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pertsonenganako ar retaren kalitatea 
hobetzeak gizartearen er ronka etengabea izan 
behar du, baina ar reta jasotzen duten pertso-
nak egoera ahulean daudenean, er ronka hori 
betebehar bihurtzen da, are gehiago erakunde 
publikoentzat.

Bizkaiko Foru Aldundiak pertsonenga-
nako ar retaren kalitatearekin duen konpromi-
soa, bizi-kalitatean eta profesionalen jarduera 
egokien ereduetan oinar ritua, aspaldiko kontua 
da; azken urteetan egindako hainbat lanek hori 
ziurtatzen baitute, horien artean jarduera ego-
kiei buruzko zenbait gida aurki daitezkeelarik.

hala ere, ar retaren kalitatea ez da gure 
ustez adierazle kontu hutsa, benetan pertso-
na erabiltzailearengan jar ritako ar reta bai-
zik, pertsonen bizi-kalitatea jartzen baitugu 
he lburutzat, hor rek dakar ren subjektibota-
sun guztiarekin.

Eta, kalitateari buruz hitz egitean, 
bar ruan sartzen ditugu profesionalen jarduera 
egokiak ere.

Nazio Batuekin bat etor riz, jarduera 
egoki bat, zentzu zabalean, norbanakoen nahiz 
taldeen bizi-kalitatea hobetzeko helburua du-
ten jarduera ereduetan edo ekintzetan datza.

Terminoa gizarte esku-hartzearen es-
par ruan erabiltzen denean, batzuetan es-
par 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 hor rek ezagut za 
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 ho- 
betzeko jarduera egokien esperientziak zen-
bait zentrotan eta zerbitzu konkretutan egin 
izan dira.

haatik, ez dugu ahaztu behar mendeko-
tasunaren egoeraren balorazioa eta ondorengo 
bideratze lana –non Arretako Banako progra-
ma bat egiten den, beharrizanei egokituta eta 
pertsonaren nahiak eta lehentasunak kon-
tuan hartuta–, zerbitzu eta prestazio ge hie-
nak lort zeko hasiera puntua dela gaur egun. 
hori dela eta, kalitatezko ar retak, pertsona 
bakoit zean jar ritako ar retak, eta oro har, ondo 
egite profesionalak, gurekin har remanetan 
jartzen diren lehen une hor retan bertan hasi 
behar dute, eta ezin da beste era batera izan.

hori guztia dela eta, testuinguru hone-
tan, jarduera Egokia prozedurak hobetu nahi 
izateko oinar rizko jar rera bezala definitzen 
dugu, prozedura horiek hasiera-hasieratik 
erantzuteko mendekotasun egoeran dau-
den pertsonen behar rei. Abiapuntu gisa izan 
be har ditugu guztiok partekatzen ditugun 

AurkezpenA
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balio eta printzipioak, lana egiaztatzeko eta 
parte hartzeko balio duen talde-lana eta bai-
ta emaitzen ebaluazioa ere.

Eskuliburu honetan azalduko dugun 
bezala, ondo egite profesionala mendekota-
sun egoeran dagoen pertsonaren duintasun 
printzipioetan hasten da, pertsona hor ren-
gana er respetuz hurbiltzen baikara; berak 
bere bizitzaren kontrolari eusteko eskubidea 
kontuan hartuz; berdintasuna balio, printzi-
pio eta eskubide moduan ulertuz; eta kon-
tuan hartuz pertsona guztiak direla berdinak 
eskubideak gauzatzeko orduan, baina era 
berean, pertsona bakoitza bakar ra eta ez-
berdina 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 eraba-
kietan parte hartze aktiboa izateko eskubidea.

pentsatu behar dugu balorazioan eta 
orientazioan guretzat nahi izango genukeen 
kalitate bera eskaini behar dugula. Erabate-
ko bizitasunez eta ahoan ir ribar re atsegina 
dugularik.

Gure ustez jarduera Egokien Eskuli-
buru 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 Uribar ren

Gizarte Ekintzako foru diputatua
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gure JArduerA egokiA: 
AbiApuntuA
Gure jarduera Egokia etengabeko ho-

bekunt za-pro zesuaren bar ruan dago: mende-
kotasuneko egoeran daudenen behar rei ego-
kit zeko oinar ri zko jar rera da gure abiapuntua.

Mendekotasun Legeak1 nahi z Admi-
nistra 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 esku-
bide subjektiboa betet zeagatik. hor rengatik 
gu ztiagatik, bi er ronka proposatu di zkiogu 
geure buruari: jarduera Egokia, kalitateare-
kiko etengabeko konpromiso gisa, eta gogo-
betetasun-inkestak.

Lehenbi ziko er ronka IMSERSOk jardu era 
Egokien Taldea deit zean  zu zenduriko mu-
gimendutik sortu da. 2009ko amaieran eta 
2010eko erdialdean, hainbat bat zar egin  zen, 
eta autonomia erkidegook jarduera Ego-
ki ak  zeha zteko oinar ri zko testua adostu ge-
nuen. jarduera Egokiak AMAS (Autonomiarako 
eta Mendekotsunaren Arretarako Sistema) ga-
rat zeko eta her ri Administra zioak kalitatearen 
alde egin duen apustuaren testuinguruaren 
bar ruan kokat zen da.

Bigar ren er ronka gogobetetasun-
inkestak 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 go-
gobetetasun-inkestarekin, hobekunt za plana 

gau zatu genuen. helburu nagusia pro zesu 
osoa bi zkort zea  zen. Aldi berean, IMSER-
SOren jarduera Egokien Taldea eratuta  ze-
goen 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 men-
dekotasunaren balora zioa eta orienta zioa 
eskat zailearen et xean. Medikuek edo psikolo-
gikoek egin dute balora zioa eta, orienta zioa, 
ber ri z, gi zarte laneko pert sonalak. pert sona-
ren 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 zkor-
tutakoan, hot s, balora zio eta orienta zio 
pro zedura osoa 2 hiletan ebat zitakoan, 
pert sonek pro zesu hor rekin duten gogobe-
tetasun 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 zai-
leen 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 

sAr rerA

1 39/2006 Legea,  abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustat zeari 
eta mendetasun egoera dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.   
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 erka-
keta 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 oi-
nar ri zko jarduerarekin ere.

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

halaber, gure esperient zia gar rant zi z- 
kot zat jot zen dugu,  zeren eta, eba zpen-
epeen bar ruko eraginkortasuna z gain, 
bali agar ria bait zaigu besteren lagunt za 
be har dutenen behar rak  zor ro ztasun han-
di ago z ant zemateko.

Gure uste z, esperient ziak erant zuna 
ematen die besteren lagunt za behar dute-
nen, senideen eta arlo hor retan diharduten 
profesionalen igurikapenei eta behar rei. ha-
laxe erakusten dute gure inkestak.

Gure jarduera Egokia ber rit zailea dela 
derit zogu,  zeren eta, eraginkortasun handia-
goa z gain, orain batera egiten baitira balo-
ra 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 glo-
balean 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 re-
tarik onena ematea bermatu z; gure 
jarduketak pert sona horien bi zi-kali-
tatera eta jasot zen dituen  zerbit zu eta 

presta zioetara biderat zen dira, her ritar 
eskubideak babestu z eta sustatu z.

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

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 jarduera Egokiak koor-
dina 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 espedien-
tea grabat zen denean, eta hor ren egoera 
noi znahi kont sultatu ahal i zango da.

Gogobetetasun-inkesten lehen mult zo a- 
ren ondoren egin den Hobekunt za Plana-
ren arabera sortu da gure jarduera Egokia. 
Bigar ren mult zoaren emait zak ebaluatu eta 
beste hobekunt za plan bat egin dugu.

A zkenik, gure jarduera Egokia denboran 
iraunkor ra dela iri zten diogu, hobekunt zaren 
hur rengo mailara baikaramat za. Badira hobe-
kunt za hor retarako funt s ekonomikoak.

hor rengatik gu ztiagatik, gure pro zedu-
rak hobetu nahi i zateko oinar ri zko jar rerari 
derit zogu gure jarduera Egokia,  zertarako-eta 
pro zedura horiek erant zuna eman die zaieten 
mendekotasunean diren pert sonei. Gu ztiok 
ditugun balioak eta print zipioak ditugu abia-
puntu, erkaketarako eta partaidet zarako balio 
i zango digun talde-lana, baita gogobetetasun-
inkesten bide z emait zen ebalua zioa ere. Gure 
uste z, geuret zat nahiko genukeen kalitate bera 
eskaini be har dugu balora zioa eta orienta zioa 
ematean. Lehenbailehen eta mendekotasune an 
direnak  zaindu eta trebat zen diren profesiona-
len ir ribar re at seginarekin.
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geure gAin hArt zen 
ditugun bAlioAk

ProFESional GiSa GEurE Gain 
Hart zEn dituGun BalioaK

her ri Administra zioko profesionalak 
garen aldetik, kalitate, eraginkortasun, la-
neko osasun eta osotasun balioak hart zen 
ditugu geure gain.

Lau balio horiek eta funt zionario publi-
ko gisa exijitu behar  zaigun araudiak sistema 
jakin bat osat zen dute, eta gure kode deonto-
logikoen ondorio zko balioekin eta  ze harkako 
balioekin batera, gure eguneroko eginki zu-
naren gidari dira.

Kalitatea
jar rerat zat hart zen dugu kalitatea. 

mendekotasunean direnen behar rak eta es-
kubide subjektiboa benetan betet zen ari ote 
garen geure buruari galdet zea ahalbidet zen 
diguna, hain  zu zen erabateko gogobetetasu-
na i zatea galara zten diguna eta eteng abe 
hobet zera garamat zana. 

kalitatea, gogobetetasuna edo kalitate 
subjektiboa den aldetik, e z dago aur retik pro-
fesionalek  zeha ztua, bai zik eta inkesten bide z 
gogobetetasuna erakusten duten pert sonek.

Eraginkortasuna
Uste osoa dugulako eta justi ziarekin kon-

promiso etikoa dugulako bilat zen dugu eragin-
kortasuna, are gehiago krisialdi ekonomikoan. 

Mendekotasunean direnen behar rei eta 
eskubideei erant zuna ematean bi zkor rak eta 
eraginkor rak i zatea da gure egitekoaren ar-
dat za. Burokrati za ziotik ihes egiten dugu, eta 
uste dugu gu ztiok erabil dit zakegula Mende-
kotasun Legearen  zerbit zuak eta presta zioak.

Besteren lagunt za behar dutenek es-
kubidea 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 ahal-
bidet zen diguten jarduketen mult zoa.

hor retarako, hauexek balioesten ditugu:
• Lan-karga iraunkor ra.
• Lan-karga antolat zeko autonomia i za-

teko ahalmena.
• Lan  zailari dat xe zkion  zailtasunei aur re 

egin ahal i zateko lagunt za.
• eta ordain material eta so zial egokiak.

osotasuna
profesionalak i zateak, lanbidean arit zea z 

gain, profesionaltasune z jardutea eskat zen du, 
hot s, jarduteko gaitasuna eta arau deonto-
logikoekiko leial arit zea, pert sonei eta gi zar-
tea ri  zerbit zua eman na hian interes partiku-
lar ren gainetik.

BEStErEn laGunt za BEHar 
dutEnEnGana HurBilt zEan 
dituGun BalioaK

duintasuna. Er respetu zko jar rera
pert sonen duintasuna da gure jardu-

keta gu ztien ardat za, eta eskubide gu ztien 
oinar rit zat hart zen dugu. pert sonei dat xe-
kien duintasun hori er respetatu nahian, 
mendekotasuna duen pert sonaren eskubide 
subjektibotik hurbilt zen gara harengana, be-
tiere 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 oso-
rako konpromisoarekin. 

Gi zakiaren diment sio gu ztiak aint zates-
ten ditugu eta pert sonaren nortasun bera 
onart zen dugu, baita bere e zaugar riak eta es-
perient zia pert sonalak ere, betiere e zberdin-
tasunak er respetatu z eta autoestimua sustatu z.

jakin badakigu besteren lagunt za 
be har dutenek ar risku handiagoa dutela 
hai en duintasuna er respetat zen e z duen tra-
tua jasot zeko. Tratu duinak isla i zan behar du 
har remanen alderdi  zehat zetan: 
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• Norberak erabakiak hart zeko eta au-
kerat 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 ber-
tan behera u zteko eta eskubideak e z 
babesteko joerak galara zi z autodeter-
mina 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 za-
kete hautuak eta, mendekotasun mailaren 
ondorio z autodetermina ziorako ahalmenari 
kalte egiten  zaionean, lagunt za taldearen bi-
tarte z eskuordetu de zakete ahalmen hori edo, 
hala denean, lege zko orde zkariaren bide z.

diskrimina ziorik e za. 
Pert sona onart zea
pert sona modu positiboan eta baldint za-

rik gabe onart zen dugu; balioa, print zipioa eta 
eskubide subjektiboa da berdintasuna.

pert sonen indar raren aukera eta ho-
betu daite zkeen e zaugar riak aint zat hartuta 
hurbilt zen gara haiengana, euren lehen-
tasunak eta balioak kontuan i zanik eta ahal 
den neur rian er respetatu z.

Banakotasuna. Banako ar reta
pert sona gu ztiak beren eskubideak era-

bilt zeari dagokione z berdinak direla aint zat 
hartuta ere, uste dugu horietako bakoit za ba-
kar ra eta e zberdina dela euren behar ren eta 
bi zi-proiektuen aldetik. horta z, banakotasun 
hori er respetaturik, banako erant zuna ema-
ten 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.

Pribatutasuna, intimitatea eta 
isilekotasuna
kalitatearen konpromiso profesionala-

ren oinar ria konfiant za da, eta pert sonaren 
baimena behar da jarduteko. hor regatik, oso 
kontuan hart zen ditugu pert sonak euren in-
timitatea 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. Gai-
nera, 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 hart zen dugu informa zio ar-

gia ematea gure jarduketen hart zaileei; haien 
egoerarako informa zio egokia eta eskuragar ria, 
pert sonak edo orde zkariek autodetermina zio-
rako eskubidea erabilt zeko modua i zan de zaten.

Ildo hor retan, profesionalok pert sona-
ren  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 zka-
rien 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 du-
ten laguntasuna eskuratu behar dute, eten-
gabe eta haien pro zesuko inguruabar alda-
kor rei etengabe egokituta.

Gi zarte berdintasunerako eskubidea 
sinesten dugu (tratu berdinerako eta gi zarte 
baliabideak eskurat zeko aukerak berdin-
tasune z banat zeko eskubidea); i zan ere, pro-
posamen hor rek pert sonen duintasun bera 
er respetatu z adiera zten da er realitatean, 
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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 re-
tik 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:  zer-
bit 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 bi-
derat zen da gure eginki zun profesionala; i zan 
ere, a zaldutako print zipio gu ztiak beregana-
tuta bai zik e zin gau zatu daiteke osotasuna.

inplika zio emo zional egokia 
eta inpart zialtasun profesionala
Besteren lagunt za behar duten pert so-

nek eta senideek sentimenduak askatasune z 
adiera z dit zaten saiat zen gara, giro at seginean 
eta erosoan senti daite zen. hor retarako, senti-
menduen adiera zpen espli zitua er ra zten aha-
legint zen gara, giro egokia sortu z.

Eskat zaileen jarduketetan eta emo zi oe-
tan inplikat zen gara, baina era egokian, gai-
tasun eta trebetasun egokien bide z, emo zi oek 
gaina har e z die zaioten eta bi zi-kalitatea 
erago zten eta erabakimena eta erant zuki zuna 
mur ri zten dutenak galara zteko. hor retarako, 
distant zia emo zional egokia at xikit zen sai at zen 
gara, aldi berean hurbiltasuna eta irmotasuna 
i zateko, malgutasuna eta segurtasuna.

Berdintasune zko balora zio 
eta orienta zio objektiboak
Legea eta eskat zaileen eskubide sub-

jektiboa bete behar ditugu nahitae z. ho-
riek abi apuntua i zanik, geure gain hart zen 
dugu gure balora zioak eta orienta zioa oi-
nar ri zko  zuhurt ziaren bertuteak duen berdin-

tasun print zipiora egokit zea er ronka profes io-
nal 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 pert sonaren bere zko tes-

tuinguruan balorat zen dugu, eta bertan ahalik 
eta autonomiarik handiena lort zera biderat zen 
dugu, haien lagunt za informalak indartu z eta 
lagunt za formal eskuragar riekin hobetu z.

 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, be-
tiere  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 Admi-
nistra zio eta proiektuen  zu zendarit za Nagu-
siaren jar raibidea, administra zio testuetan 
eta dokumentuetan sexista e z den berdin-
tasune zko hi zkeraren erabilerari buru zkoa, 
bate z ere 5. artikulua: “E z da genero masku-
linoa erabiliko,  zeren formula hori erabilt zeak 
o ztopatu egiten baitu emakumeen eta gi zo-
nen arteko berdintasuna erabat e zart zea”.

Hi zkera er ra za
pert sonek Bi zkaiko bi hi zkunt za ofi ziale-

tatik edo zeinetan ar reta jasot zeko duten eskubi-
dea abiapuntu hartuta, berba zko gure komuni-
ka zioan hi zkera er ra za erabilt zen saiat zen gara, 
halako molde z non komunika zioa er ra ztuko 
baita uneoro bi hi zkunt zotatik edo zeinetan.

trebakunt za
Arestian aipaturiko alderdi gu ztiak 

lort zeko ar rakastarako faktoret zat jot zen 
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dugu trebakunt za. Gure etengabeko treba-
kunt zari esker, ondo egindako lanaren ingu-
ruko ilusioari eusten diogu, eta egunean-egu-
nean  zelan hobetu behar dugun galdet zen 
diogu geure buruari,  zelan i zan eraginkor ra-
goak, eta aldi berean eta indar berarekin,  ze-
lan sortu lan giro osasunt suak.

talde-lana
Talde-lant zat hart zen dugu balora zio 

eta orienta zioa, alde anit zeko ikuspegi ba-
tekin betiere, eta hor retarako, pert sonari la-
gunt za osoa emateko eredu biopsikoso ziala 
sakondu eta pro zeduraren fase gu ztiak eredu 
hor ri egokituko  zai zkio. 

Norberaren erant zuki zuna taldeko elkar-
tasunarekin osat zen dugu. bi  ziorengatik. Alde 
batetik, eraginkor ragoa da sistema bikoit z hori 
eta, bestetik, taldearen erant zuki zuna sort zen du. 
Saiatu egiten gara lan-kargen banaketa eta ba-
naketa hor ren ordainak berdintasune zkoak i zaten.

besteren lAgunt zA 
behAr duten pert sonen 
eskubideAk etA 
betebehAr rAk

BEStErEn laGunt za BEHar dutEn 
PErt SonEn ESKuBidEaK
39/2006 Legeak bermat zen duen eskubi-

de subjektiboa abiapuntu hartuta, hain  zu zen 
besteren lagunt za behar duten pert sonen 
autonomia eta ar reta sustat zeko eskubidea, 
pert sona horiek eskubidea dute egutegiko 
presta zioen eta  zerbit zuen katalogoa esku-
rat zeko berdintasun baldint zetan, lege hor rek 
e zar ritakoa.

Euskal her riko Gi zarte  zerbit zuen 12/2008 
Legearen arabera, hauexetarako eskubidea dute 
besteren lagunt za behar duten pert sonek:

-  Mendekotasunari buru zko balora zioa 
eta orienta zioa,  zent zu zko epean.

-  Duintasun, intimitate eta pribatutasun 
baldint zetan tratatuak i zatea.

-  Isilekotasuna (15/1999 Legea, Datu pert so-
nalen Babesari buru zkoa).

- Autonomia i zatea euren bi zit zari buru zko 
erabakiak hart zean.

- Egoit zan sart zeko baimena ematea.
-  Aur retia zko jar raibideak eta nork bere 

burua babestea.
-  Mendekotasuna aint zatesteko eskabi-

dea 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 ad-
ministra 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.

- Euskara z edo ga ztelania z jasot zea ar reta.
- kalitate zko ar reta jasot zea.

BEStErEn laGunt za BEHar dutEn 
PErt SonEn BEtEBEHar raK
12/2008 Legeak, Gizarte zerbitzuei bu-

ruzkoak, ondoko betebehar hau ek e zar ri ditu 
mendekotasuna duen pert sonarent zat:

- Mendekotasuna aint zatesteko arauak, 
eskaki zunak, baldint zak eta pro ze-
durak betet zea, baita  zerbit zuak eta 
presta zioak i zapidet zeko eta lort zeko 
direnak ere.

- Ar retako Banako programa er respetat zea.
-  Espedientea i zapidet zeko behar re zko 

eta egia zko informa zioa ematea.
-  presta zioak eman diren helbururako era-

bilt zea.
- hala denean,  zerbit zu edo presta zioen 

baterako ordainketan ekarpenak egitea.
- Eskuraturiko  zerbit zuen eta presta zi-

oen beraria zko araudia betet zea.
- Beste pert sona eta profesional bat zuen 

eskubideak er respetat zea, baita haieki-
ko diskrimina zio zkoa e z den jokabidea 
i zatea ere.
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eskAbideA, 
AdministrA zio 
pro zedurA etA  zitA zioA

MEndEKotaSuna aint zatEStEKo 
ESKaBidEa

Besteren lagunt za behar duten pert so-
nen autonomia eta ar retari buru zko Legeak3 
bermat zen duen bali zko eskubidea abia-
puntu hartuta, Bi zkaiko Foru Aldundiak, gaia 
eba zteko organo eskuduna den aldetik, men-
dekotasuna aint zatesteko xedearekin egiten 
diren eskabide gu ztiak jasot zen ditu. Gi zar-
te  zerbit zuen Legea4 bete z, udaler riko er rol-
dat 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 zedura-
ren menpean daude (hEAjLApE)5, eta jardu-
keta horiek idat zi z ager rara zi behar dira. 

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 infor-
ma zioa eta Oinar ri zko Gi zarte  zerbit zueta-
ko (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 zai-
learent zat.

Jarduera Egokia mendekotasuneko 
egoera aint zatesteko eskabidean

- Tinko eusten diogu mendekotasuna 
duen pert sonaren autodetermina zio 
print zipi oari eta, bera z, haren baime-
na 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. No-
lanahi ere,  zu zenbide ari lot zen  zai zkio 
hala nola pert sona sinat zeko gai e z 
dela egia ztat zen duen  zi urtagiri me-
dikoa edo psikologikoa eta boronda-
te zko orde zkaria.

-   zerbit zuak eta presta zioak i zatea ga- 
r rant zi zkoa da dokumenta zioa eragin- 
kortasune z eba zteko. hori dela-eta, 
eskabide orokor rarekin eskat zen dugu 
dokumenta zio gehiena, eta aldi be-
rean, et xeko bisita baliat zen dugu bi-
gar ren eba zpena egiteko. 

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

JArduerA egokiAk

3 39/2006 Legea,  abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustat zeari 
eta mendetasun egoera dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa.  
4 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte zerbitzuei buruzkoa.  
5 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, her ri Administrazioen araubide 
juridikoaren eta administrazio prozedura erkidarena.
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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 al-
dea hobet zen dugu: intui zio z era-
bilt zeko modukoa eta hi zkera uler-
gar ria erabili z.

- Adiera zpen mailak lant zen ditugu, ad-
ministra zio pro zedura osoan i zango 
den kalitate zko ar reta i zateko. 

- Gar rant zi zkot zat jot zen dugu infor-
ma zioa her ritar rei ematea eta, bera z, 
eginki zun hor retan erant zuki zuna du-
ten estamentu gu ztiekin koordinat zen 
gara, bere ziki osasun  zentroekin eta 
Oinar ri zko Gi zarte  zerbit zuekin. Ildo 
hor retan, argitasun handiagoa pro-
posat zen dugu gure pro zedurako in-
forma zioko agirietan, eskabideak 
bi zkor rago egite aldera.

- Gainera, informa zioa er ra zago esku-
rat zeko, telefono bide zko hiru ar reta 
maila e zar ri ditugu: orokor ra, adminis-
tra 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 

da mendekotasuna aint zatesteko es-
kabide oro,  zetarako-eta pert sonaren 
jar raipen koordinatua bermat zeko. Ildo 
hor retan,  zerbit zu espe ziali zatuak egi-
ten dituen jarduketen gaineko unean 
uneko informa zioa jasot zen du er rol-
dat zearen udaler riko oinar ri zko gi zar-
te  zerbit zuak.

-  Alabaina, i zapideak bi zkort zeko asmo z, 
 zu zenean egin daite zke balora zioa 
ber rikusteko eskabideak nahi z Ar re-
tako Banako programa (ABp) aldat ze-
koak. Alabaina, hartutako eba zpenen 
ber ri ematen  zaio oinar ri zko gi zar-
te  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 adminis-
tra 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 alda-
kor ragatik ere.

- protokoloak e zart zen ditugu espe-
dienteen isilekotasuna bermat zeko, 
baita Art xiboan gordet zea ere. hala-
ber, (Datu pertsonalak Babesteko Lege 
Organikoa) DBLOk6 hirugar renei bida-
litako informa zioaren arloan e zar ri-
tako eskaki zunak ere betet zen ditugu.

- Bere ziki a zpimar rat zen dugu telema-
tikako gure bidalketen isilekotasuna 
bermat zea.

- Eskabide-sar rerako ordena  zor rot za-
ren arabera egiten ditugu pert sonen 
balora zio eta orienta zioa, salbu eta 
premia zko iri zpidea betet zen duten 
espedienteetan.

6 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko 
datuak babesteari buruzkoa.
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- kalitate print zipioa bete z egiten di-
tugu 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, eska-
bideak baimendu, babestu eta arau-
pet zen dituena. Eskubide subjektiboa 
eta eba zteko dugun betebehar ra arau-
pet 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 mo-
dua egia ztat zeko.

-  Norberak erant zuki zuna hart zeko iri zpi- 
deen arabera banatuta dago gure egi-
tekoa, 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 tal-
dearen 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 gu-
tune z egiten denarekiko, are gehiago kontuan 
hart zen badugu gutunen ehuneko handi bat 
e z  zaiola eskat zaileari iristen.

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

Atalak elebitasunerako aukeratu duen 
pro zesua dela-eta, baloratu behar reko pert sona-
ren hi zkunt za eta ingurunea a ztert zen dira, bi-
sita ga ztelania z edo euskara z egin ahal i zateko.

Jarduera Egokiak balora zio eta 
orienta ziorako  zita zioan

- Telefono bide zko  zita zioa, gure uste z, 
bitarteko ikaragar ri aberat sa da, ba-
lora 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 denbo-
ra e zart zen dugu. hala ere, nolabaiteko 
malgutasuna at xikit zen dugu eperik 
jart zerik e z dagoenean.

-  ziurtatu egiten dugu eskat zaileak edo, 
hala denean, bere orde zkariak telefono z 
eginiko elkar ri zketako informa zioa be-
netan ulert zen duela. halaber, balora zioa 
eta erabakiak hart zea ahalbidet zen 
duen pert sonak edo pert sonek (lege zko 
orde zkaria,  zaint zaile nagusia...) et xean 
egon be har ra jakinara zten diegu, eta 
pro zedura bi zkort zea lort zen dugu.

- Era berean, ahalegin handiak egiten di-
tugu idat zi zko  zita zioak ulergar riak i zan 
daite zen. 

-  E zegonkortasun medikoan diren per- 
t sonak ikusten ditugu, e zin balora 
daite zkeenak, eta hor ren ber ri ema-
ten diegu balora zio taldeei, jar raipena 
egin de zaten.

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

-  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 re-
tara 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 bi-
sita, talde biospikoso zialek gau zaturikoa 
(medikua edota psikologoa/gi zarte langi-
lea), be steren lagunt za behar dutenen ba-
lora zio an eta orienta zioan arlo anit zeko 
ikuspegia emateko xedearekin.

Et xera eginiko bisita aipaturiko admi-
nistra zio pro zeduraren testuinguruan ko-
katu behar da, hot s, balora zioa, orienta zioa, 
kontrola, aholkuak eta informa zioa ematea-
ren 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 ziona-
letik, dela ikuspegi so zialetik,  zerbit zu edota 
presta zio baten balora ziorako eta eskaera 
egiteko eskubide subjektiboa bermat ze al-
dera. proposaturiko et xeko bisitaren,  zer-
bit zuaren ar retaren eta banako ar reta 
programaren behin-behineko emait zak jaki-
nara zten dira bisitan.

Jarduera Egokiak 
et xera eginiko bisitan

- kontu handi z prestat zen ditugu bisitaren 
aur retia zko alderdi tekniko gu ztiak, do-
kumentuen a zterketaren, elkar ri zketa-
ren eta funt se zko informa zio-emaileen 
bide z. Oi nar ri zko informa zioa bilt zen 
dugu (aur rekari pert sonalak eta fa-
mili arenak, et xean sart zea, telefonoa, 
ordu komenigar riak…). Arloen arteko 
taldeak behar duen informa zio aur rera-
tua prestat zen dugu.

- profesional anit zeko taldearen ekimena z 
egiten bada et xerako bisita, telefono 
bide zko har remanak  zaint zen ditugu: 
geure burua aurke ztu eta bisitaren xe-
dea testuinguruan kokat zen dugu. Gai-
nera, helbidea, data eta ordua baie ztatu 
eta behar diren senideen present zia 
eskat zen 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 agert zen dugu pert sonaren egu-
neroko bi zimodua z, haren igurikapene z, 
kexe z; konfiant za zko har remanak i zaten 
ditugu; gure hi zkera haien er realitatera 
egokit zen dugu –euskara z hit z egiteko 
aukera barne dela-; bitarteko teknikoak 
erabilt zen eta datuak hart zeak har rema-
nak e z ho zten sai at zen gara; amait zeko 
presarik e z dugula transmitit zen ahale-
gint zen gara.

-  Egoera kognitibo oker ra denean edo 
e zgaitasun presunt zioa dagoenean, 
ar retarako behar ren, eskat zen den la-
guntasunaren eta pert sonaren autode-
termina zioaren arteko orekari eusten 
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diogu, betiere familiaren adostasuna 
sustatu z eta lege zko tutorearen era-
bakia i zanik. Erabakiak hart zeko ahal-
mena balorat zen dugu eta behar denean 
fiskalt zari kautela zko neur riak eskat zeko 
posibilitateari buru zko orienta zioa ema-
ten dugu.

-  Elkar ri zketa biderat zen dugu, trebe-
tasune z, haren helburua betet zeko.

- Erabakiak hart zearen inguruko on ura-
ren print zipioa aplikat zen dugu, eta 
tartean den ahalik eta pert sona ko-
pururik handienari ahalik eta onura-
rik handiena ematen saiat zen gara. 
hart ara, xantaia emo zionalak eta 
manipula zio ak sai hestu eta familia-
ren indar ra eta estres-eragileak balo-
rat zen ditugu.

- Balora zioaren emait zaren ber ri ematen 
dugu eta, mendekotasun maila eta RAI 
oinar ri hartuta, pert sonaren egoera-
rako egokienak diren  zerbit zu eta pres-
ta zi oetara biderat zen dugu.

-  Bisita bukatutakoan, bisitaren ondo-
rio nagusiak laburbilt zen ditugu eta 
har remanetarako bitartekoa ematen 
dugu  zalant zak argit zeko. Adminis-
tra zio pro zeduraren hur rengo faseei 
buru zko informa zio idat zia eman 
eta  zerbit zu eta presta zioen propo-
samena sinat zen dugu. 

- Taldean ebaluat zen dugu gure jardu-
keta, 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 so-
nak eginiko iri zpen tekniko dokumentala da 
gi zarte t xostena, eta hor ren edukia be haketa-
ren eta elkar ri zketaren bide z eginiko a zter-

lanaren ondorio zkoa da. T xosten hor retan 
ager rara zten dira, laburbilduta, egoera, ba-
lora zioa eta jarduteko proposamena. 

Gi zarte t xostenean bildutako infor-
ma zioa funt se zkoa da Ar retako Banako pro-
grama egiteko, pert sonaren partaidet za eta 
behar duen laguntasunaren koordina zioa 
bermat zeko (mendekotasunaren  zerbit zuak 
eta presta zioak nahi zko gi zartekoak, fami-
liar rak, etab.). 

Gi zarte t xostenaren gar rant zia iku-
sita, gar rant zi zkoa da behar re zko informa zio 
gu ztia bilt zea, baina helburu hor retarako ba-
liagar ria e z den informa zioa ager rara ztea ga-
lara ztea ere bai.

Jarduera Egokiak 
gi zarte t xostena egitean

- hasiera-hasieratik konfiant za sort zen 
dugu pert sonarekin, baldint zarik gabe-
ko bere onarpen positiboa z konbent zi-
tuta, baita a zterketa egiteko eta eraba-
kiak hart zeko ahalik eta informa ziorik 
osotuena lort zeko ere.

- Esku artean ditugun datu gu ztiak er-
kat zen ditugu, datuok egia ztat zeko eta 
egunerat zeko. pro zesu hor ren oinar ria 
administra zio pro zedura  zu zena da, es-
kubide subjektiboa bermat zen duena; 
halaber, gi zarte jardunek pert sonaren-
gan duten eragina  zein den jakiteko 
modua ematen digute.

- Bi zikidet zaren egoera ikert zen dugu: 
Bi zikidet za-unitateko kideak, fami-
liako 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 zai-
le nagusiarekin egoten gara,  zaint za-
rako  zenbat denbora ematen duen ja-
kiteko, edo et xetik kanpora lan egiten 
duen. Famili lagunt zaren indar ra eta 
irmotasuna erkat zen ditugu;  zaint za-
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rako ahalmena dagoen;  zaint zari 
buru zko jakint za eta har remaneta-
rako  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 za-
teko. kokapen espa ziala eta funt zio-
nala da: jabet zapekoa edo alokairukoa, 
landakoa edo hirikoa, bi zigar ritasuna, 
egoera higienikoa eta sanitarioa, oi-
nar ri zko hornidura; barneko eta kan-
poko irisgar ritasuna; lagunt za pro-
duktuen erabilera edo behar ra; babes 
ekipoak i zatea.

- Diru-sar rerak  zein diren a ztert zen dugu, 
 zerbit zu eta presta zioen baterako or-
dainketari begira; lan jarduera z gal-
det zen dugu, Gi zarte Segurant zaren 
baterae zintasunetan eta deriba zioetan 
dituen ondorioak direla-eta.

- Badakigu  zerbit zu eta presta zio publi-
ko edo pribatuen egungo erabilera  zein 
den, baita gogobetetasun maila eta ho-
riei eusteko nahia ere.

-  pert sonak bere egoera globala z duen 
irudipena balorat zen dugu: mende-
kotasuna, 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.

-  A zkenik, diagnostikoa, balora zioa eta 
proposamena egiten dugu laburpen 
gisa. Sinatu egiten dugu. Akordiorik 
e z balego, jar raitu behar reko adminis-
tra 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.

MEndEKotaSunari Buru zKo 
Balora zioa

Mendekotasunaren balora zioa egiteko, 
trebakunt za eta esperient zia ditu zten profe-
sionalen jarduna behar da; diagnostikoak edo 
osasunak pert sonaren funt zionaltasunare-
kin 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 men-
dekotasunaren gaineko balora zioa, betiere 
behaketa eta harekin eta senideekin eginiko 
elkar ri zketa oinar ri hartuta eta balora zioa 
egiteko testuinguruan kokatuta. Ohiko bi zi-
modurako jardueretarako ohiko funt zional-
tasunean t xertatu behar da testuingurua.

Jarduera Egokiak mendekotasunari 
buru zko balora zioan

-  Balora zio-egileak garen aldetik, dis-
tant zia egokian kokat zen dugu gure bisi-
ta testuinguruan. jakin badakigu datuen 
babesari, administra zio pro zedura er-
kideari eta mendekotasunaren legeari lo-
tutako administra zio egint za gau zat zen 
ari garena. Eta, osasunaren profesionalak 
garen aldetik, pert sonarenganako inte-
resa dugu haren osasun biopsikoso zia-
lean. hartara, giro egokia sort zen dugu, 
pert sonak ahalik eta modurik objektiboe-
nean ager daite zen.

- Mendekotasuna duen pert sonaren egu-
neroko bi zimoduan t xertat zen dugu 
gure balora zioa; pert sonenganako be-
har re zko konfiant za giroa sort zen eta 
datuen er registro informatikoak haien-
gandik e z ur runara zten saiat zen gara. 

- MBB balora zioa erabilt zen dugu eta RAI 
screnner + balora zioa aplikat zen dugu. 
hor ri esker, osasunari buru zko a zter-
keta  zehat zagoa egin de zakegu. 
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-  pfeiffer testa hart zen dugu euskar ri 
egoera kognitibo oker ra denean. 
Bi zit zako ekint za oso pert sonaleta-
rako ahalmena egia ztat zen dugu hala 
nola sinat zea edo egoit zan sart zea. 

-  Familia eta  zaint zaileak sart zen di-
tugu balora zioan, eta pert sonarent zat 
kaltegar ria i zan litekeen informa zioa 
a ztert zen dugu, autonomia mugatua-
ren eta ahalmenen arteko oreka  zailari 
eut si z.

-  pert sonaren eguneroko funt zional-
tasunari buru zko a zterketa objektiboa 
egiten dugu, haren osasun egoera kon-
tuan i zanik eta informa zioa  zaint zai-
leekin 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 dugu-
ne 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 alda-
ketekin.

- Desgaitasun intelektuala edota buruko 
gaixotasuna balorat zeko, psikologian 
aditua den pert sonala erabilt zen dugu. 
Eta hala egiten dugu askotan er regis-
trat zen  zaila den disfunt zionaltasuna 
dakarten bere zitasunekin. 

- Desgaitasun intelektuala edota buru- 
ko gaizotasunaren beraria zko RAI era-
bilt zea proposat zen dugu hor relako 
e zgaitasun mota duten pert sonen ba-
lora 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 ba-
lora zioa, e zgaitasuna balorat zeko eta Ar reta 
Goi ztiar reko programetara biderat zeko tes-
tuinguruan. Balora zio horiek elkar aberasten 
dute –garapen eskala estandari zatuak era-
bili 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 ur-
tetik 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 zor-
durik i zan  barik. Lehen elkar ri zketa 
hori lagungar ri  zaio familiari pro zesu 
emo zionala eta administratiboa tes-
tuinguruan kokat zeko. Gainera, hiru 
urtetik beherako adingabeei bereha-
lako ar retan administra zio i zapidea 
bi zkort zeko modua ematen digu.

- Balio gehigar rit zat jot zen dugu profes ional 
berek balorat zea e zgaitasuna eta mende-
kotasuna eta ar reta goi zti ar reko progra-
men jar raipena egitea. Ildo hor retan, “kar-
tara” egiten dugu  zita zioa, eta balora zio 
eta orienta zio globala ah alik eta erago zpe-
nik t xikienarekin egiten saiat zen gara.

- Ar retako Banako programaren ber rikus-
pena balora zioetan jardun duten gi zarte 
langile berek egin de zaten saiat zen gara.

- Sei hilean behin ber rikusten ditugu men-
dekotasunaren gaineko balora zioak eta 
ar reta goi ztiar raren behar ra.
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-  profesionalekin koordinat zen gara 
premia zko MBB balorat zeko hiru urte 
betet zean.

- Familien  zerbit zura jart zen gara behar 
ditu zten telefono bide zko kont sulteta-
rako edo present zia zko kont sultetarako.

- 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 eus-
ten lagunt zen diegu.

- Egituraren aldetik dauden hut suneak 
betet zen saiat zen gara –helduekin 
partekaturiko it xaroteko gela, esate 
baterako- gurasoen baldint zarik ga-
beko onarpena positiboarekin eta  zer-
bit zuak eta presta zioak ahalik eta 
ge hien bi zkort zeko jokabidearekin.

- Ar reta goi ztiar rera biderat zen dugu beti 
prebent zio iri zpideak erabili z.

- Nahikoa denbora eta energia erabilt zen 
ditugu hiru urtetik beherakoen balo-
ra zioa eta orienta zioa egiteko.

-  Osasun sistemarekin eta oinar ri zko 
gi zarte  zerbit zuekin dugun koordi-
na zioa sakont zen jar rait zea komeni 
den balorat zen dugu, kasu gu ztien 
at zemate goi ztiar reko informa zioa ho-
bet zeko.

- 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.

- Ar reta goi ztiar reko  zentroak egia ztat zeko 
araudia behar dela balorat zen dugu.

3-18 urtEKo adinGaBEEn 
Balora zioa Eta oriEnta zioa

3-18 urte bitarteko adingabeekin, Men-
dekotasunaren 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 gara-
penaren iri zpidearekin bat etor ri z, behin-
behineko 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 tre-
bakunt za i zatea Garapenaren psikolo-
gian. hala, modu egokian berei zi nahi 
dugu haur rak  zein trebetasunetan 
behar duen laguntasuna ebolu zioa-
ren uneagatik, eta  zeinetan osasun 
egoe ragatik.

- Adingabea lehenik baloratu duten pro-
fesionalekin koordinat zen gara.

- kontuan hart zen dugu haur ra edo ne-
rabea dela balora zioaren protagonista. 
hori dela-eta, gurasoengana e z e zik, 
haur rarengana ere jot zen dugu eta ba-
lora zioa egiteko  zioa a zalt zen diegu 
haren adin kronologikoari eta ebolu-
tiboari 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. 

- Balora zio pro zesua testuinguruan ko-
kat zen dugu, eta adingabeari kalte egin 
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lie zaiokeen diagnostikoari buru zko in-
forma zioa bakarka tratat zeko aukera 
eskaint zen  zaie gurasoei. 

-  Balora zioa une ebolutiboari egokit ze- 
ko  zailtasunak kontuan i zanik, galde 
irekiak egiten di zkiegu gurasoei; hala-
ber, gaitasun funt zionalak eta adinga-
bearen garapenaren adinerako espero 
daitekeena erkat zen ditugu.

- Ahalik eta informa zio gehien lort zen 
saiat zen gara, tartean diren profesio-
nalek balora zioa egin de zaten.

-  Baldin eta mendekotasunean aldake-
tarik egiterik e z dagoenean, behin be-
tiko 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 gizarte-
osasuneko datuen gut xieneko mult zoa era-
bilt zea pert sonaren balorazio osoa egitea-
ren bar ruan kokat zen da, mendekotasunaren 
kont zeptu biopsikosozialean oinar ritua, Men-
dekotasunaren Balorazio Baremoarekin egini-
ko 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 baliat zen gara 
pert sona bakoit zak nolako lagunt za behar 
duen zehazteko, eta hor rela be har duen 
zerbit zura biderat zen dugu behar rez ko 
prestazioa jasot zera. Michigan Choice al-
goritmoa aplikat zeko irizpideak kontuan 
hartuta, pert sonak nahi duen baliabideak 

haren behar rizanak ondo aseko dituen 
aztert zen dugu. hala ez bada, behar riza-
nak aztert zeari ekiten diogu ber riz balia-
biderik egokienak jaso dit zan.

-   RUG sailkapena baliat zen dugu la-
gunt zaren gaineko helburuen kon-
plexutasun maila ezart zeko eta, hala, 
pert sona lagunt za maila egokira bi-
deratu ahal izateko. 

-  Ildo beretik, ospitaleko alta ber riki har-
tu duten pert sonak direnean, kontuan 
hart zen dugu ospitaletik atera ondoko 
zaint za aldiaren behar ra.

-   halaber, baliabideen erabilera eta orien-
tazio egokia lort zeko, tresnak ematen 
dituen “alarmen” informazioa hart zen 
dugu kontuan.

-   Balio handikot zat jot zen ditugu RAI 
erabilita lorturiko adierazleak, bai ar ris-
ku egoerak ikusteko, bai gure jarduke-
ten emait za ebaluatu ahal izateko.

-  zerbit zuen kudeaketan parte hart zen du-
ten profesionalekin konpartit zen dugu 
RAI balorazioa, gure jarduketak ar reta-
ren jar raipenera biderat zeko asmoz.

-  RUG sailkapena ant zeko behar rak di-
tuzten pert sonak ant zeman eta sail-
kat zeko baliagar ria dela irizten diogu, 
sailkapen hor ren oinar ria, lehenik eta 
behin, lagunt zaren inguruko behar rak 
baitira eta, ondoren, eguneroko bi-
zit zako jardueren lagunt za behar rak 
(oinar riz koak eta instrumentalak). 

-   RAI sortako tresna espezifikoak 
sart zea aztert zen dugu ezgaitasun 
intelektualaren eta buruko osasuna-
ren eremuko taldeetarako, orientazio 
hobea egiteko pert sona horien bere-
zitasunaren arabera.

-  Gure ustez, RAI-screener+ behar rak 
ant zemateko tresna da, geroko be-
rari az ko balorazioetarako balio duena 
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hala nola et xeko zaint za (RAI-home 
Care) eta egoit zetakoa (RAI-Nursing 
home), besteak beste.

zErBit zu Eta PrESta zioEn 
GainEKo ProPoSaMEna

Ar retako Banako programa egiteak bere-
kin dakar bi fase berei zi bilt zen dituen pro ze-
sua:  zerbit zuen eta presta zioen proposamena 
egitea et xean eta, ondoren, proposamena ba-
lio zkot zeko bigar ren fasea. 

Gi zarte t xostenean, MBB balora zioan 
eta RAIn bildutako informa zioa kontuan i za-
nik, eta eskaki zunak betet zen direla egia zta-
tukoan, hasierako proposamena balio zkotu 
egiten da eta aipaturiko baliabideen eta  zer-
bit zuen eskabideen i zapidea hasten da.

Jarduera Egokiak  zerbit zuen eta 
presta zioen proposamenean

- Gure proposamenaren oinar ria et xean 
eginiko gi zarte t xostena da; i zan ere, in-
guruneari buru zko informa zioa ematea z 
gain, pert sonarent zat gar rant zi zkoak 
diren arlo gu ztiak bilt zen ditu: lehen-
tasunak, igurikapenak, familiarekiko 
bali zko desadostasunak, beste  zerbit zu 
bat zuk erabilt zea, eskuragar ri dauden 
baliabideak eta lagunt zak…

-  Orienta zioan, eskabiderako gar rant zi zkoa 
eta nahikoa den informa zioa besterik e z 
dugu ematen; gehiegi zko informa zioare-
kin e z nahasten ahalegint zen gara. Rap-
port delakoa erabilt zen dugu; informa zio 
er ra za antolatu, laburbildu eta it zult zen 
dugu, pert sonari egokituta.

-  pert sona bere ingurunean egotera bi-
derat zen saiat zen gara, betiere 
baldint za egokiak badira. Ohiko ingu-
runean jar rait zeko lagungar riak diren 
baliabide espe ziali zatuetara biderat zen 

dugu pert sona, baita gi zarte baliabide 
formalak eta e z formalak erabilt zera ere.

- Aldeen arteko adostasuna bilat zen dugu, 
betiere jarduketa ardurat suari eta ir-
moari kalterik egin gabe ikusitako egoe-
rak hala eskat zen duenean.

-  Laguntasun emo zionala ematen diegu 
pert sonei eta senideei autonomia 
funt zi onala galt zeak dakar ren senti-
menduen metaboli za zioan. Erabakiak 
hart zera eta argitaraturiko informa zio 
eta lagunt za gidak betet zera bi-
derat zen ditugu.

-  zerbit zua edo presta zioa erabakitako-
an, 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.

- Ar retako Banako programa balio zkot zeko 
erant zuki zun profesionala hart zen dugu 
geure gain pert sonaren behar retarako 
proposamen egokia den aldetik, haren 
bi zit zarako dakart zan ondorioengatik.

zaint zailEarEn EGoKitaSuna

Besteren lagunt za behar du ena zain- 
t zeko eta lagunt zeko gaitasun fisikoa eta 
psikikoa du ena da pert sona egokia, baita 
pert sona hor rek behar dituen  zaint zak ema-
teko be har re zko dedika zio denbora edota 
lagunt zak dituena ere.
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Gaur egun,  zaint zailearen egokitasun 
kont zeptua Familia Bar ruko zaintzetarako 
prestazio Ekonomikoak (pBzp) sortutako admi-
nistra zio egoeraren bar ruan kokat zen da. Sal-
buespene zko kasuetarako sortutako presta zio 
hori her ritar ren baliabiderik gustukoena bilak-
atu da, 39/2006 Legean e zart zen dituen  zer-
bit zuen  zor roaren bar ruan. hor rek  zaint zai-
learen e zaugar rien gaineko e ztabaida teknikoa 
pi zten du, hain  zu zen ere  zaint zan ahalik eta 
kalitaterik handiena lort zeko eta presta zioa-
ren helburuak betet zeko.

pBzpren eremuan,  zaint zailea seni-
det zat hart zen da (edo berdinet sitako egoera) 
eta gut xiene z urtebete z hart zen du  zaint za-
ren gaineko administra zio erant zuki zuna.

Jarduera Egokiak 
zaint zailearen egokitasunean

-  Etengabe pent sat zen dugu eta bir-
planteat zen dugu pBzpren egokit za-
pena,  zenbait mendekotasunetan. Eta 
mendekotasun handiena duten pert so-
nek ar retaren aldetik ditu zten behar ren 
arabera; i zan ere, gero eta espe ziali za-
tuagoak dira behar rok. Baina a zterketa 
ekonomikotik ere egin dugu, mendeko-
tasunak familien ekonomia ugarietan 
dituen ondorioengatik.

- E zinbestekot zat jot zen dugu egokitasun 
eskaki zunak  zeha zteko iri zpideak sa-
kont zea, eta hor retarako,  zaint za behar 
be zala egiteko gaitasun fisikoa edota 
psikikoa balorat zen da, betiere besteren 
lagunt za behar dutenen behar  zehat zak 
eta ar risku egoerak kontuan i zanik.

-  Egokitasuna planteat zen dugu, e z 
kont zep tu estatiko gisa, bai zik eta la-
gunt za eta ikaskunt za behar duen  zer-
bait gisa. hor retarako, funt se zkoa da 
profesionalak e z diren  zaint zaileen in-
forma 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.

-  Bi zikidet zako baldint za egokiei eta 
et xebi zit zaren bi zigar ritasunari buru zko 
iri zpideak adosten ditugu, baita ar reta 
eta  zaint za pert sonaren behar retara 
egokit zea ere, mendekotasun mailaren 
arabera betiere.

-  Ar retaren jar raipenari buru zko kon- 
t zep tu argia dugu: funt se zko elemen-
tua da ar risku egoerak ant zemateko. 
hor retarako,  zaint zailearen gainkarga 
neurt zen duten tresna balio zkotuak 
erabilt zen ditugu.

- halaber, tratu desegokiko egoerak ant ze-
mateko protokoloak garat zen ditugu, 
egoerak behar duen premia z jarduteko.

-  Gure uste z,  zeha zturiko egokitasun iri zpi-
deak pBzprako bakar rik e z ar retako beste 
modalitate bat zuetarako ere aplika dai-
te zke, betiere pert sona ohiko helbidean 
dagoela.

lar rialdiaK

Egoera bat premia zkot zat hart zeak be-
rekin dakar gainerakoetatik e zberdina egi-
tea (bere z denagatik) lehentasune z lant ze-
ari dagokione z. hori be har be zala justifikatu 
be har ra dago, salbuespene zko egoera arau e z 
bihurt zeko eta, hala, benetan behar duenaren 
pro zedura e z at zerat zeko, baina hasieran e z 
hain premia eta bi zkortasun handiarekin.

Mendekotasunaren Balora zio eta Orien-
ta ziorako premia zko 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.

- Ar retarik e za, oinar ri zko behar rak be-
tet zeko famili euskar ririk e z dagoelako, 
eta gainera, e z duelako diru-baliabiderik 
ar reta bere kontura eta modu pribatu an 
ordaint zeko. Aldi berean, premia zko 
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.

-  E zinbestekot zat jot zen dugu Oinar ri zko 
Gi zarte  zerbit zuko profesionalek eman-
dako gi zarte t xostena i zatea, premia zko 
egoera dela bermat zeko, egoera sako-
nago e zagut zen dutela-eta. 

- Banaka a ztert zen ditugu kasu gu ztiak, 
premia zkotasun iri zpideak betet zen di-
rela a zpimar ratu z,  zertarako-eta gaine-
rako pert sonei diskrimina zio zko traturik 
e z emateko, betiere kasu hauetarako 
e zar ritako protokoloak erabili z.

-  premia zko kasuetan, inoi z, lagunt za 
bere zia behar i zatea gerta litekeela 
uste dugu administra zio i zapidet zea-
ren aldetik.

-  Bi zkor egiten ditugu kasuaren balo-
ra zioa eta orienta zioa, lanbide anit zeko 
talde aditu baten bide z.

-  premia zko egoeraren ber ri ematen dugu 
besteren lagunt za behar dutenak balo-
rat zeko Bat zorde Teknikoan, kide anit zeko 
organo gisa premia zkotasuna ber ret si 
de zan. Egoerak hala behar badu, bat zor-
dearen e zohiko deialdia egiten dugu.

-  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 so-
nari 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. Fisi-
koa, sexuala, psikologikoa, ekonomikoa edo 
so zi ala i zan daiteke. Familian, erakundean 
edo gi zartean gerta daiteke.

 zabarkeria derit zo pert sonaren behar 
biop sikoso zaialak betet zeko  zaint za funt zioak 
e z betet zeari, ondorio z kaltea edo mina eragi-
ten ba zaio. Aktiboa edo pasiboa i zan daiteke.

pert sona bertan behera u ztea nahita bu-
ruturiko ekint za da, dagokion erant zuki zuna 
bere gain hart zen e z duen pert sonak edo era-
kundeak eginikoa. 

Besteren lagunt za behar dutenent zako 
tratu desegokirik e z dagoela ukat zea haien 
be har rak eta ar riskuak e z onart zea da, baita 
haien gi za duintasunak eskat zen di zkigun tra-
tu onen erant zuki zun partekatua ere.

Jarduera Egokiak besteren lagunt za 
behar dutenen tratu t xar,  zabarkeria 
edota bertan behera u ztearen 
kasuetan

- jakin badakigu mendekotasunak ar ris-
ku handiagoan u zten dituela pert sonak 
eta kalte fisikoa, emo zionala edo mo-
rala jasateko posibilitateak handiagoak 
direla, beren behar rak betet zeko inoren 
menpe daudelako. 
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-  Gai konplexua dene z gero, arlo ho-
netan jabeara ztea e z e zik, profesional 
ardurat suak garen aldetik, etengabeko 
trebakunt za i zan behar dugula de-
rit zogu, prebent ziorako, detek ziorako 
eta jarduketa egokirako pro zedurak eta 
adiera zleak i zan dit zagun.

- Ar risku-faktoreen prebent zioa eta ba-
bes-faktoreak indart zea bult zat zen di-
tuen mekanismot zat jot zen dugu beste-
ren lagunt za 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 pre-
bent zio-faktoret zat jot zen dugu gure 
jarduna.

- Gure jarduketetan,  zeharka baina irmo-
tasune z ikert zen ditugu tratu fisiko de-
segokiaren bali zko adiera zleak. 

- halaber, tratu emo zional desegokia z ja-
beara zita gaude bere ziki hala nola ba-
kart 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 so-
nen 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 a- 
t zen gara.

-  Egoerak ant zemateko eta prebe-
nit 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 balo-
rat zeko bat zorde teknikoa besteren lagunt za 
behar dutenen arloko informa zioa eta la-
gunt za emateko eta erabakit zen lagunt zeko 
kide anit zeko organo aholku-emailea da.

Besteren lagunt za behar dutenak ba-
lorat 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, eraba-
kit zea eta egitea.

Besteren lagunt za behar dutenak balo-
rat 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 lagunt za behar dutenak ba-
lorat zeko bat zorde teknikoa talde-
lanerako organot zat jot zen dugu, non 
aur retia zko erabakiak erkat zen diren. 
Et xeko balora zioa eta orienta zioa arlo 
anit zekoak i zan direne z gero, erabakia 
ere arlo anit zekoa da. hala, balora zio 
eta orienta zio pro zesuko profesional 
gu ztiek hart zen dute parte (medikuak, 
psikologoak eta gi zarte langileak) beste-
ren lagunt za behar dutenak balorat zeko 
bat zorde teknikoan.

- Gar rant zi handia eman diogu be-
steren lagunt za behar dutenak ba-
lorat zeko bat zorde teknikoari, men-
dekotasuna balorat zeko eskubide 
subjektiboa aint zatesteko berme sis-
temaren 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 la-
nak, eta segurtasun juridikoa ematen 
die erabakiei.

- Besteren lagunt za behar dutenak ba-
lorat zeko bat zorde teknikoan behin-
be hineko mendekotasuna a ztert zen 
dugu eskubideak bermat zeko, pert so-
nek, behin-behingo z bada ere,  zer-
bit zuak eta presta zioak baliatu ahal 
dit zaten behar re zkoa denean.

-  Besteren lagunt za behar dutenak balo-
rat zeko bat zorde teknikoan arloen arte-
ko 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 hel-
bururekin: euskara zko har remanak 
areagot zeko eta, aldi berean, men-
dekotasunaren balora ziora eta orien-
ta ziora egokituriko hi zkera teknikoa 
sakont zeko, pert sonengana gehiago 
hurbilt zeko asmo z.

-  Besteren lagunt za behar dutenak 
balorat zeko bat zorde teknikoan fin-
kat 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 adminis-
tra zio i zapideak bi zkortu behar ra dagoene z 
eta pert sonen autodetermina ziorako esku-
bidea bermatu behar dene z, balora zioa eta 
orienta zioa et xean bateratuko dituen pro ze-
dura aukeratu da. 

Balora zioa egindakoan, gi zarte langilea 
et xera joan, pert sonari mendekotasun mai-
laren ber ri eman eta, eskat zailearen eta fa-
miliaren partaidet zarekin,  zerbit zu eta pres-
ta zi oen proposamena egiten du.

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

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 so-
naren autodetermina zioari, bera-
rent 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, protoko-
lo bat e zar ri dugu, eskabideari berme 
juridikoa emateko xedea z. 

-  Medikunt zako profesionalek egia zta-
tu 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 mendekotasu-
na duen pert sonak nahi e z duen  zer-
bit 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 nagu-
sia egotea ere, eta orde zkaria ere bai, 
hor relakorik balego. hala, pert sona ho-
rietako bakoit zak bere gain hart zen du 
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dagokion erant zuki zuna eta, gainera, 
pert sonak ar retaren aldetik dituen be-
netako behar rak egia ztat zen ditugu.

-  Et xean egiten dugun orienta zioaren 
unean, proposaturiko  zerbit zuari edo 
presta zioari buru zko oinar ri zko in-
forma 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 ber-
meak e zart zen ditu zten arauak: besteren 
lagunt za behar dutenen autonomia pert so-
nalaren babesari eta ar retari buru zko aben-
duaren 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 so-
nalen babesari buru zko abenduaren 13ko 
15/1999 Legea eta Osasunari buru zko apiri-
laren 25ko 14/1986 Legea.

Era berean, administra zio pro zedura 
beraren gaineko kontrol eta berme elemen-
tuak eskaint zen dira lege horietan, besteak 
beste mendekotasuna aint zatesteko eba zpe-
naren 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 infor-
ma zioaren behar be zalako isilekotasu-
na 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 intere-
satua administra zioan agertuta adie-
ra zpena egiten badu.

- Era berean, isilekotasuna bermat zen dugu 
espedientearen kopia eskat zen dugunean; 
kopia eskat zaileari baino e z  zaio emango 
edo, hala denean, haren orde zkariari.

- Espedientean dauden datu medikoak eta 
so zialak ematen di zkiogu soilik eskat zai-
leari edo, hala denean, haren orde zkaria-
ri. Telefono bide zko ar retari dagokione z, 
kontu berarekin jarduten da.

-  Art xibatuta eta  zaint zapean ditugu 
administra zio espedienteak; galara zita 
dago espediente horiek  zerbit zutik ate-
rat zea. halaber, lanaldia amaitutako-
an, i zapidet zen ari diren espedienteak 
gilt zapean gordet zen dira.

-  pert sonak badu balora zioaren ber ri 
et xean eta loturiko gradu eta mai-
lari buru zko argudioak jasot zen ditu.  
Ondorio z, nabarmen egin du behera 
er reklama zioen kopuruak. 

- Er reklama zioa dagoenean, ber ra ztert zeko 
er rekurt soa (eginiko balora zioarekiko 
desadostasuna adiera zten da bertan) eta 
ber rikuspena berei zten dira, balora zioa-
ren ondotik egoerak oker rera egin badu.

-  protokolo bat dugu kexei eta irado-
ki zunei erant zuteko.

-  Gar rant zi zkot zat jot zen dugu erabil- 
t 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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1. i zenA: proiektu, jarduketa edo espe-
rient ziarena.

Honelako i zena eman diogu gure espe-
rient ziari: Bi zkaiko Lur ralde Historikoko Men-
dekotasunaren gaineko Balora zio eta Orien-
ta 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 proiektua-
ren erakunde arduraduna. Hauexek dira ardu-
radunak: José Luis Aldaytur riaga Bustamante 
eta Lourdes  Zurbanobeaskoet xea Laraudogoi-
tia, hur rene z hur ren.

3. tokiA: Egiten den tokia, lur ralde 
mailako estaldura.

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), ho-
riexek baitira Mendekotasunaren Balora zio 
eta Orienta zioaren arloko eskudunak.

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 gehie-
na Bilbo Handiko hiriguneetan dago bilduta 
(875.552 bi ztanle). Gainerakoak kostaldean 
eta landa eremuetan daude banatuta.

2007an hasi  zenetik, Mendekotasuna-
ren Balora zio eta Orienta zio Atalak 64.000 es-
pediente i zapidetu ditu, eta horietatik 41.600 
gut xi gorabehera emakume zkoei dago zkie eta 
22.400, ber ri z, emakume zkoei. Alabaina, ña-
bardura bat egin behar ra dago: datu horiek 
Bi zkaiko mendekotasunaren nagusitasuna 
adiera zten dute, bat zuetan pert sona be-
rari buru zko administra zio jarduketak baitira 
(ber rikuspenak).

Ikus dit zagun datuak urteen arabera 
banakatuta:

-  13.494 espediente 2007an (8.711 emaku-
meenak 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 gi zonenak),

-  14.051 2010ean (9.922 emakumeenak 
eta 5.380),

4. JArduketA-eremuA: pro zedura 
tekniko administratiboak, administra zioen 
arteko koordina zioa, lankidet za eta partai-
det za; antolakunt za, trebakunt za eta ka-
litateko pro zedurak.

Gure Jarduera Egokia  zor ro zki lot zen  zaio 
mendekotasunaren balora zio eta orienta zioaren 
pro zedura tekniko administratiboaren pro zedu-
raren eremuari. Eskabidea hasten denetik egoe-
ra aint zatet si eta orienta zioa egin arteko aldia 
hart zen du, Ar retako Banako Planaren bide z.

i. EranSKina. JarduEra EGoKiarEn azalPEn-MEMoria
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5. tAldeA:  zein talderent zat den.

Mendekotasunaren Legea unibert sala 
dene z gero, esperient ziaren hart zailea Bi zkai-
ko popula zioa da, hiru (3) urtetik gorakoak eta 
hiru (3) urtetik beherakoak (beraria zko pro ze-
dura jar rait zen dute) barne direla.

6. helburuAk: helburuak (orokor rak 
eta espe zifikoak).

Jarduera Egokiaren helburu orokor ra da 
mendekotasunaren balora zio eta orienta zio 
pro zesuaren eraginkortasuna eta kalitatea ho-
bet zea besterik e z. 2009ko lehen gogobete-
tasun-inkestetatik dator ren Hobekunt za Pla-
naren ondorio z, ber rikunt za egitea erabaki  zen, 
eta pro zesu tekniko administratiboa aldatu da, 
balora zio eta orienta zio fasea bat egin delako 
halako molde z non, bi zkor ragoa eta eragin-
kor ragoa i zatea z gain, pert sonal medikoak, psi-
kologikoak eta gi zarte langileek eginiko bater-
ako balora zioa eta orienta zioa lortu baikenuen. 
Hartara, gi zarte t xostena eta ingurunearen 
t xostena egin dira eskat zailearen et xean, betiere 
haren irit zia aint zat hartuta.

Helburu espe zifiko gisa, hauexek plan-
teat zen ditugu:

- Mendekotasunaren balora zioaren eta 
orienta zioaren eskat zaileen gogobete-
tasuna hobet zea lort zea.

- Administra zio i zapidet zea bi zkort zea  zer-
bit zu edo presta zioa eskurat zeko.

-  Eskat zaileen behar rak sakont zea,  zer-
bit zuak eta presta zioak eskat zaileei ego-
kitu ahal i zateko.

-  Talde kultura sort zea partekatu be-
har reko  zenbait balioren inguruan, egu-
neroko ata za  zu zent zeko.

- Eguneroko jarduketak baterat zea, pro ze-
suen koherent zia eta jar raipena lortu 
ahal i zateko.

- J akint za partekat zea eta editat zea.

7. JArdueren deskrip zioA: proiek-
tu, jarduketa edo esperient ziaren eta erabi-
litako metodologiaren deskrip zioa. jarduerak 
sort zeko eta abiara zteko pro zesua. Osaturiko 
jarduketak. Eskaturiko lagunt zak eta lanbide 
jarduketak. Gi zarteren baliabideekiko koor-
dina zioa. jardunak ar rakasta i zateko faktore 
kritikoak ant zematea. Egungo egoera eta an-
tolakunt za.

Mendekotasunaren balora zio eta orien-
ta 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 argita-
rat zea i zan  zen lehenbi zikoa, non bi (2) hila-
beteko epea e zart zen den.

Bigar rena 2009an eta 2010ean eginiko 
gogobetetasun-inkesten bi mult zo dira, euren 
hobekunt za planak ditu ztela.

Hirugar rena Bi zkaiko Foru Aldundiak 
(BFA) IMSERSOren lan taldean parte hart zea 
i zan da, mendekotasunaren gaineko Jarduera 
Egokien kont zeptua emateko, egiteko eta eba-
luat zeko. 

Laugar ren gertaera gar rant zit suak pro ze-
dura tekniko administratiboa egiten duten profe-
sionalen partaidet zarekin du  zerikusia. Ondorio z, 
a zterketarako giroa sortu da, eta profesionalek 
etengabe hobet zeko nahiak bildu ditu.

2009an, IMSERSOren Jarduera Egokien 
taldean parte hart zearekin batera, arlo anit zeko 
talde bat eratu  zen, mendekotasunaren balo-
ra zio eta orienta zioaren gaineko Jarduera Ego-
kien proiektua egiteko.

Taldea dokumentatu eta hainbat bi-
lera 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 hobe-
kunt zan. Eraginkortasun handiagoa i zateko, 
lan-talde t xikiak sortu  ziren, eta Jarduera Ego-
kien arlo bakoit za sakondu  zuen. Hart ara,  zati 
bakoit zaren ekarpen ber riekin  zir ribor ro bat 
egin eta gainerako partaideei bidalt zeko egin-
ki zuna hartu  zuen bere gain.

Pro zesu hor ren ondorio z, mende-
kotasunaren 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 koor-
dina zioaren eremuan, gi zarte t xostena ematen 
dute, betiere eskat zailearen inguruabar pert so-
nal 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 zta-
tu dene z, informa zioaren ingurukoak ho-
bet zeko behar argia dago, eskat zaileen nahi z 
profesionalen ingurukoak.

Gaur egun, etengabeko hobekunt za-
proiektu gisa jar rait zen du, kanpoko egia ztape-
nen batean finkat ze aldera.

8. proiektuA gArAtu den AldiA: 
hasierako data, aldaketa nabarmenak ant ze-
maten diren unea eta inflexio uneak. Unean 
unekoa i zan daiteke ekint za  zehat z edo iraun-
kor baterako. proiektuaren etapak. Denbora-
unitatetan sekuent ziaturiko edukien banaketa. 
Egutegia.

Jarduera Egokien proiektua 2009ko 
abenduan abiara zi  zen, IMSERSOren lehen 
bilerarekin, lehen gogobetetasun-inkestare-
kin eta Foru Dekretu ber riaren argitalpena-
rekin batera.

Unerik gar rant zit suenak gogobete-
tasun-inkesten emait zekin bat dato zenak dira, 
bere ziki bigar rena, hain  zu zen ere 2010eko api-
rila eta u ztaila bitartean. Lehen e zustekoa hauxe 
i zan  zen: erant zun kopuru asko z handiagoa lor-
tu genuen, pert sonek ohiko posta z bidali behar 
ba zuten ere. Gainera, gogobetetasun-maila ho-
betu genuen. Hor rek bigar ren hobekunt za plana 
egitera bult zatu gintuen, handi zaleagoa.

Oraindik badirau Jarduera Egokien 
proiektuaren edi zioak, pro zesu bi zit zat hart zen 
baitugu, etengabeko hobekunt zan.

9. AdministrA zio etA erAkunde 
pArtAideAk: proiektuan parte hart zen du-
ten administra zioak  ze ha ztea (estatukoa, au-
tonomikoa, probint ziakoa, eskualdekoa, toki-
koa), baita sail artekoa eta erakunde bat zuen 
lankidet za dagoen ere.

Bi zkaiko Foru Aldundiari dagokio 
mendekotasuna balorat zeko eta orien-
tat zeko pro zedura tekniko administratiboaren 
erant zuki zuna. Hala ere, badago koordina zioa 
oinar ri zko gi zarte  zerbit zuen artean, eta bi jardu-
keta-ildotan hart zen dute parte. Alde batetik, 
gure aplika zioan sart zen dira Et xe z Et xeko La-
gunt za  zerbit zuaren datuak kargat zeko (eskabi-
deko datuak udalet xe etatik grabat zeko etorki zu-
neko ereduaren sorburua dena) eta, bigar renik, 
pro zesuari eragiten dioten aldaketen uneko in-
forma zioa jasot zen dute. 

10. bAliAbideAk: Erabilitako baliabi-
deak. Gi za baliabideak. Materialak. Baliabide-
ak hobet zea eta aprobet xat zea.  zerbit zu ka-
talogoaren sarea.  zerbit zuen espe ziali za zioa.

proiektuak, gaur egun, honako gi za ba-
liabide hauek ditu:

-  kudeaketako 22 administrari (horietatik 
8  zita ziokoak dira).

-  6 grabat zaile.

-  Telefono bide zko ar retako 6 agente.
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-  14 gi zarte langile  zerbit zu eta presta zi oen 
proposamena et xean egiteko eta 15 Ar re-
tako Banaketa programa eba zteko.

-  20 mediku landa-lana egiteko Balo-
ra zioan eta Orienta zioan, eta besteren 
lagunt za be har dutenen gradua eta 
maila balorat zeko organoetan.

-  psikologo bat 3 urte ditu zten haur rak 
balorat zeko eta 18 urtetik beherakoen 
eta 18 urtetik gorakoak diren eta e zgai-
tasun intelektuala edo buruko gaixo-
tasuna dutenen iri zpenak emateko.

-  2 mediku, 5 psikologo, 5 gi zarte langile, 
administrari bat eta atalburu bat EVErekin 
batera 3 urtetik beherakoei balora zioak 
egiteko, e zgaitasunaren balora zioaren 
eta ar reta goi ztiar raren behar raren pres-
kri p zioaren bar ruan.

-  Administra zio orokor reko 2 teknikari 
aho lkularit za juridikorako eta adminis-
tra zio pro zeduraren bermerako.

-  Gi zarte-osasuneko arduradun bat balo-
ra zio eta orienta zio pro zeduraren koor-
dina zio teknikorako.

-  Atalburu 1.

-   zerbit zuburu bat.

Baliabide materialen artean, adminis-
tra zio pro zedurari dat xe zkione z gain, hauexek 
nabarmenduko ditugu: 

-  Gar raio publikoa (trena, autobusa, metroa 
eta taxia) eta pribatua (autoa) erabilt zea 
kostua et xeko bisiten bi zkortasunarekin 
orekat zeko.

-  Ordenagailu eramangar riak erabilt zea ba-
lora ziorako.

Balora zio eta orienta zio pro zesuaren 
beraren  zerbit zuen katalogoa z gain, honako 
hauek ditugu:

-  Balora zio eta orienta zioko adminis-
tra zio pro zedura biderat zeko telefono-

gunea. Ar retarako ordutegia: 8:30etik 
19:00etara.

-  kexen eta iradoki zunen pro zedura.

-  Isileko dokumenta zioa tratat zeko sistema.

A zkenik,  zerbit zuen espe ziali za zioari da-
gokione z, honako hauetan jart zen dugu ar reta 
bere zia:

-  profesionalek berek egiten di zkiete ba-
lora zioak, orienta zioak eta jar raipenak 3 
urtetik beherakoei.

-  psikologiako li zent ziatuek egiten ditu zte 
3, 4, 5, 6, 7, 11 eta 18 urtetik beherakoen 
eta e zgaitasun intelektuala edota bu-
ruko gaixotasuna duten pert sonen balo-
ra zio ak, betiere medikunt zako li zent zi atu 
baten lagunt za z.

-  pert sona bertan behera ut zita egotea, 
tratu t xar rak eta  zabarkeria kasuak ant ze-
mateko protokoloa dago, eta premia zko 
egoit zan sart zeko aukera ematen du.

11. ArAudiA: proiektu, jarduketa edo 
esperient ziaren araudiaren gaineko er refe-
rent zia.

hauxe da pro zeduraren gaineko araudia:

-  Bi zkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 
24ko 74/2004 Foru Dekretua, mende-
kotasuna aint zatesteko pro zedura arau-
pet zen duena.

-  BFAren abenduaren 1eko 162/2009 Foru 
Dekretua, mendekotasuna aint zatesteko 
pro zedura araupet zen duena, aur rekoa 
orde zten duena.

-  BFAren u ztailaren 20ko 93/2010 Foru De-
kretua, abenduaren 1eko 162/2009 Foru 
Dekretua aldat zen duena.

12. ebAluA zioA: Ebalua zio sistema eta 
erabilitako tresnak.

2009an eta 2010ean eginiko gogobe-
tetasun-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 do-
kumenta zioan gehitu dira).

13. emAit zAk: Lorturiko emait za na-
gusiak. helburuen betet ze maila. Lorturiko 
estaldura (erabilt zaileak/ar reta jaso duten 
pert sonak).

Erabilt zaileen eta partaideen gogobe-
tetasuna.

Eragina: Enplegua sort zea, popula zioa 
finkat zea, baliabideak dinami zat zea, pert so-
nen eta taldeen partaidet za.

Lorturiko emait zak a ztertu ondoren, 
hauxe da lehen ondorioa: askoa z bete direla es-
pero  ziren emait zak, bai pro zedura bi zkort zeari 
dagokione z –balora zio eta orienta zio pro zedura 
osoa 45 egunetan egiten da orain; pro zedurak, 
ber ri z, 60 egun exijit zen ditu-, bai eskat zaileen 
gogobetetasunari dagokione z- gogobetetasun 
globaleko 7,86 2010eko pro zedura ber riarekin; 
2009an, ber ri z, 7,63koa i zan  zen.

Nabarment zekoa da 2009ko inkesten 
emait zen ber ri eman  zaiela 2010ean balo-
raturiko pert sonei, eta gau za bera egingo da 
aur rerant zean ere. halaber, profesionalei ja-
kinara zten  zai zkie emait za horiek. 2009ko in-
kestak, ber ri z, balora zioaren profesionalei soilik 
jakinara zten  zai zkie, eta 2010ekoa jendaur rean 
aurke ztu dira besteren lagunt za behar dutenen 
ar retarako jarduera egokiei buru z 2011n eginiko 
topaketa profesionalaren baitan.

Ageriko emait za da taldeek proiektuan 
i zan duten partaidet za. partaidet za hor rek 
eraginkortasun handiagoa ekar ri du eta, ondo-
rio z, pro zesuetan parte hartu dutenen gogo-
betetasun handiagoa, talde ekimenaren ar ra-
kasta 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 esperient ziak 2010ean i zan 
dituen diru-baliabideak:

- Espedienteak grabatu 
eta eskaneat zeko gastuak . . . . .  295.840€

-  Call-Center-eko gastuak. . . . . . . .  43.606€

-  Lagunt za informatikoko 
gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262.305€

-  pert sonalaren gastuak . . . . . . .  4.621.230€

-  Gastuak 2010ean, gu ztira . .  5.222.981€

Gure esperient ziaren oinar ria Bi zkaiko 
Foru Aldundiak onet sitako Foru Dekretua-
ren aplika zioa dene z eta Aldundiaren politika 
be steren lagunt za behar dutenei ar reta ema-
tea dene z hainbat urtetatik hona, orain arte 
i zandako parametro ekonomiko berdinekin 
jar raituko duela suposat zen dugu, betiere es-
perient ziaren iraunkortasuna eraginkortasun 
eta kalitate parametro berdinetan.  

15. ondorioAk: proposaturiko ho-
bekunt zarekin lotutako eta nabarmendu be-
har reko e zaugar riak. Indar-gune nagusiak. 
hobekunt zaren ingurukoak. Egin behar denari 
eta egin behar e z denari buru zko funt se zko 
ideiak.  zer gehiago egingo genuke edo  zer gel-
dit zen  zaigu egiteko esperient ziaren ondotik 
hobet zen jar rait zeko?

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 so-
nekin. Dedika zio handia eta diru-baliabide 
ekonomiko handiak inbertitu badira ere, aha-
leginak 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 kopu-
rua, 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 pres-
ta zio  zehat zen eskabide bihurt zen da.

Balora zio eta orienta zioaren eredu 
bi opsikoso ziala sakondu dugu,  zeren eta 
medikunt za eta psikologiaren profesiona-
lek 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.

Aldi berean, lorturiko emait zekin ire-
kit zen  zaigun aukera nabarmendu nahi dugu. 
Alde batetik, egungo egoeran pro zeduraren 
kanpoko egia ztapena lort zeko aukera plan-
te at zen  zaigu. Bestetik, taldeak motibatu egin 
dira RAI metodologian sakont zeko, pert sonak 
lagunt zaren aldetik dituen be har ren balo-
ra zioa osat zeko tresna gisa (MBB) eta, hala, 
bere egoerarako  zerbit zu eta presta ziorik 
egokienak biderat zeko.

halaber, MBB balora zioa eta RAI me-
todologiaren erabilera konbinat zeko aukera 
a ztert zen ari da, buruko gaixotasunean eta 
e zgaitasun intelektualaren balora zioan hobe-
kunt zak egiteko xede z. 

A zkenik, nabarmendu nahi dugu e zen, 
pro zeduran hobekunt zak lortu badira ere, 
bali zko ahule zia agertu dela iraunkortasuna-
ren 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 Ad-
ministra zioa eskaria bere gain hart zeko gai 
e z i zateko ar riskua dago.
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1. JArduketAren edo 
esperient ziAren JAtor riAren 
gAkoAk

1.1. zergatik hor relako jarduketa edo es-
perient zia? Oinar ri zko  zein helburu lortu 
nahi  zen?  zein behar ant zeman  zen?  zein 
alderdi hobetu nahi  ziren?

IMSERSOren jarduera Egokien Lan Tal-
deak emandako bult zada eta 2009ko gogo-
betetasun-inkesten lehen mult zoko emait zak 
abiapuntu hartuta, mendekotasunaren ba-
lora zio eta orienta zio pro zedura aldatu  zen 
2009ko amaieran.

Eraginkortasun handiagoa lortu gura  zen, 
pro zedurako epeak laburtu z eta, aldi berean, 
pro zeduraren kalitatea hobetu.

Ant zemandako behar raren arabera, ge-
hiegi zko denbora ematen genuen eta beti e z 
genuen jakiten eskat zailearen irit zia. halaber, 
pro zedura bitartekot zat hartuta eta e z bere z 
helburut zat,  zerbit zu edo presta zioaren eskabi-
dea lehenbailehen i zapidetu nahi  zen.

1.2. zein i zan dira jarduketa edo espe-
rient zia abiara zteko sustat zaile edota 
bult zat zaile nagusiak?

Burut zaren lidergo argia batetik, gi za 
baliabideen eta baliabide materialen lagunt za 
determinantearekin batetik, eta ondo trebatu-
riko talde ga ztea bestetik i zan dira esperient zia 
abiara zteko gakoak.

1.3. zelakoa i zan  zen hasiera?  zelan 
hasi  zen mart xan jart zen?

Esperient zia 2009an sortu  zen. Ba ze-
goen adinekoen arlo anit zeko balora zioaren 
eta orienta zioaren gaineko esperient zia posi-
tiboa 2007. urtea baino lehen.

1.4. zein  zailtasun  zegoen hasieran? 
zelan egin  zit zaien aur re une har-
tan?  zein lagunt za  zegoen?

Lehen  zailtasuna balora zioa eta orien-
ta zioa eman behar reko taldeen pent saera-al-
daketaren 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 i zana i zan  zen, administra zio egitu-
rak  zailak i zan ohi direlako aldat zen.

Beste  zailtasun bat taldeen aldetik  ze-
goen: asko kostatu  zen taldeek jarduera Ego-
kien er ronka euren gain hart zea, eurena balit z 
be zala eta eraginkortasun eta kalitate han-
di agoa, lan-taldea eta segurtasun profesionala 
ekar riko  zituena. halaxe gertatu da.

2. JarduKEtarEn Edo 
ESPEriEnt ziarEn GaraPEnarEn 
GaKoaK

2.1. zein i zan dira edo dira  zailtasun 
nagusiak jarduketa edo esperient zia ga-
rat zeko eta at xikit zeko?  zelan gainditu 
ahal i zan dira?
Aur reko atalean aipaturiko  zailtasune z 

gain, honako  zailtasun hauek gainditu i zan 
dira pixkanaka pro zedura ber ria abiara zteko 
pro zesuan:

ii. EranSKina. autoEBaluazioKo GaldEtEGia
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- Ordenagailu eramangar riak sareko apli-
ka zioarekin sinkroni zat zea, balora zioak 
eta orienta zioak denbora er realean 
egin ahal i zateko.

- Bi egitekoak (balora zioa eta orienta zioa) 
gau zat zeko behar re zko denbora ego-
kit zea, inbertituriko denboraren eta 
jarduketaren kalitatearen arteko oreka 
lort zeko.

- Balora zioaren eta orienta zioaren egu-
neroko ibilbideak bi profesionalei eta 
eskat zailearen behar rei egokit zea.

-  zaint zailea pro zeduraren orduan et xean 
egotea lort zeko  zailtasunak.

- pert sonari eta familiari informa zioa eman 
behar ra eta nahasmendua eragin le zak een 
gehiegi zko informa zioa orekat zea.

- pert sonak erabakiak hart zeko duen es-
kubidea eta sinadura bilt zeko berme 
judi ziala eta pro zedurako (e zgaitasuna, 
e zintasun fisikoa edo mentala,…) ber-
mea babesteko  zailtasuna.

-  Famili ingurunean  zaint za emateko 
diru presta zioa mendekotasuna duen 
pert sonaren behar be zalako ar reta ber-
mat zeko bere helburuari egokit zea.

-  pert sonak ar retaren aldetik dituen 
behar rak eta  zerbit zuetako it xaro-
teko  zer rendekin orekat zea ar retako 
banako programa egiterakoan.

2.2.  zein dira jarduketa edo esperient zia 
onen ar rakastarako gako nagusiak?

Ar rakastaren gako nagusia hauxe da: 
gi za taldeak nahi z  zu zendarit zak eta Bu-
rut zak ahaleginak egin ditu ztela jarduera 
Egoki hauek aur rera aterat zeko. hor ren gu zti-
aren oinar ri adosturiko  zenbait print zipio eta 
balio dira, hot s, gure jardunaren gidariak.

2.3. Gau zaturiko proiektuak, jarduke-
tak edo esperient ziak mugarik al du 
aplikat zerakoan?

proiektua une oro  kopia daitekeela 
derit zogu, betiere gi za baliabideen ilusioa 

eta a zkenera arte iristeko nahikoa diru- 
baliabide badago.

3. JarduEra EGoKia 
ant zEMatEKo GaKoaK
Aurke zturiko esperient zian jardunbide 

ont zat ant zematean bete dituen iri zpideak ai-
patu behar dira.

jarduketa edo esperient zian diren 
jarduera Egokiak  zeha zten ditu zten iri zpi-
deak eta osagaiak aipatu eta horiei buru zko 
argudio labur rak eman behar dira.

3.1. Berariazkoa al da esperient zia? 
Mendekotasunaren Legea eta lehenta-
sune zko  zenbait eremu aplikat zeari 
buru zkoa da?

 Bai  E z

Gure jarduera Egokia berariazkoa dela 
iri zten diogu, mendekotasunaren balora zioa-
ren 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 so-
nen bi zi-kalitate hobet zera dago bi-
deratuta?

 Bai  E z

halaber, gure esprient zia gar rant zi z- 
kot zat jot zen dugu,  zeren eta, eba zpen-epeen 
bar ruko eraginkortasuna z gain, baliagar ria 
bait zaigu besteren lagunt za behar dute-
nen behar rak  zor ro ztasun handiago z ant ze-
mateko.

3.3. Tartean diren aldeen behar rei eta 
igurikapenei erant zuten al die espe-
rient ziak?

 Bai  E z

Gure uste z, esperient ziak erant zuna 
ematen die besteren lagunt za behar dutenen, 
senideen eta arlo hor retan diharduten profe- 
sionalen igurikapenei eta behar rei. halaxe era-
kusten dute gure inkestak.
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Jarduera egokiak mendekotasunaren 
balorazioan eta orientazioan
ii. Eranskina

3.4. Esperient ziak ber rikunt zarik al dakar 
besteren lagunt za behar duten pert sonen 
ar retaren gaineko gi zarte jardunean?

 Bai  E z

Gure jarduera Egokia ber rit zailea dela 
derit zogu,  zeren eta, eraginkortasuna han-
di agoa z gain, orain batera egiten baitira ba-
lora zioa eta orienta zioa, betiere eskat zailearen 
irit zia kontuan i zanik eta ingurune fisikoa eta 
so ziala a ztertu z.

3.5. Ardat z nagusit zat pert sona duen 
ar retara eta plangint zara dago bidera-
tuta esperient zia?

 Bai  E z

Gure uste z, gure esperient ziaren ardat za 
pert sona da, eta hainbat ikuspegitatik pert so-
nali zat zen da pro zedura:

Ikuspegi biopsikoso zialetik, maila globa-
lean 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 au-
todetermina zioari ahalik eta ar retarik onena 
ematea  ziurtatu z; gure jarduketak pert sona 
horien bi zi-kalitatera eta jasot zen dituen  zer-
bit zu eta presta zioetara biderat zen dira, her ri-
tar eskubideak babestu z eta sustatu z.

3.6. Eraginkortasune z eta efizientziaz 
egin al da esperient zia? A zaldu baliabi-
deen kudeaketak eta antolaketak  zein 
neur ritan betet zen dituen erabilt zaileen 
behar rak eta igurikapenak.

 Bai  E z

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

3.7. Esperient ziak beste presta zio edo toki 
bat zuetan kopia daiteke nahikoa er ra z?

 Bai  E z

Gure uste z, esperient zia kopiatu egin 
daiteke,  zeren eta dokumentatu egin baitugu 
–irudietan ere bai– eta er ra za da, baina siste-
mati zatua.

3.8.  zein neur ritan eta  zelan e zar ri du 
esperient ziak mendekotasunaren legea 
aplikatu behar duten eragileen lanki-
det za eta koordina zioa?

Administra zioen lankidet za barik 
e zine zkoa i zango  zatekeen jarduera Egoki hau 
abiara ztea.

3.9.  zelan planifikatu eta sortu  zen es-
perient zia? A zaldu pro zesuak: e zar ritako 
helburuak, metodologia eta emait zen 
ebalua zioa.

Esperient ziaren plangint za 2009an 
egin  zen IMSERSOren jarduera Egokien Tal-
dearen gogobetetasun-inkestak eta mende-
kotasuna 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.

Emait zen ebalua zioa, ber ri z, 12. atalean 
ageri da  zeha zturik. 

3.10. Esperient zia jar rait zeko aur reikus-
penak eta planak al daude?

 Bai  E z

Bi hobekunt za plan e zar ri dira: Bata 
2009an eta bestea 2010ean. kanpoko egia zta-
penerako aukera ireki da, eta hobekunt za 
te knikorako hainbat ildo daude irekita.

Esperient zia jar rait zeko eta hobet zeko 
borondate teknikoa eta politikoa dago.




