta orientazio
prozesuaren eraginkortasuna eta kalitatea hobetzea besterik ez. 2009ko lehen gogobetetasun-inkestetatik datorren Hobekuntza Planaren ondorioz, berrikuntza egitea erabaki zen,
eta prozesu tekniko administratiboa aldatu da,
balorazio eta orientazio fasea bat egin delako
halako moldez non, bizkorragoa eta eraginkorragoa izateaz gain, pertsonal medikoak, psikologikoak eta gizarte langileek eginiko baterako balorazioa eta orientazioa lortu baikenuen.
Hartara, gizarte txostena eta ingurunearen
txostena egin dira eskatzailearen etxean, betiere
haren iritzia aintzat hartuta.
Helburu espe zifiko gisa, hauexek planteat zen ditugu:
- Mendekotasunaren balora zioaren eta
orienta zioaren eskat zaileen gogobetetasuna hobet zea lort zea.
- Administra zio i zapidet zea bi zkort zea zerbit zu edo presta zioa eskurat zeko.
- Eskat zaileen behar rak sakont zea, zerbit zuak eta presta zioak eskat zaileei egokitu ahal i zateko.
-
Talde kultura sortzea partekatu beharreko zenbait balioren inguruan, eguneroko ataza zuzentzeko.
- Eguneroko jarduketak baterat zea, pro zesuen koherent zia eta jar raipena lortu
ahal i zateko.
- J akintza partekatzea eta editatzea.
32

7. Jardueren deskrip zioa: Proiektu, jarduketa edo esperient ziaren eta erabilitako metodologiaren deskrip zioa. Jarduerak
sort zeko eta abiara zteko pro zesua. Osaturiko
jarduketak. Eskaturiko lagunt zak eta lanbide
jarduketak. Gi zarteren baliabideekiko koordina zioa. Jardunak ar rakasta i zateko faktore
kritikoak ant zematea. Egungo egoera eta antolakunt za.
Mendekotasunaren balora zio eta orienta zioaren bi zkortasuna, kalitatea eta pro zesu
teknikoa hobet zeko nahia eta borondatea
i zan da abiapuntua.
Hor retarako, lau gertaera gar rant zit su
i zan dira:
Mendekotasunaren balora ziorako eta
orienta ziorako pro zedura araupet zen duen
Foru Dekretu ber ria 2009ko abenduan argitarat zea i zan zen lehenbi zikoa, non bi (2) hilabeteko epea e zart zen den.
Bigarrena 2009an eta 2010ean eginiko
gogobetetasun-inkesten bi multzo dira, euren
hobekuntza planak dituztela.
Hirugarrena Bizkaiko Foru Aldundiak
(BFA) IMSERSOren lan taldean parte hartzea
izan da, mendekotasunaren gaineko Jarduera
Egokien kontzeptua emateko, egiteko eta ebaluatzeko.
Laugarren gertaera garrantzitsuak prozedura tekniko administratiboa egiten duten profesionalen partaidetzarekin du zerikusia. Ondorioz,
azterketarako giroa sortu da, eta profesionalek
etengabe hobetzeko nahiak bildu ditu.
2009an, IMSERSOren Jarduera Egokien
taldean parte hartzearekin batera, arlo anitzeko
talde bat eratu zen, mendekotasunaren balorazio eta orientazioaren gaineko Jarduera Egokien proiektua egiteko.
Taldea dokumentatu eta hainbat bilera egin zituen, eta horietatik sortu zen
le hen zir ribor roa eta, ondoren, profesional
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gu ztiak sar rara zi zituen ber rikuspenean eta
Jarduera Egokien lehen zir ribor roaren hobekunt zan. Eraginkortasun handiagoa i zateko,
lan-talde t xikiak sortu ziren, eta Jarduera Egokien arlo bakoit za sakondu zuen. Hart ara, zati
bakoit zaren ekarpen ber riekin zir ribor ro bat
egin eta gainerako partaideei bidalt zeko eginki zuna hartu zuen bere gain.
Pro zesu hor ren ondorio z, mendekotasunaren balora zioari eta orienta zioari
buru zko Jarduera Egokien proiektu hau egiten
ari gara, BFAko Gi zarte Sailaren zu zendarit zak
gi zarte politikoaren arloan duen baldint zarik
gabeko lagunt zari esker.
Oinar ri zko Gi zarte zerbit zuekiko koordina zioaren eremuan, gi zarte t xostena ematen
dute, betiere eskat zailearen inguruabar pert sonal eta so zialen eta ingurunearen gainekoen
ber ri baldin badu. Edo zelan ere, balora zio eta
orienta zio taldeek manu zko gi zarte t xostena
eta inguruneari buru zkoa egiten dute beti
et xeko bisitaldiaren bar ruan.
Gogobetetasun-inkestetatik ondorio ztatu dene z, informa zioaren ingurukoak hobet zeko behar argia dago, eskat zaileen nahi z
profesionalen ingurukoak.
Gaur egun, etengabeko hobekuntzaproiektu gisa jarraitzen du, kanpoko egiaztapenen batean finkatze aldera.
8. Proiektua garatu den aldia:
Hasierako data, aldaketa nabarmenak antzematen diren unea eta inflexio uneak. Unean
unekoa izan daiteke ekintza zehatz edo iraunkor baterako. Proiektuaren etapak. Denboraunitatetan sekuentziaturiko edukien banaketa.
Egutegia.
Jarduera Egokien proiektua 2009ko
abenduan abiara zi zen, IMSERSOren lehen
bilerarekin, lehen gogobetetasun-inkestarekin eta Foru Dekretu ber riaren argitalpenarekin batera.

Unerik gar rant zit suenak gogobetetasun-inkesten emaitzekin bat datozenak dira,
bereziki bigarrena, hain zuzen ere 2010eko apirila eta uztaila bitartean. Lehen ezustekoa hauxe
izan zen: erantzun kopuru askoz handiagoa lortu genuen, pertsonek ohiko postaz bidali behar
bazuten ere. Gainera, gogobetetasun-maila hobetu genuen. Horrek bigarren hobekuntza plana
egitera bultzatu gintuen, handizaleagoa.
Oraindik badirau Jarduera Egokien
proiektuaren edizioak, prozesu bizitzat hartzen
baitugu, etengabeko hobekuntzan.
9. Administra zio eta erakunde
partaideak: Proiektuan parte hart zen duten administra zioak ze ha ztea (estatukoa, autonomikoa, probint ziakoa, eskualdekoa, tokikoa), baita sail artekoa eta erakunde bat zuen
lankidet za dagoen ere.
Bi zkaiko Foru Aldundiari dagokio
mendekotasuna balorat zeko eta orientatzeko prozedura tekniko administratiboaren
erantzukizuna. Hala ere, badago koordinazioa
oinarrizko gizarte zerbitzuen artean, eta bi jarduketa-ildotan hartzen dute parte. Alde batetik,
gure aplikazioan sartzen dira Etxez Etxeko Laguntza zerbitzuaren datuak kargatzeko (eskabideko datuak udaletxeetatik grabatzeko etorkizuneko ereduaren sorburua dena) eta, bigarrenik,
prozesuari eragiten dioten aldaketen uneko informazioa jasotzen dute.
10. Baliabideak: Erabilitako baliabideak. Gi za baliabideak. Materialak. Baliabideak hobet zea eta aprobet xat zea. zerbit zu katalogoaren sarea. zerbit zuen espe ziali za zioa.
Proiektuak, gaur egun, honako gi za baliabide hauek ditu:
- 	Kudeaketako 22 administrari (horietatik
8 zitaziokoak dira).
- 6 grabatzaile.
- Telefono bidezko arretako 6 agente.
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- 14 gizarte langile zerbitzu eta prestazioen
proposamena etxean egiteko eta 15 Arretako Banaketa Programa ebazteko.
- 20 mediku landa-lana egiteko Balorazioan eta Orientazioan, eta besteren
laguntza behar dutenen gradua eta
maila baloratzeko organoetan.
- 	Psikologo bat 3 urte dituzten haurrak
baloratzeko eta 18 urtetik beherakoen
eta 18 urtetik gorakoak diren eta ezgaitasun intelektuala edo buruko gaixotasuna dutenen irizpenak emateko.
- 2 mediku, 5 psikologo, 5 gizarte langile,
administrari bat eta atalburu bat EVErekin
batera 3 urtetik beherakoei balorazioak
egiteko, e zgaitasunaren balora zioaren
eta arreta goiztiarraren beharraren preskripzioaren barruan.
- Administrazio orokorreko 2 teknikari
aholkularitza juridikorako eta administrazio prozeduraren bermerako.
- Gizarte-osasuneko arduradun bat balorazio eta orientazio prozeduraren koordinazio teknikorako.
- Atalburu 1.
- 	 Zerbitzuburu bat.
Baliabide materialen artean, administrazio prozedurari datxezkionez gain, hauexek
nabarmenduko ditugu:
- Garraio publikoa (trena, autobusa, metroa
eta taxia) eta pribatua (autoa) erabiltzea
kostua etxeko bisiten bizkortasunarekin
orekatzeko.
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gunea. Arretarako ordutegia: 8:30etik
19:00etara.
- 	Kexen eta iradokizunen prozedura.
- Isileko dokumentazioa tratatzeko sistema.
Azkenik, zerbitzuen espezializazioari dagokionez, honako hauetan jartzen dugu arreta
berezia:
- 	Profesionalek berek egiten dizkiete balorazioak, orientazioak eta jarraipenak 3
urtetik beherakoei.
- Psikologiako lizentziatuek egiten dituzte
3, 4, 5, 6, 7, 11 eta 18 urtetik beherakoen
eta ezgaitasun intelektuala edota buruko gaixotasuna duten pertsonen balorazioak, betiere medikuntzako lizentziatu
baten laguntzaz.
- 	Pertsona bertan behera utzita egotea,
tratu txarrak eta zabarkeria kasuak antzemateko protokoloa dago, eta premiazko
egoitzan sartzeko aukera ematen du.
11. Araudia: Proiektu, jarduketa edo
esperient ziaren araudiaren gaineko er referent zia.
Hauxe da prozeduraren gaineko araudia:
- Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren
24ko 74/2004 Foru Dekretua, mendekotasuna aintzatesteko prozedura araupetzen duena.
- BFAren abenduaren 1eko 162/2009 Foru
Dekretua, mendekotasuna aintzatesteko
prozedura araupetzen duena, aurrekoa
ordezten duena.

- Ordenagailu eramangarriak erabiltzea baloraziorako.

- BFAren uztailaren 20ko 93/2010 Foru Dekretua, abenduaren 1eko 162/2009 Foru
Dekretua aldatzen duena.

Balorazio eta orientazio prozesuaren
beraren zerbitzuen katalogoaz gain, honako
hauek ditugu:

12. Ebalua zioa: Ebaluazio sistema eta
erabilitako tresnak.

- Balorazio eta orientazioko administrazio prozedura bideratzeko telefono-

2009an eta 2010ean eginiko gogobetetasun-inkesten emait zen a zterketa ba-
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tean zeha zten da burutu dugun ebalua zio
formala, eta horien ondorio z, bi hobekunt za
plana sortu dira (honekin batera doan dokumenta zioan gehitu dira).
13. Emait zak: Lorturiko emait za nagusiak. Helburuen betet ze maila. Lorturiko
estaldura (erabilt zaileak/ar reta jaso duten
pert sonak).
Erabilt zaileen eta partaideen gogobetetasuna.
Eragina: Enplegua sort zea, popula zioa
finkat zea, baliabideak dinami zat zea, pert sonen eta taldeen partaidet za.
Lorturiko emaitzak aztertu ondoren,
hauxe da lehen ondorioa: askoaz bete direla espero ziren emaitzak, bai prozedura bizkortzeari
dagokionez –balorazio eta orientazio prozedura
osoa 45 egunetan egiten da orain; prozedurak,
berriz, 60 egun exijitzen ditu-, bai eskatzaileen
gogobetetasunari dagokionez- gogobetetasun
globaleko 7,86 2010eko prozedura berriarekin;
2009an, berriz, 7,63koa izan zen.
Nabarmentzekoa da 2009ko inkesten
emaitzen berri eman zaiela 2010ean baloraturiko pertsonei, eta gauza bera egingo da
aurrerantzean ere. Halaber, profesionalei jakinarazten zaizkie emaitza horiek. 2009ko inkestak, berriz, balorazioaren profesionalei soilik
jakinarazten zaizkie, eta 2010ekoa jendaurrean
aurkeztu dira besteren laguntza behar dutenen
arretarako jarduera egokiei buruz 2011n eginiko
topaketa profesionalaren baitan.
Ageriko emaitza da taldeek proiektuan
izan duten partaidetza. Partaidetza horrek
eraginkortasun handiagoa ekarri du eta, ondorioz, prozesuetan parte hartu dutenen gogobetetasun handiagoa, talde ekimenaren arrakasta ikustean.
Pro zeduran eginiko aldaketen ondotik,
enplegu ha zkunde garbia gertatu da, eta gaur
egun nahikoa zu zkidura dago proiektuari

aur rekontu iraunkortasun iri zpideekin eut si
ahal i zateko.
14. Finant za zioa: Diru-baliabideak:
Aur rekontua; finant za zioa; bideragar ritasun
plana; AMASen finant za iraunkortasunerako
konpromisoa.
Hona hemen esperientziak 2010ean izan
dituen diru-baliabideak:
- Espedienteak grabatu
eta eskaneatzeko gastuak . . . . .  295.840€
- Call-Center-eko gastuak . . . . . . . . 43.606€
- Laguntza informatikoko
gastuak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262.305€
- 	Pertsonalaren gastuak . . . . . . . 4.621.230€
- Gastuak 2010ean, guztira . . . 5.222.981€
Gure esperientziaren oinarria Bizkaiko
Foru Aldundiak onetsitako Foru Dekretuaren aplikazioa denez eta Aldundiaren politika
besteren laguntza behar dutenei arreta ematea denez hainbat urtetatik hona, orain arte
izandako parametro ekonomiko berdinekin
jarraituko duela suposatzen dugu, betiere esperientziaren iraunkortasuna eraginkortasun
eta kalitate parametro berdinetan.
15. Ondorioak: Proposaturiko hobekuntzarekin lotutako eta nabarmendu beharreko ezaugarriak. Indar-gune nagusiak.
Hobekuntzaren ingurukoak. Egin behar denari
eta egin behar ez denari buruzko funtsezko
ideiak. zer gehiago egingo genuke edo zer gelditzen zaigu egiteko esperientziaren ondotik
hobetzen jarraitzeko?
Egungo indar-gune nagusia Bi zkaiko
popula zioaren mendekotasunaren balora zioa
eta orienta zioa egiteko modu eraginkor ragoa
finkatu i zana da, hala eskat zen duten pert sonekin. Dedika zio handia eta diru-baliabide
ekonomiko handiak inbertitu badira ere, ahaleginak mere zi i zan duela esan de zakegu.
Mendekotasunaren Legea indar rean sart zean
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baino bi zkor ragoak gara, eta baloraturiko
pert sonak po zago daude. Nabarmen jait si
dugu ber ra ztert zeko er rekurt soen kopurua, balora zio eta orienta zio sistema ber ria
dela-eta, zeren pert sonak dituen gaitasun
funt zionalei buru zko informa zio objektiboa
eta zu zena jasot zen baitu.
Nabarmendu nahi dugu pro zedura
ber riaren ardat za pert sona bera dela. Orain
beti hart zen dugu kontuan haren irit zia eta
baliabidea esleit zeko adostasuna. Gi zarte
t xostena eta ingurunearen t xostena egiten
ditugu eskat zailearen et xean. zerbit zu eta
presta zioen proposamena egiten dugu eta,
eskat zaileak onartu z gero, zerbit zu edo presta zio zehat zen eskabide bihurt zen da.
Balora zio eta orienta zioaren eredu
bi opsikoso ziala sakondu dugu, zeren eta
medikunt za eta psikologiaren profesionalek balora zio eta orienta zioa egiten baitute
gi zarte langile batekin batera. Hor ri esker,
talde terminoetan egin de zakegu pro zedura
osoaren kont zeptuali za zioa.
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Aldi berean, lorturiko emait zekin irekit zen zaigun aukera nabarmendu nahi dugu.
Alde batetik, egungo egoeran pro zeduraren
kanpoko egia ztapena lort zeko aukera plante at zen zaigu. Bestetik, taldeak motibatu egin
dira RAI metodologian sakont zeko, pert sonak
lagunt zaren aldetik dituen be har ren balora zioa osat zeko tresna gisa (MBB) eta, hala,
bere egoerarako zerbit zu eta presta ziorik
egokienak biderat zeko.
Halaber, MBB balora zioa eta RAI metodologiaren erabilera konbinat zeko aukera
a ztert zen ari da, buruko gaixotasunean eta
e zgaitasun intelektualaren balora zioan hobekunt zak egiteko xede z.
A zkenik, nabarmendu nahi dugu e zen,
pro zeduran hobekunt zak lortu badira ere,
bali zko ahule zia agertu dela iraunkortasunaren aldetik. I zan ere, bi zi-esperant za
handitu eta jasaten ari garen krisialdiak
erag indako diru-baliabide ur riak direla-eta,
it xaroteko zer rendak ager daite zke eta Administra zioa eskaria bere gain hart zeko gai
e z i zateko ar riskua dago.

II. ERANSKINA. AUTOEBALUAZIOKO GALDETEGIA

1. Jarduketaren edo
esperient ziaren jator riaren
gakoak
1.1. Zergatik horrelako jarduketa edo esperientzia? Oinarrizko zein helburu lortu
nahi zen? zein behar antzeman zen?  Zein
alderdi hobetu nahi ziren?
IMSERSOren Jarduera Egokien Lan Taldeak emandako bultzada eta 2009ko gogobetetasun-inkesten lehen multzoko emaitzak
abiapuntu hartuta, mendekotasunaren balorazio eta orientazio prozedura aldatu zen
2009ko amaieran.
Eraginkortasun handiagoa lortu gura zen,
prozedurako epeak laburtuz eta, aldi berean,
prozeduraren kalitatea hobetu.
Antzemandako beharraren arabera, gehiegizko denbora ematen genuen eta beti ez
genuen jakiten eskatzailearen iritzia. Halaber,
prozedura bitartekotzat hartuta eta ez berez
helburutzat, zerbitzu edo prestazioaren eskabidea lehenbailehen izapidetu nahi zen.
1.2. Zein izan dira jarduketa edo esperientzia abiarazteko sustatzaile edota
bultzatzaile nagusiak?
Burutzaren lidergo argia batetik, giza
baliabideen eta baliabide materialen laguntza
determinantearekin batetik, eta ondo trebaturiko talde gaztea bestetik izan dira esperientzia
abiarazteko gakoak.
1.3. Zelakoa izan zen hasiera?  Zelan
hasi zen martxan jartzen?

Esperientzia 2009an sortu zen. Bazegoen adinekoen arlo anitzeko balorazioaren
eta orientazioaren gaineko esperientzia positiboa 2007. urtea baino lehen.
1.4. Zein zailtasun zegoen hasieran?
Zelan egin zit zaien aur re une hartan?  Zein lagunt za zegoen?
Lehen zailtasuna balora zioa eta orienta zioa eman behar reko taldeen pent saera-aldaketaren ondorio zkoa zen, talde-lana egitea
bait zen kontua. Denboraren poderio z, sistema
ber riaren ahalmenak ikusi ahal i zan dira.
Beste zailtasun bat araudi aldaketa asko
kostatu izana izan zen, administrazio egiturak zailak izan ohi direlako aldatzen.
Beste zailtasun bat taldeen aldetik zegoen: asko kostatu zen taldeek Jarduera Egokien erronka euren gain hartzea, eurena balitz
bezala eta eraginkortasun eta kalitate handiagoa, lan-taldea eta segurtasun profesionala
ekarriko zituena. Halaxe gertatu da.
2. Jarduketaren edo
esperientziaren GARAPENAREN
gakoak
2.1. Zein izan dira edo dira zailtasun
nagusiak jarduketa edo esperientzia garatzeko eta atxikitzeko?  Zelan gainditu
ahal izan dira?
Aur reko atalean aipaturiko zailtasune z
gain, honako zailtasun hauek gainditu i zan
dira pixkanaka pro zedura ber ria abiara zteko
pro zesuan:
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- Ordenagailu eramangar riak sareko aplika zioarekin sinkroni zat zea, balora zioak
eta orienta zioak denbora er realean
egin ahal i zateko.
- Bi egitekoak (balorazioa eta orientazioa)
gauzatzeko beharrezko denbora egokitzea, inbertituriko denboraren eta
jarduketaren kalitatearen arteko oreka
lortzeko.
- Balorazioaren eta orientazioaren eguneroko ibilbideak bi profesionalei eta
eskatzailearen beharrei egokitzea.
-  Zaintzailea prozeduraren orduan etxean
egotea lortzeko zailtasunak.
- Pertsonari eta familiari informazioa eman
beharra eta nahasmendua eragin lezakeen
gehiegizko informazioa orekatzea.
- Pert sonak erabakiak hart zeko duen eskubidea eta sinadura bilt zeko berme
judi ziala eta pro zedurako (e zgaitasuna,
e zintasun fisikoa edo mentala,…) bermea babesteko zailtasuna.
-
Famili ingurunean zaint za emateko
diru presta zioa mendekotasuna duen
pert sonaren behar be zalako ar reta bermat zeko bere helburuari egokit zea.
- Pert sonak ar retaren aldetik dituen
behar rak eta zerbit zuetako it xaroteko zer rendekin orekat zea ar retako
banako programa egiterakoan.
2.2.  Zein dira jarduketa edo esperientzia
onen arrakastarako gako nagusiak?
Ar rakastaren gako nagusia hauxe da:
gi za taldeak nahi z zu zendarit zak eta Burut zak ahaleginak egin ditu ztela Jarduera
Egoki hauek aur rera aterat zeko. Hor ren gu ztiaren oinar ri adosturiko zenbait print zipio eta
balio dira, hot s, gure jardunaren gidariak.
2.3. Gau zaturiko proiektuak, jarduketak edo esperient ziak mugarik al du
aplikat zerakoan?
Proiektua une oro kopia daitekeela
derit zogu, betiere gi za baliabideen ilusioa
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eta a zkenera arte iristeko nahikoa dirubaliabide badago.
3. Jarduera Egokia
ant zemateko gakoak
Aurkezturiko esperientzian jardunbide
ontzat antzematean bete dituen irizpideak aipatu behar dira.
Jarduketa edo esperient zian diren
Jarduera Egokiak zeha zten ditu zten iri zpideak eta osagaiak aipatu eta horiei buru zko
argudio labur rak eman behar dira.
3.1. Berariazkoa al da esperientzia?
Mendekotasunaren Legea eta lehentasunezko zenbait eremu aplikatzeari
buruzkoa da?
Bai

Ez

Gure Jarduera Egokia berariazkoa dela
iri zten diogu, mendekotasunaren balora zioaren eta orienta zioaren gaineko pro zesuarekin
lot zen baitugu.
3.2. Gar rant zit  sua al da esperient zia?
Mendekotasunean i zateko ar riskuan
edo mendekotasunean diren pert sonen bi zi-kalitate hobet zera dago bideratuta?
Bai

Ez

Halaber, gure esprient zia gar rant zi zkot zat jot zen dugu, zeren eta, eba zpen-epeen
bar ruko eraginkortasuna z gain, baliagar ria
bait zaigu besteren lagunt za behar dutenen behar rak zor ro ztasun handiago z ant zemateko.
3.3. Tartean diren aldeen beharrei eta
igurikapenei erant zuten al die esperient ziak?
Bai

Ez

Gure ustez, esperientziak erantzuna
ematen die besteren laguntza behar dutenen,
senideen eta arlo horretan diharduten profesionalen igurikapenei eta beharrei. Halaxe erakusten dute gure inkestak.

Jarduera egokiak mendekotasunaren
balorazioan eta orientazioan
II. Eranskina

3.4. Esperientziak berrikuntzarik al dakar
besteren laguntza behar duten pertsonen
arretaren gaineko gizarte jardunean?
Bai

Ez

Gure Jarduera Egokia berritzailea dela
deritzogu, zeren eta, eraginkortasuna handiagoaz gain, orain batera egiten baitira balorazioa eta orientazioa, betiere eskatzailearen
iritzia kontuan izanik eta ingurune fisikoa eta
soziala aztertuz.
3.5. Ardatz nagusitzat pertsona duen
arretara eta plangintzara dago bideratuta esperientzia?
Bai

Ez

Gure ustez, gure esperientziaren ardatza
pertsona da, eta hainbat ikuspegitatik pertsonalizatzen da prozedura:
Ikuspegi biopsikosozialetik, maila globalean baloratuz eta orientatuz.
Parte hartzeko ikuspegitik, erakundea
eta pertsonak bertan sartzea erraztuz.
Genero ikuspegitik, sexista e z den
hi zkeraren alde egine z eta gi zone zkoek
ere zaint za-lanen ardura beren gain hart zea
sustatu z.
Ikuspegi etikotik, pertsonari eta bere autodeterminazioari ahalik eta arretarik onena
ematea ziurtatuz; gure jarduketak pertsona
horien bizi-kalitatera eta jasotzen dituen zerbitzu eta prestazioetara bideratzen dira, herritar eskubideak babestuz eta sustatuz.
3.6. Eraginkortasunez eta efizientziaz
egin al da esperientzia? Azaldu baliabideen kudeaketak eta antolaketak zein
neurritan betetzen dituen erabiltzaileen
beharrak eta igurikapenak.
Bai

Ez

Gure Jarduera Egokia eraginkorra eta
efizientea dela deritzogu, inkesten emaitzek
eta ebazteko epeek erakusten dutenez.

3.7. Esperientziak beste prestazio edo toki
batzuetan kopia daiteke nahikoa erraz?
Bai

Ez

Gure ustez, esperientzia kopiatu egin
daiteke, zeren eta dokumentatu egin baitugu
–irudietan ere bai– eta erraza da, baina sistematizatua.
3.8.  Zein neur ritan eta zelan e zar ri du
esperient ziak mendekotasunaren legea
aplikatu behar duten eragileen lankidet za eta koordina zioa?
Administra zioen lankidet za barik
ezinezkoa izango zatekeen Jarduera Egoki hau
abiaraztea.
3.9.  Zelan planifikatu eta sortu zen esperientzia? Azaldu prozesuak: ezarritako
helburuak, metodologia eta emait zen
ebaluazioa.
Esperient ziaren plangint za 2009an
egin zen IMSERSOren Jarduera Egokien Taldearen gogobetetasun-inkestak eta mendekotasuna aint zatesteko pro zedurarako Foru
Dekretu ber ria abiapuntu hartuta.
Memoriako 6. atalean zeha zturikoak
dira helburuak.
Era berean, memoriako 7. atalean bildu
da metodologia.
Emaitzen ebaluazioa, berriz, 12. atalean
ageri da zehazturik.
3.10. Esperient zia jar rait zeko aur reikuspenak eta planak al daude?
Bai

Ez

Bi hobekuntza plan ezarri dira: Bata
2009an eta bestea 2010ean. Kanpoko egiaztapenerako aukera ireki da, eta hobekuntza
teknikorako hainbat ildo daude irekita.
Esperientzia jarraitzeko eta hobetzeko
borondate teknikoa eta politikoa dago.
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