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Nazioartean
• Umeen Eskubideen Adierazpena, 1959ko 

azaroaren 20koa.
• Haurraren Eskubideei buruzko Kon-

bent zioa, Nazio Batuen Bilt zarrak 1989ko aza-
roaren 20an onet sia eta Espainiako estatuak 
1990eko azaroaren 30ean berret sia.

• Haurraren Eskubideei buruzko Europar 
Karta, Europako Parlamentuak ebazpen bidez 
onet sia 1992ko uztailaren 8an.

• Hagako Hit zarmena, 1993ko maiat zaren 
29koa, umeen babesari eta nazioarteko adopzio-
aren inguruko lankidet zari buruzkoa; Espainiak 
1995eko ekainaren 30ean berret si zuen.

Estatuko legeria
• Kode Zibila.
• 1957ko ekainaren 8ko Legea, Erregistro 

Zibilari buruzkoa.
• Espainiako Konstituzioa (20, 27 eta 39. art.).
• Maiat zaren 13ko 11/1981 Legea, fi liazio, 

guraso-ahal eta ezkont zaren araubide ekono-
mikoari buruzkoa.

• Uztailaren 4ko 8/1.985 Lege Organikoa, 
hezkunt za eskubidea arautu duena.

• Apirilaren 25eko 14/1986 Legea, sanita-
teari buruzkoa.

• Azaroaren 11ko 21/1987 Legea, Kode 
Zibilaren eta Judiziamendu Zibilari buruzko Le-
gearen zenbait artikulu aldarazi dituena, adinga-
bekoen adopzioari eta beste babes mota bat zuei 
buruzkoak.

• Urriaren 3ko 1/1990 Legea, Hezkunt za 
Sistemaren Antolakunt za Orokorrari buruzkoa.

• Uztailaren 12ko 25/1994 Legea, Espai-
niako antolamendu juridikoa 89/552/EEEko Zu-
zentarauari egokit zeari buruzkoa; kapitulu bat  
adingabekoak publizitate eta telebistetako pro-
gramazioetatik babesteari buruzkoa da.

• Mart xoaren 24ko 1/1995 Legegint zako 
Errege Dekretua, Langileen Estatutuari buruzko 
Legearen testu bategina onet si duena.

• Maiat zaren 5eko 732/1995 Errege Dekre-
tua, ikasleen eskubide eta betebeharrei eta ikas-
tet xeetako elkarbizit za arauei buruzkoa.

• Urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Orga-
nikoa, Adingabekoen Babes Juridikoari buruzkoa, 
Kode Zibila eta Judiziamendu Zibilari buruzko Le-
gea zati batez aldarazi dituena.

• Ekainaren 9ko 14/1999 Lege Organikoa, 
1995eko Zigor Kodea aldatu duena tratu t xa-
rren biktimen babesari eta Judiziamendu Zibilari 
buruzko Legeari dagokienez.

• Maiat zaren 19ko 18/1999 Legea, Kode 
Zibileko 9. artikuluko 5. idat z-zatia aldatu duena 
(nazioarteko adopzioari dagokiona).

• Urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea, Judizia-
mendu Zibilari buruzkoa.

• Urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa, 
Espainian dauden at zerritarrek dituzten eskubi-
de eta askatasunei eta horien gizarterat zeari 
buruzkoa. Lege hori abenduaren 22ko 8/2000 Lege 
Organikoak, irailaren 29ko 11/2003 Lege Orga-
nikoak eta azaroaren 20ko 14/2003 Lege Orga-
nikoak aldatu zuten.

• Urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa, 
adingabekoen zigor erant zukizuna arautu duena.

• Abenduaren 22ko 7/2000 Lege Organikoa, 
azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa aldarazi 
duena. Bigarren hori Zigor Kodeari buruzkoa da. Ha-
laber, urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoa alda-
razi du, adingabekoek terrorismoko delituetan duten 
zigor erant zukizunari dagokionez.

• Abenduaren 19ko 9/2002 Lege Organikoa, 
adingabekoak gurasoen eskumenetik aterat zeari 
dagokionez Zigor Kodea eta Kode Zibila aldarazi 
dituena.

• Urriaren 8ko 36/2002 Legea, naziotasuna-
ri dagokionez Kode Zibila aldatu duena.

• Uztailaren 31ko 27/2003 Legea, et xeko 
indarkeriaren biktimak babesteko Agindua arau-
petu duena.

• 42/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Kode 
Zibila eta Judiziamendu Zibilari buruzko Legea al-
datu dituena aitona-amonen eta biloben arteko 
harremanei dagokienez.

• Abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa, 
Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integralerako 
Neurriei buruzkoa.

• Abenduaren 30eko 2393/2004 Errege 
Dekretua, Espainian dauden at zerritarrek dituz-

1. LEGE ESPARRUA: HAURREN ETA NERABEEN ARLOKO XEDAPEN ARAUEMAILE 
NAGUSIAK
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ten eskubide eta askatasunei eta horien gizarte-
rat zeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege 
Organikoaren Araudia onet si duena.

• Azaroaren 14ko 41/2002 Legea, pazien-
tearen autonomia, eta informazio eta dokumenta-
zio klinikoko gaiei buruzko eskubide eta betebeha-
rrak araut zen dituena.

• Azaroaren 15eko 30/99 Legea, langileen 
famili bizit za eta lana baterat zen lagunt zeari 
buruzkoa.

• Uztailaren 1eko 13/2005 Legea, ezkont zeko 
eskubideari dagokionez Kode Zibila aldat zen duena.

Autonomia Erkidegoko legeria
3/2005 Legea, ot sailaren 18koa, haurrak eta 

nerabeak babesteari buruzkoa.
• Eusko Jaurlarit zaren uztailaren 2ko 

211/1985 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko 
erakunde erkideen adingabekoen babesaren eta 
tutoret zaren arloko zerbit zuak Bizkaiko Lurralde 
Historikoari eskualdat zea onet si duena.

• Euskal Herriko Autonomia Estatutua, 
abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, 10. ar-
tikulua, 12, 14 eta 39. idat z-zatiak.

• Azaroaren 25eko 27/1983 Legea, Auto-
nomia Erkidegoko erakunde erkideen eta lurralde 
historikoetako foru erakundeen arteko harrema-
nei buruzkoa.

• Urriaren 18ko 5/1996 Legea, Gizarte Zer-
bit zuei buruzkoa.

• 155/2001 Dekretua, uztailaren 30ekoa, gi-
zarte zerbit zuen arloko eginkizunak zehaztu dituena.

• 263/2003 Dekretua, urriaren 28koa, nazio-
arteko adopzioan lagunt zen duten erakundeen egiaz-
tapena eta funt zionamendua araupetu dituena.

• 64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, Euskal 
Autonomia Erkidegoko gizarte zerbit zuetako era-
bilt zaileen eta profesionalen eskubide eta betebe-
harren agiria eta iradokizun eta kexen araubidea 
onet si dituena.

• 2/2003 Legea, maiat zaren 7koa, izatezko 
bikoteak arautu dituena.

Foru arautegia

• Ekainaren 25eko 63/1985 Foru Dekre-
tua eta uztailaren 2ko 211/1985 Dekretua, Euskal 
Autonomia Erkidegoko erakunde erkideen babe-
saren, tutoret zaren eta gizarterat zearen arloko 
zerbit zuak Bizkaiko Lurralde Historikoari eskual-
dat zea onet si dutena.

• 3/1987 Foru Araua, uztailaren 13koa, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen 
Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari 
buruzkoa.

• Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru 
Erakundearen Estatutuak aldarazteari buruzko 
maiatzaren 30ko 2001/4 Foru Araua.

• Apirilaren 20ko 67/2004 Foru Dekretua, 
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Sailaren 
Erregelamendu Organikoa onet si duena. Foru De-
kretu hau uztailaren 26ko 116/2005 Foru Dekre-
tuak aldatu du.

• 9/2000 Foru Araua, Bizkaiko Tutoret za 
Erakundea sortu duena (3/2003 Foru Arauak al-
datu du).

• Abuztuaren 24ko 119/2005 Foru Dekre-
tua, Gizarte Ekint za Sailaren iradokizun eta kexak 
Erabilt zaileari Arreta Emateko Zentroaren bitartez 
egiteko araubidea arautu duena.

• Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 19ko 
114/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Histo-
rikoko Haurren eta Nerabeen Kont seilua berregi-
turatu eta araupetu duena.

• Gizarte Ekint za Saileko foru diputatuaren 
abuztuaren 25eko 12525/2005 Foru Agindua, hau-
rrak eta nerabeak babesteko bat zordea erabakiak 
hart zeko informazioa emateko eta lagunt za es-
kaint zeko talde-organo gisa arautu duena.

2. LEGE-NEURRIAK

Administrazio tutoret za edo Legeak
agindutakoa

Tutoret za administratiboa edo legeak agin-
dutako tutoret za haur edo nerabea babesteko 
Kode Zibilean araupetutako neurrietarikoa da.

Babesgabeziaren ondorioz erabilt zen da. 
Babesgabezia haurrak eta nerabeak zaindu beha-
rra, legeek ezarria, betet zen ez denean, edo bete 
ezin denean, edo gaizki betet zen denean gertat zen 
da, hauek beharreko duen lagunt za moralik edo 
materialik gabe suertat zen direnean.

I. kapitulua
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Haur edo nerabea babesteko neurri horren 
ezaugarriak honakoak dira:

a) Berez eta legearen aginduz erat zen da, 
auzibidearen beharrik izan gabe, eta 48 orduko 
epean jakinarazi behar zaie legezko moduan gura-
so, tutore edo zaint zaileei. Gainera, tutoret za ho-
nen eraketa adierazten duen ebazpenari zuzenean 
jarri ahal zaio errekurt soa jurisdikzio zibilean.

b) Babesgabezia egoeran aurkit zen diren 
haur edo nerabeei bakarrik aplikat zen zaie.

c) Funt sean, behin-behinekoa da. Haur edo 
nerabea berriro familiarengana it zult zea lortu arte 
irauten du, edo, halakorik lort zen ez bada, behin 
betiko babes-neurriak hartu arte.

d) Legearen aginduz, tutorea haurren edo 
nerabeen babesaren eskumena duen erakunde pu-
blikoa da.

e) Gurasoen ahalgoa edo tutoret za arrunta 
eteten du.

Administrazio zaint za edo legala
Inguruabar jakinetan, Administrazioak, gu-

rasoek  edo tutoreek, edo epaileak, eskatuta, bere 
gain hart zen duen zaint za da.

Lehenengo kasuan gurasoek eskat zen dio-
te Administrazioari haur edo nerabeen zaint za 
bere gain hart zeko, inguruabar larrien ondorioz 
ezin dituztenean zaindu. Bigarren kasuan epaileak 
hart zen du erabaki hori, legezkoa izanez gero.

Horrelakoetan azpimarratu beharra dago, 
administrazio-tutoret zan ez bezala, ez dela ete-
ten guraso-ahala edo tutoret za. Izan ere, zenbait 
eginkizun baino ez dira Administrazioaren esku 
jart zen; zehazki, guraso-ahalaren edo tutoret zaren 
eduki pert sonala osat zen duten eginkizunak, haur 
edo nerabearekiko bizikidet zatik sort zen direnak.

3. OINARRIZKO FILOSOFIA ETA JARDUERA PRINT ZIPIOAK

1. Haurrak babestearen helburua: Hau-
rren eta nerabeen eskubideak babestea eta di-
tuzten oinarrizko beharrizanak aset zea

Haurrak Babesteko Sistemaren azken hel-
buruak honela defi nit zen dira: 

a) Haurren eta nerabeen eskubideak 
zaint zea.

b) Haurrei eta nerabeei euren oinarrizko 
be harrak aset zen dituen inguru egonkor eta segu-
rua eskaint zea; hauexek dira behar horiek1:

• Arreta fi sikoak (elikadura, aterpea, 
jant ziak, higienea, loa, jarduera fi sikoa, arreta 
medikoa) eta benetako arriskuen aurreko babesa
izateko beharra.

• Hazkunde fi sikoa eta zeregin fi siko eta 
burukoak arit zeko beharra.

• Harreman afektiboetan afektua, onarpe-
na, maitasuna eta segurtasuna eta besteekiko ha-
rremanen aukera izateko beharra.

• Bizipen berriak izateko, inguruarekiko ha-
rremanak izan eta gizarteko elkarrekint zan, adi-
narent zako erant zukizun maila egokiak hart zen 
joanez, arazoak konpont zeko lagunt za jasot zeko  
beharra.

• Diziplina eta kontrol fi nko eta adina-
rent zako egokiak, eta jokabidearen gida eta orien-
tazioaren beharra.

• Gero eta erabakietan parte hart ze eta 
norberaren autonomia maila handiagoak lort zeko 
beharra.

• Garapen intelektualaren beharra, 
zent zumenen estimulazioa izatea, esplorazio fi -
siko eta sozialerako aukerak izatea, errealitate fi -
siko eta soziala ulert zen joatea eta balio moralak 
garat zea.

2. Jarduteko print zipio nagusiak, adin-
gabekoen babesari buruzko 1/1996 Legearen 
arabera

Haurren babesaren alorrean, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren jarduerak print zipio nagusi bat zuei 
jarrait zen die. Print zipio horiek berariaz jaso 
dira Adingabekoen Babes Juridikoari buruzko
urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege Organikoan 
eta Haur eta Nera-
beent zako Lagunt za 
eta Babesari buruzko
Legean:

1  López, F. eta beste bat zuk 
(1995). Necesidades de la in-
fancia y Protección Infantil. 
1. Madril, Gizarte Gaietarako
Ministerioa.
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• Haurraren edo nerabearen interesak lehe-
net si behar dira.

• Haurra edo nerabea jatorriko familian 
egon behar da, bere interesei komeni ez zaien 
kasuetan izan ezik.

• Haurrak eta nerabeak familiarat zea eta 
gizarterat zea.

• Haurren eta nerabeen garapen pert sona-
laren kalterako egoera guztiak prebenit zea.

• Herritarrak sent sibilizatu egin behar dira 
haur edo nerabeen babesgabezia dela-eta.

• Gizartearen partehart zea eta elkartasuna 
bult zat zea.

• Babesaren objektibotasun, inpart zialtasun 
eta segurtasun juridikoak; neurriak hart zeko 
izaera kolegiatu eta diziplinartekoa bermatuko 
da.

3. Haurren babesa hainbat maila osaga-
rritan gauzat zen da: 

• Gurasoak,
• Familiei lagunt zeko sare informala,
• Erkidegoko zerbit zuak eta haurrak babes-

teko oinarrizko zerbit zuak,
• Haurrak babesteko zerbit zu espezializa-

tuak, eta fi skalt zak eta jurisdikzioko organoek.
• Gurasoak dira haurren eta nerabeen ba-

beslerik onenak, bai eta euren oinarrizko be-
harrak betet zeko ohiko bitartekoak ere. Ho-
rretarako lagunt za sistema informalak dituzte 
(adibidez: senitartekoak, lagunak...), bai eta 
lagunt za sistema formala ere (zerbit zu komu-
nitarioak)2. 

Haurrak eta nerabeak haztea ez da erraza 
eta guraso askok arazoak dituzte euren zeregina 
betet zeak eskat zen duenari erant zuteko. Dena 
dela, gehienak gai izaten dira, euren baliabideak 
eta dauzkaten kanpoko lagunt zak erabiliz, arazo 
hauek gaindit zeko eta guraso erant zukizunak be-
har bezala betet zeko.

Hala ere, kasu 
bat zuetan zailtasun 
larriak agert zen dira, 
gurasoek ezin dituzte-
nean haurrak egoera 
t xarretatik babestu, 
edo eurek jart zen di-

tuztenean horrelako egoeretan. Hori gertat zen de-
nean, gizarteak nahitaez hartu be har du esku:

a. Haurren eta nerabeen eskubideak zaint ze-
ko eta haiek babesteko.

b. Familiaren haustura prebenit zen edota 
familia batasuna mantent zen saiat zeko.

c. Behar izanez gero, gurasoen zereginak 
aldi baterako bereganat zeko.  

d. Gurasoei behar dituzten lagunt za zerbit zu 
eta baliabideak eskaint zeko, euren guraso be-
tebeharrak betet zeko gai izan daitezen.

e. Haurrei eta nerabeei, euren jatorriko fa-
milian jarraitu edo bueltat zerik ez dutenean, 
familia inguru alternatibo, egonkor eta segurua 
emateko.

Aginte publikoek gurasoei seme-alabak 
behar bezala zaint zen eta babesten lagundu 
behar diete eta, behar izanez gero, esku hartu 
beharko dute haurrak eta nerabeak babesteko 
eta, hori lortu bitartean, gurasoen lana osat zeko. 
Haur edo nerabe bat egoera larrian balorat zen 
denean, tratu t xarrak jasaten dituelako edo ba-
besik gabe dagoelako, haurrak babesteko oina-
rri zko zerbit zuek eta espezializatuek, Fiskalt zak 
eta epaitegiek nahitaez esku hartu behar dute 
hura babesteko, are gurasoak horren aurka
direnean ere. 

4. Diziplina anit zeko, sektore anit zeko 
eta sareko lanaren beharra

Erkidegoko zerbit zuak, haurrak babeste-
ko oinarrizko zerbit zuak eta haurrak babesteko 
zerbit zu espezializatuak babes-sistema bakarra 
osat zen duten atalak dira. Haien helburua haur 
edo nerabeen eskubideak eta babesa bermat zea 
da. Zerbit zuok, banan hartuta, ezin dituzte bete 
babesaren beharra duten haur edo nerabeen be-
harrizanak; zerbit zu horien guztien jarduera in-
tegratu eta koordinatuaren bitartez baino ezin da 
lortu helburu hori.  

5. Haurren babesaren arloan esku hart ze-
ko esparru teorikoa

Haurrak babesteko zerbit zuen esku
-hart zeari esparru teoriko batek eut si behar dio. 
Esparru horrek hainbat azalpen-eredu eta esku 
hart zeko eredu bildu behar ditu, haurren babes-
gabezia gertatu den familien ebaluazioan, haiei 

2 Dokumentu honetan, “erki-
degoaren zerbit zuak” esaten 
denean osasun zerbit zuak, 
hezkunt zakoak, adimen osasune-
koak, ordena publikoko indarrak 
etab. eta oinarrizko gizarte zer-
bit zuak aipat zen dira.

I. kapitulua
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buruzko esku-hart zeetan eta horrelako egoeren 
biktima izan diren haur edo nerabeei lagunt zeko 
jardueretan erabilgarriak eta garrant zit suak izan 
direnak.  Hona hemen eredu eta teoria horieta-
riko bat zuk: 

• At xikimenduaren teoria.
• Haurraren edo nerabearen beharrizanen 

teoria.
• Eredu ekologiko-sistemikoa.
• “Empowerment” ereduak (gaitasuna sus-

tat zea).
• Babes-eragileak indart zeko ereduak.

6. Haurrak babesteko zerbit zuen baliabi-
deak eta jarduerak haurren, nerabeen eta be-
raien familien beharrizanetara egokit zea

Haurrak babesteko zerbit zuek artatu be-
har dituzten haurren eta nerabeen eta beraien 
familien beharrizanak aset zeko behar diren ba-
liabideak eduki behar dituzte. Aplikat zen diren 
jarduketak eta baliabideak malguak, askotarikoak 
eta nahikoak izan behar dira, eta kasu bakoit zeko 
beharrizanetara egokitu behar dira. Hau bereziki 
garrant zit sua da haurrak babesteko zerbit zu es-
pezializatuen jardunean.

Gainera, kontuan hartu behar da denboran 
zehar babestutako haurren eta nerabeen eta be-
raien senitartekoen egoera eta beharrizanak al-
datu egiten direla. Haurraren edo nerabearen eta 
beraren familiaren bizit zaren une zehat z batean 
egokiak diren neurri eta baliabideak baliteke beste 
une batean egokiak ez izatea. Honek esan nahi du 
aplikat zen diren baliabideen egokitasuna eta haiek 
kasuko beharren arabera aldat zeko malgutasuna 
etengabean ebaluatu behar direla. 

Beste alde batetik, haurrak babesteko zer-
bit zuak jasot zen dituzten haurren, nerabeen eta 
beraien senitartekoen mult zoaren beharrizanak 
ere aldatu egiten dira denbora pasa ahala, beha-
rrizan berriak edo arazo berriak agert zen dira eta 
aurre egin behar zaie baliabide berriak erabiliz.

7. Haurraren edo nerabearen eskubideak, 
interesak eta beharrizanak lehenet si behar
dira

Haurren eta nerabeen eskubideak, inte-
resak eta beharrizanak gordet zea izan behar da 
haurrak babesteko zerbit zuen helburu behinena 

eta erabakiak hart zeko irizpide nagusia. Aldi be-
rean, ahaleginak egin behar dira inplikatutako 
pert sona eta zerbit zu guztien eskubide, interes 
eta beharrizanak gorde eta errespetat zen, ba-
tez ere gurasoenak. Dena dela, eskubide bat zuk 
beste bat zuekin bateragarriak ez badira, haurrak 
babesteko zerbit zuek lehenet si egingo dituz-
te haurren eta nerabeen eskubideak, interesak 
eta beharrizanak. Horren guztiaren informazioa 
emango zaie gurasoei edo legezko arduradunei 
edo dauden baliabideen arazoak eragiten dio-
nari, nahi izanez gero, euren eskubideak baliaraz 
dit zaten. 

8. Haurra edo nerabea familia inguru-
ne egonkor eta seguruan sartu behar da, ahal 
dela bere jatorriko famili ingurunean; horixe da 
haurren babesaren helburua. Familiaren eta lo-
tura afektiboen garrant zia

Haur eta nerabe gehienent zat, oinarrizko 
beharrizanak aset zeko ingurunerik aproposena 
familia da, ahal dela jatorriko familia. Horrega-
tik, haurrak babesteko zerbit zuen helburu nagu-
sia eta behinena gurasoak euren zereginetarako 
gait zea edota lan horretan lagunt zea izan behar 
da, euren seme-alabei arreta egokia eman ahal 
izan diezaieten eta familiak batuta mantendu 
ahal izateko.

Haur edo nerabe bat bere familiatik banan-
du beharra gertat zen denean, haurrak babesteko 
zerbit zuek familia berriro bat zera zuzendu behar 
dituzte euren ahaleginak.  Honelako kasuetan 
ezinbestekoa da: 

• Gurasoen eta seme-alaben arteko harre-
manak ahalik eta sarrien eta ahalik eta intent soen 
mantent zea (haurraren edo nerabearen beharriza-
nen arabera).

• Gurasoei ahalik eta guraso-ardurarik
gehien izaten lagat zea eta horren alde egitea. 

• Gurasoei eta haurrei eta nerabeei bera-
ria zko lagunt za baliabideak eskaint zea pert sona 
eta familia modura birgait zeko prozesuan lagun-
garri izan dakizkien.

Salbuespenak salbuespen, sei urtetik be-
herako haur bat bere familiatik aldi baterako 
zein betiko bereizten ba, aukerarik aproposena 
beste familia batean hart zea izango da (harrera 
sinplean aldi baterako bada eta harrera iraunkor 

Oinarrizko gizarte zerbit zuen eta zerbit zu espezialitatuan esku-hart zearen eremua
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edo adopzioaren aurrekoan banaketa mugagabea 
edo behin betikoa bada). Jarraibide hau zorrot z 
bete behar da hiru urtetik beherako haurren ka-
suan. Adin horretako haurrak egoit zetan hart zea 
ez da gomendat zen, salbuespenak salbuespen. 
Salbuespenak behar bezala justifi katu eta balo-
ratu behar dira. Hiru urtetik beherako haur bat 
egoit zako harrerara biderat zen denean, neurri 
horrek ez luke iraun behar sei hilabete baino lu-
zeago, eta aldi hori igarotakoan familia batean 
hartu behar dute (ahal bada berean eta bestela 
beste batean).

Haurra familia harrerara biderat zen den kasue-
tan, lehenik eta behin familia zabalean hart zearen 
aukera baloratu behar da. Aukera horrek haurraren 
interesak eta beharrizanak aset zen baditu, horixe 
lehenet si behar da beste familia batean hart zea-
ren aldean. 

Familia berriro bat zerik ez dagoela edo hau-
rrari nahiz nerabeari komeni ez zaiola egiaztat zen 
bada, familia ingurune alternatibo eta egonko-
rra aurkitu behar zaio adopzioaren edo harrera 
iraunkorraren bidez. Erabaki hori ahalik azkarren 
hartu behar da eta nahitaez Umeen Zerbit zuaren 
esku hart zen hasten denetik bi urte pasatu baino 
lehen lau urtetik gorako haur edo nerabeen ka-
suan eta urtebete pasatu baino lehen lau urtetik 
beherako haurren kasuan.

Haurra edo nerabea inongo familia inguru-
netan modu egonkorrean t xertat zea lort zerik 
ez dagoenean (adin arrazoiengatik edo jokabi-
de arazoengatik, esaterako), haurrak babesteko 
zerbit zuen jardunaren xedea hauxe izan behar 
da, guraso zereginak egiteaz gainera: adin nagu-
sitasunera iristean helduen munduan t xertat ze-
ko (emant zipat zeko) prestat zea edo, urritasun 
ezgait zaile larria dela-eta hori ezinezkoa bada, 
ingurune edo zentro espezializatu batean inte-
grat zea. 

Haurrak edo nerabeak bere jatorriko familian 
maitasun-loturak ezarri baditu, lotura horiek 
mantendu egin behar dira, familiara it zuliko den 
kontuan hartu gabe, baldin eta beraren onurarako 
eta ongizaterako bada. Haurrak babesteko zer-
bit zuen esku-hart zeak oreka lortu behar du lotura 
horien eta haurren babesaren artean.

Lotura afektiboak dira haurraren edo nera-
bearen eta beraren gurasoen eta beste senitar-
teko heldu bat zuen artekoak eta neba-arreben 
artekoak. Horregatik, okert zat jot zen denean 
izan ezik, eta irizpide orokor modura, banaketa 
kasuetan haurrideak batera gera daitezen edo 
ahalik eta harremanik gehien izan dit zaten lortu 
behar da.

9. Erabakiak hart zeko irizpideak

• Haur edo nerabe batekin eta beraren fa-
miliarekin egin beharreko esku-hart zeari buruzko 
erabakia hart zeko haren egoeraren banako eba-
luazioa egin behar da, osoa eta eguneratua. 

• Haurrak babesteko zerbit zuetan, eraba-
kiak taldean hartu behar dira; ezin ditu profesio-
nal batek bakarrik hartu. Horretarako, taldean lan 
egiteaz gainera, zerbit zu horietako profesionalek 
prestakunt za berezia eduki behar dute.

• Erabakiak aldizka berrikusi behar dira.

• Erabakiak hart zean ahalik eta parte
-hart ze handiena izan behar dute gurasoek, hau-
rrek edo nerabeek (beraien garapen eta helduta-
sun mailak kontuan hartuta) eta kasuan arit zen 
diren profesionalek edota zerbit zuek. Gainera, 
gurasoek eta haurrek eta nerabeek haurrak ba-
besteko zerbit zuek egindako jarduera guztiei 
buruzko informazio osoa eta ulergarria jaso behar 
dute, hain zuzen ere beraien egoera pert sonala 
edo familiarra ukit zen duten jarduketei buruzkoa 
(1/96 Legea, 9 eta 21. artikuluak).

10. Emait zen ebaluazioaren eta zer-
bit zuetan kalitatea etengabe hobetu nahi iza-
tearen garrant zia

Haurrak babesteko zerbit zuen arduradu-
nek eta profesionalek etengabe saiatu behar dute 
euren zerbit zuak eta jarduna eraginkorragoak eta 
hobeak izan daitezen. Horretarako, informazioa 
bilt zeko sistema fi dagarriak eduki behar dituzte, 
euren jarduerak ikuskat zen, emait zak ebaluat zen 
eta gero eta baliabide, prozedura eta lanabes era-
ginkorragoak aurkit zen eta garat zen lagunduko 
dieten sistemak. 

I. kapitulua
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4.1. HAURREN BABESGABEZIA EGOERAK

Haurrak Babesteko Zerbit zuen babes be-
rezia behar duten haur eta gazteak 18 urtetik be-
herakoak dira, Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi 

dira modu egonkorrean edo aldi baterako edo 
pasadizokoak dira, eta honako egoera hauetan 
daude:

4. ESKUMENEN MUGAKETA

Familia ingurumariengatik edota
amaren, aitaren zein legezko

arduradunaren jokabidearen ondorioz

Oinarrizko beharrizanak bete gabe dauzkaten 18 urtetik beherakoak

Bere amaren, aitaren zein legezko ardu-
radunaren kontroletik kanpo dauden arazo 
edo ingurumari sozioekonomikoen ondorioz

1. Familia ingurumariengatik edota amaren, aitaren zein legezko arduradunen jokabidearen 
ondorioz babes berezia behar duten 18 urtetik beherakoak

1.1. Babesgabezia izateko arriskua
Haur edo nerabearen famili edo gizar-

te inguruan krisi egoera edo arazoak daudenean 
gertat zen da (esate baterako, gizarteko bazter-

keta, familiako estres maila altua, zailtasun eko-
nomikoak, amak, aitak edo legezko arduradunak 
drogak edo alkohola kont sumit zea, nerabezaroko 
ama/aitatasuna, gizarteko isolamendua) eta au-

Oinarrizko gizarte zerbit zuen eta zerbit zu espezialitatuan esku-hart zearen eremua

Babes berezia behar duten 18 urtetik beherako adingabeak

Babesgabezia 
arriskua

Babesgabezia 
arina/moderatua

Zigor neurri 
judizialaBabesgabezia larria

Haur edo nerabea 
familiarengandik banandu gabe

Haur edo nerabea 
familiarengandik

bananduz

Babes gabezia izateko 
hur-hurreko arriskua

Arrisku Adierazpena Zaint za
Ebazpena

It zalgabezia-
Tutoret za

Oinarrizko Gizarte 
Zerbit zuak Zerbit zu espezializatua Zerbitzu judizialak
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rreikus daiteke amak, aitak zein legezko ardura-
dunek euren seme–alabei arreta egokia emateko 
duten gaitasuna modu esangurat suan mugatu 
edo eragin negatiboa izan dezaketela eta etorki-
zun hurbil batean haurraren babes ezaren egoerak 
agert zea ekar dit zaketela.

1.2. Babesgabezia
Haurraren babesgabezia lau egoera mota-

ren ondorioz gerta daiteke:

A. Amak, aitak edo legezko arduradunek 
babes eginkizunak ezin burutu izatea, aldi bate-
rako edo behin betiko (heriot za, kart zelarat zea, 
gaitasunez gabet zen duen gaixotasun fi siko, 
buruko gaixotasun edo toxikomania zein ant zeko 
arrazoiak), eta haurraren edo gaztearen kargua 
hartuko duen seniderik ez izatea (bakarrik dau-

den adingabe at zerritarrak ere mult zo honetan 
sart zen dira).

B. Amak, aitak edo legezko arduradunek 
babes eginkizunak ez betet zea: amatasun/aitata-
sunari uko egitea edo bere gain ez hart zea haur 
edo nerabea guztiz abandonat zea, edo ant zeko 
arrazoiren bat.

C. Amak, aitak edo legezko arduradunek 
adingabeei tratu desegokia ematea (ekint zaz zein 
omisioz): Tratu t xarrak edo abandonu egoerak: 
tratu t xar fi sikoak, tratu t xar emozionalak, aban-
donu emozionala, sexu abusua, galbiderat zea 
(ustiapen sexuala edo delitugint zara bult zat zea), 
guraso eredu asozialen ondoriozko galbiderat zea, 
lan ustiapena, jaio aurreko tratu t xarrak, gurasoek 
adingabearen jokabidea kontrolat zeko ezintasuna, 
beste bat zuk (ikusi...)

“Tratu desegokiko” egoerak larritasun 
maila desberdinak ager dit zake. Ondoren azal-
duko dira zeint zuk diren maila horiek eta berorien 
ebaluaziorako erabili behar diren irizpideak. Dena 
dela, garrant zit sua da arazo mota hau daukaten 
familien ingurumariak aldakorrak direla kontuan 
hart zea, horren arabera babes gabeziaren larrita-
sun maila ere aldakorra baita, handitu zein t xikitu 
ahal delarik. Horrek esan nahi du familia hauekiko 
esku-hart zearen gaineko erant zukizun nagusia 
ere aldatu ahal izango dela, Oinarrizko Gizarte 
Zerbit zuetatik Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekint za Saileko Umeen Zerbit zura edo alderant ziz 
pasatuz.

Egoera hauek Oinarrizko Lagunt za Zerbit zuen eta 
Oinarrizko Gizarte Zerbit zuen ardura dira, nagusiki

Haurraren babesgabezia egoerak

A. Amak, aitak edo legezko arduradunek ba-
bes eginkizunak ezin burutu izatea, aldi 
baterako edo behin betiko (Zaint za edo 
It zalgabezia)

B. Amak, aitak edo legezko arduradunek babes 
eginkizunak ez betet zea (It zalgabezia)

C. Amak, aitak edo legezko arduradunek adin-
gabeei tratu desegokia ematea (ekint zaz 
zein omisioz): Tratu t xarrak/ familia barruko 
abandonua:

- Larritasun handia
(Babes gabezia izateko hur-hurreko arris-
kua, Zaint za edo It zalgabezia)
- Larritasun moderatua
- Larritasun t xikia

D. Amak, aitak edo legezko arduradunek adin-
gabea beste pert sona bat zuen erasoetatik 
edo tratu guztiz desegokitik (tratu t xarrak/
abandonua) babestu ezin izatea:

- Larritasun handia
(Babesgabezia izateko hur-hurreko arris-
kua, Zaint za edo It zalgabezia)
- Larritasun moderatua
- Larritasun t xikia

Egoera hauek It zalgabezia egoerak izan daitezke edo 
Zaint za hart zea ekar dezakete. Bizkaiko

Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko Umeen
Zerbit zuaren ardura dira.

Egoera hauek It zalgabezia egoerak dira. Bizkaiko
Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko Umeen

Zerbit zuaren ardura dira.

Larritasunaren arabera, egoera hauek Babes Gabezia 
edo It zalgabezia egoerak edo Zaint za hart zeko 

bide ematen duten egoerak izan daitezke. Kasuaren 
arabera, Oinarrizko Gizarte Zerbit zuaren edo Bizkaiko 

Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko Umeen 
Zerbit zuaren eskumenekoak izan daitezke.

I. kapitulua
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LARRITASUN MAILAK, HAUR EDO NERABEEI 
TRATU DESEGOKIA EMATEN ZAIEN EGOERETAN

C.1- Haurren tratu t xar edo abandonu 
egoera oso larriak:

Haurrari edo nerabeari kalte egitea fi -
sikoki, psikologikoki, arlo kognitiboan edota gi-
zartearen ikuspegitik, edo epe laburrean egingo 
zaiola aurreikustea, ondorioz beraren garapena 
arriskuan dagoela edo egongo dela, eta trata-
mendu espezializatu trinkoa behar edo beharko 
dela beraren arazoak konpont zeko (medikunt za 
tratamendua, tratamendu psikiatrikoa, garape-
naren at zerapenak gaindit zeko berariazko pro-
gramak etab.).

Haurren babesgabezia egoera oso larrien 
artean bi kasu mota bereizi behar dira:

• Tratu t xar/abandonu larria, banant ze-
neurriarekin. Egoera hau gertat zen da haur edo 
nerabearen babesa bermat zeko bere familia ingu-
rutik aldi baterako edo iraunkorki bereiztu behar 
denean (beraren Zaint za edo Tutoret za hartuta), 
honako arrazoiengatik egin ere:

a) babes gabezia larria da, eta
b) haur edo nerabearen inguru naturalean 

ez dago behar adinako babes eta kontrol fakto-
rerik, eta

c)Haurrak Babesteko Zerbit zuek familia-
ri bere beharrizanetarako egokiak diren esku 
hart zeko baliabideak eskaini dizkiote eta hauek 
ez dira onartu, ez dira nahikoak izan edo ez 
dute emait zarik eman, eta 

d)famili egoeraren aldaketaren pronostikoa 
negatiboa da, epe laburrera behint zat, eta

d)amak, aitak edo legezko arduradunek 
Haurrak Babesteko Zerbit zuarekin duten elkar-
lana ez da nahikoa edo ez dago berme nahiko-
rik elkarlana behar diren baldint zetan gauza-
tuko dela esateko, edo

e)famili egoeraren aldaketa pronostikoa 
zaila edo negatiboa da, epe laburrera behint zat, 
eta ama, aita edo legezko arduradunak prest 
egon litezke Haurrak Babesteko Zerbit zuaren 
esku-hart ze trinko bereziarekin kolaborat zeko, 
baina baliabide hori ez dago eskura edo ez dago 
behar diren baldint zetan.

• It zalgabezia izateko hur-hurreko
arriskua gertat zen da, haurrak edo gazteak fa-
milian jasot zen duen tratua eta arreta epe labu-
rrean edo modu nabarmenean hobet zen ez bada, 
babes neurri bezala familiatik bereizi behar izan-
go dela ikusten denean. Kasu bat zuetan familiari 
eskaint zen zaio, bereizketaren alternatiba gisa, 
Familiari Eusteko Programa Berezi batean parte 
hart zea.

Egoera hau kasu hauetan gertat zen da:
a) babes gabezia larria da, eta
b) haur edo nerabearen inguru naturalean 

eta familian ez dago behar adinako babes eta 
kontrol faktorerik, eta

c) Oinarrizko Gizarte Zerbit zuek familiari
bere beharrizanetarako egokiak diren esku 
hart zeko baliabideak eskaini dizkiote eta hauek 
ez dira onartu, ez dira nahikoak izan edo ez 
dute emait zarik eman, eta

d) familiaren egoeraren aldaketa pronos-
tikoa zaila edo negatiboa da, epe laburrera 
behint zat, eta

e) ama, aita edo legezko arduradunak prest 
daude bereizketaren ordez esku-hart ze trinko 
espezializatua onart zeko, euren elkarlana za-
lant zan jar daitekeen arren, eta baliabide hori 
eskura dago, behar bezalako baldint zetan.

Beste kasu bat zuk ere It zalgabezia iza-
teko Hur-hurreko Arrisku gisa defi nit zen dira, 
hau da, babes gabezia larriko kasuak, non Umeen 
Zerbit zuak berehalako banant ze-neurria hart zea 
beharrekot zat jo arren, neurri hori ez baita hart zen 
honako arrazoiengatik:

a) Egindako balorazioaren arabera neurria 
ez da eraginkorra izango eta ez du nahi den 
onura ekarriko (esate baterako, amaren, aitaren 
edo haur nahiz nerabearen oposizio gaindiezin 
sendoaren ondorioz),

b) Beharrezkot zat jot zen da banant zea, bai-
na ez dago gauzat zerik (esate baterako, haurra 
edo nerabea desagertu delako), edo

c) Beste kalte garrant zit su bat zuk eragin 
daitezke adingabearengan.

Egoera hauei Legean “arrisku egoera” deit zen zaie, 
eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko 

Umeen Zerbit zuaren ardura dira.

Egoera hauei Legean arrisku egoera deit zen zaie, 
eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko 

Umeen Zerbit zuaren ardurapekoak dira bereziki.

Oinarrizko gizarte zerbit zuen eta zerbit zu espezialitatuan esku-hart zearen eremua



22

C.2 – Larritasun t xikia edo moderatua du-
ten tratu t xar/abandonu egoerak:

Larritasun t xikia: egoerak ez dio haurrari 
edo nerabeari kalterik eragin eta ez da aurreikus-
ten holakorik eragingo duenik (maila fi siko, psiko-
logiko, kognitibo edota sozialean) edo, kalterik era-
gin badu, ez da nabarmena (hau da, ez du eragin 
handirik haren garapenean) eta ez da aurreikusten 
etorkizunean garrant zit sua izango denik. Holako 
kasuetan gerta daiteke: 

- tratu t xarra/abandonua intent sitate t xi-
kikoa izatea, edo

- tratu t xarra/abandonua intent sitate mo-
deratukoa baina maiztasun t xikikoa izatea, eta 
noizbehinka soilik gertat zea.

Larritasun moderatua: egoerak kalte han-
diagoa eragin du maila horietakoren batean edo 
eragingo duela aurreikusten da, baina:

- haurraren edo nerabearen garapena ez 
dago arriskuan eta ez du tratamendu berezi trinko-
rik behar bere arazoak gaindit zeko (medikunt za 
tratamendua, tratamendu psikiatrikoa, garapena-
ren at zerapena gaindit zeko programa bereziak eta 
abar), edota

- haurraren edo nerabearen garapenean 
egindako edo egin daitekeen kaltea handiagoa da, 
baina familia onbiderat zeko aurreikuspena posi-
tibot zat jot zen da, amak, aitak edo legezko ardura-
dunek beren arazoaz jabet zen direla ikusten baita 
(hasieratik edo Oinarrizko Gizarte Zerbit zuetako 
profesionalek burututako kont zient ziazio lana-
ren ondorioz), beren seme-alaben egoera hobet ze 
aldera zerbit zu komunitarioekin lankidet zan jar-
duteko jarrera egokia erakusten dute, eta fami-
liarent zako behar diren baliabideak eskura daude, 
behar diren baldint zetan.

D. Amak, aitak edo legezko arduradunek 
adingabea beste pert sona bat zuen erasoeta-
tik edo tratu guztiz desegokitik (tratu t xarrak/

abandonua) babestu ezin izatea. Honen barruan 
sart zen diren egoeretan, amak, aitak edo legezko 
arduradunek pasibotasuna edo gaitasunik eza 
erakusten dute beren seme-alabak beste pert sona 
nagusi edo beste adingabe bat zuek eragindako la-
rritasun moderatu eta handiko tratu t xar/abando-
nu egoeratik babesteko.

2. Amaren, aitaren edo legezko arduradunen 
kontroletik kanpoko arazo edo ingurumari 
sozioekonomikoen ondorioz babes berezia 
behar duten 18 urtetik beherako adingabeak

Talde honetan sart zen dira amaren, ai-
taren edo legezko arduradunen kontroletik 
kanpoko arazo sozioekonomiko larriak dituzten 
komunitateetan bizi diren 18 urtetik beherako 
adingabeak eta familiak. Egoera horren ondorioz 
haur eta nerabeek oinarrizko beharrizanak bete 
gabe dauzkate, amak, aitak edo legezko ardura-
dunek arreta egokia emateko gogoa izan arren. 
Hau gertat zen da, esate baterako, oso komu-
nitate behart suetan bizi diren familien artean: 
t xirotasun eta langabezia tasa altuak dituzte, 
gizarteko lagunt za urriak, heziketa aukerarik ez 
dute edota gerra egoeran bizi dira. Gure erki-
degoan egoera hauek ez dira maiz gertat zen, 
Gizarte Babeserako daukagun sistemaren ga-
rapen mailagatik eta erdiet sitako ongizate eta 
egonkortasun mailagatik.

Dena dela, gertat zekotan, egoera hauei 
erant zutea Oinarrizko Gizarte Zerbit zuei dagokie, 
beti ere Zerbit zu Komunitarioen sarearekin lanki-
det zan eta ardura bateratuan. Egoera horiek haur 
edo nerabearen Zaint za edo Tutoret za hart zea 
dakarten gabezia larriak eragiten dituztenean 
soilik esku hartuko du Bizkaiko Foru Aldundiko 
Gizarte Ekint za Saileko Umeen Zerbit zuak, eta 
kasuaren gaineko erant zukizun nagusia berega-
natuko du; neurri horiek familiaren egoera larria 
konpondu arte behar den denbora baino ez dute 
iraungo.

Egoera hauei, besteak beste, Legean “arrisku egoera” 
deit zen zaie, eta batez ere Oinarrizko Gizarte 

Zerbit zuen ardura dira.

Egoera hauei Legean “arrisku egoera” deit zen 
zaie eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za 

Saileko Umeen Zerbit zuaren ardurapekoak
dira bereziki.

Egoera hauek Oinarrizko Gizarte Zerbit zuen edo 
Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko 

Umeen Zerbit zuaren eskumenekoak izan daitezke, 
haur edo nerabeak jasaten duen babes gabeziaren 
larritasunaren arabera (larritasuna ebaluat zeko, 

erabili C atalean ezarritako irizpideak).

I. kapitulua
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4.2. HAURREN BABESAREN ALORREKO
OINARRIZKO ZERBIT ZUEN ETA ZERBIT ZU 
ESPEZIALIZATUEN ESKUMENAK

Haurrak babesik gabe suertat zen diren ka-
suak era askotakoak izaten dira: haurren edo ne-
rabeen integritate fi sikoaren eta psikologikoaren 
arriskua gradu askotakoa izan daiteke eta babes-
gabezia sort zen eta iraunarazten duten faktoreak 
oso konplexuak dira. Horrek esan nahi du honelako 
kasuetan esku hart zeko bitartekoak ere era asko-
takoak izan behar direla espezializazioaren eta 
intent sitatearen arabera.

Bizkaiko Gizarte Zerbit zuek gaur egun du-
ten antolakunt zan, larritasun gut xien duten adin-
gabekoen arrisku eta babesgabezia egoerak dau-
denean, konplexuegiak ez badira eta ez badute 
esku-hart ze espezializaturik eskat zen, oinarrizko 
gizarte zerbit zuen ardura izan behar dira eta, be-
rriz, larritasun eta konplexutasun handiagoa du-
ten babesgabezia kasuetan, hau da, esku-hart ze 
espezializatua behar denean edo haurra edo ne-
rabea aldi baterako edo betiko beraren familiatik 
banandu beharra dagoenean, zerbit zu espezializa-
tuek jardun behar dutela (Bizkaiko Foru Aldundiak, 
Gizarte Ekint za Sailaren bidez) (155/2001 Dekre-
tua, uztailaren 30ekoa, gizarte zerbit zuen arloko 
eginkizunak zehaztu dituena.

a) Oinarrizko gizarte zerbit zuen esku-
menak

Oinarrizko gizarte zerbit zuei dagokie ondo-
ko jarduerak gidatu eta bult zat zea eta haietarako 
aurrekontua osat zeko funt sa erreserbat zea: 

• Oinarrizko lagunt zaren arloko gainerako 
zerbit zuekin elkarlanean eta koordinaturik, oi-
narrizko prebent ziorako egitarau eta jarduketak 
garat zea, familien eta haur edo nerabeen bizi ka-
litate orokorra hobet zeko eta haurren babesga-
beziarekin zerikusia duten edo horrelako egoerak 
sorrarazten dituzten faktoreak saihesteko (adibi-
dez, gizarte bazterketa, droga-mendekotasuna, 
zigor fi sikoaren onarpena).

• Oinarrizko lagunt zaren arloko gainerako 
zerbit zuekin elkarlanean eta koordinaturik, bi-
garren mailako prebent ziorako egitarau bereziak 
garat zea, bihar-et zi haurren babesgabezia ekar 
dezaketen zenbait ezaugarri (“arrisku faktoreak”) 
dituzten familient zat (adibidez, lagunt zarik ga-

beko neskato haurdunak edo seme-alabaren bat 
dutenak, trebetasun edo baliabide pert sonal urriko 
guraso bakarra duten familiak). Familia horietan 
oraindik ez da agertu babesgabeziarik. Egitarau 
horien bitartez “arrisku faktoreen” eragina ezabatu 
edo murriztu egin nahi da eta familiaren inguru-
nean “babes-faktoreak” indartu; horrela saihestu 
egingo da babesgabezia.

• Larritasun arin edo moderatuko hau-
rren babesgabezia egoeretan esku hart zerakoan, 
erkidegoaren zerbit zuen eta Administrazioaren 
beste maila bat zuen inplikazioa eta koordinazioa 
sustat zea.

• Euren eskumeneko lurralde-eremuko nor-
banakoek, profesionalek edo zerbit zuek balizko 
haurren babesgabezia arriskuez bidalt zen dituzten 
jakinarazpen guztiak jasot zea.

• Kasu horien guztien gaineko ikerketa/
ebaluazioa egitea, presako babes-neurria hart zea 
beharrezkoa izan daitekeela pent sat zen den ka-
suetan izan ezik; kasu larri horiek berehala igorriko 
zaizkio Umeen Zerbit zuari. 

• Familietan esku hart zeko egitarauak ga-
rat zea, babesgabezia ezabat zeko edo larriagotu 
dadin ekiditeko eta haur edo nerabea familiatik 
banandu beharrik ez izateko, hiru baldint za hauek 
batera betet zen dituzten familietan:

1. Haurren babesgabeziaren inguruko arazo 
arinak edo ez oso larriak dituzte.

2. Arazo horiei aurre egiteko ez da nahikoa 
erkidegoan dauden zerbit zu formal eta infor-
malen sarea; beharrezkoa da familiaren et xea-
ren barruan kontrolerako, irakaskunt zarako edo 
lagunt zarako esku-hart ze berezia egitea.

3. Haurra edo nerabea familiaren et xean 
gera daiteke horrelako esku-hart zea egiten bada 
et xean, haren oinarrizko integritatea eta segurta-
suna eta garapen prozesu egokia bermatuta egon-
go direlako.

• Eskola absentismoaren kasuei jaramon 
egin behar zaie.

b) Zerbit zu espezializatuen eskumenak
• Oinarrizko gizarte zerbit zuek edo beste 

iturri bat zuek igorritako haurren babesgabezia 
kasu larrien eta fi skalt zak/epaitegiak/ospitaleek 
igorritakoen ikerketa/ebaluazioa egitea (oinarrizko 

Oinarrizko gizarte zerbit zuen eta zerbit zu espezialitatuan esku-hart zearen eremua



24

gizarte zerbit zuekin lankidet zan), beharrezkoa izan 
litekeelako presako babes-neurriren bat hart zea. 

• Aldi baterako harrerako eta harre-
ra iraunkorreko zerbit zuak (familia harrera, 
egoit zako harrera, adopzioa) biderat zea babesga-
bezia larriko kasuetan, hain zuzen ere haurraren 
edo nerabearen zaint za edo tutoret za bereganatu
behar direnean.

• Balizko harrera familien (familia zaba-
lak nahiz inoren familiak) balorazioa egitea (oi-
narri zko gizarte zerbit zuekin lankidet zan, behar 
izanez gero), babes-espedientea irekita duten haur 
edo nerabeent zat egokiak ote diren ikusteko.

• Familia harrerak formalizat zea, ondo-
ren beraien jarraipena egitea eta babes teknikoa 
ematea.

• Bakarrik dauden adingabeko at zerritarrei 
lagunt za ematea, beste erakunde eskudun bat zue-
kin koordinaturik.

• Familietan esku hart zeko egitarauak ga-
rat zea, haur edo nerabea bere famili ingurunetik 
ez banant zeko edo ahalik lasterren it zul dadila 
sustat zeko, aldi baterako banant zea beharrezkoa 
izanez gero, balorazioan bi baldint za hauek be-
tet zen dituzten familietan:

1. Babesgabezia larria dago, 
2. Arazoari ezin zaio heldu erkidegoan eta 

oinarrizko gizarte zerbit zuetan dagoen zerbit zu
-sarearen bitartez.

• Banaka eta familian esku hart zeko egita-
rau zehat zak garat zea familia barruko sexu abu-
suen kasuetarako. 

• Emant zipaziorako prestakunt za eta la-
gunt za egitarauak garat zea babes-sistematik irte-
ten diren edo irtetear dauden gazteent zat.

• Haurrei edo nerabeei eta haien familiei 
jaramon egiteko beharrezkot zat jot zen diren beste 
egitarau espezializatu bat zuk garat zea.

Bat zuetan, haurrak babesteko zerbit zu 
espezializatuek esku hartu behar izaten dute 
zehazki beraiei ez dagozkien kasuetan, hot s, Ad-
ministrazioaren beste zerbit zu bat zuek eskudun 
diren kasuetan. Beste zerbit zu bat zuen eskumene-
ko arazoak (ad.: et xebizit za, lana, buru osasuna) 
ez konpont zeak babesgabezia egoera larria ekar 
dezake. Hona egoera honen adibide bat zuk:

• Ez guraso ez tutore ez den pert sona batek 
tratu t xarrak eman edo abusuak jasanarazten 
dizkien haurrak edo nerabeak. Kasu horietan, 
zerbit zu espezializatuek esku hartuko dute 
baldin eta argi eta garbi ikusten bada edo sus-
mo handiak badaude guraso/tutoreak ez direla 
gauza edo ez daudela prest haur edo nerabea 
tratu t xar horretatik babesteko, eta haur edo 
nerabearen osasuna eta segurtasuna arriskuan 
badaude arrazoi horrengatik.

• Portaera edo adimen-osasuneko ara-
zo larriak dituzten haurrak edo nerabeak, 
gurasoek edo tutoreek ondo zaint zen
dituztenak.
• Eskolara ez joatea. 
• Urritasun fi siko, psikiko edo zent zume-
nezkoa duten haurrak edo nerabeak.
• Arazo ekonomiko larriak dituzten
familiak.
• Bizi baldint za eskasak dituzten familiak.
• Et xebizit za arazoak dituzten familiak.
• Belaunaldi arteko gatazka larriak guraso 
eta seme-alaben artean.
• Ezkont za gatazka/banant ze egoera larrie-
tan bizi diren haurrak eta nerabeak.

Azkenean haurrak babesteko zerbit zu es-
pezializatuek egoera hauetan esku hart zen duten 
arren, bult zatu behar da erakundeek eta zerbit zu 
eskudunek euren eskumenak eurenganat zea eta 
euren baliabideekin esku har dezaten haur eta ne-
rabe hauei eta beraien senitartekoei lagunt zeko. 
Hau banaka, kasu bakoit za aztertuta, zein oroko-
rrean egin behar da, behar diren erakundearteko 
akordioak ezarrita.

Oinarrizko gizarte zerbit zuen eginkizuna, 
Umeen Zerbit zuaren eskumeneko kasuetan esku 
hart zeko orduan

Umeen Zerbit zuaren eskumeneko kasuen 
balorazio prozesuetan eta esku-hart zeetan oi-
narrizko gizarte zerbit zuak tarteko izatea oso 
faktore garrant zit sua izan daiteke esku-hart ze 
horien arrakastari begira. Horregatik, aldez au-
rretik erkidegoko zerbit zuek esku hartu duten 
kasuetan, Umeen Zerbit zuak, kasuaren koor-
dinat zaileen bitartez, sustatu egingo du hark 
parte hart ze aktiboa izan dezan balorazio pro-
zesuetan eta kasuaren planerako proposamene-
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tan, eta halaber eginkizun aktiboa izan dezan 
Umeen Zerbit zuan jaramon egiten zaien kasue-
tako esku-hart zeetan. Bere inguruabarrek auke-
ra ematen dioten neurrian, bere gain hartuko du 
kasu bakoit zean esku hart zen duten erkidegoko 
zerbit zuak abiarazi eta koordinat zeko ardura, 
bai eta Umeen Zerbit zuaren esku-hart zearekiko 
koordinazioa ere.

Oro har, kasu larri hauetan Umeen Zerbit zuko 
teknikariek baliabide espezializatuak (egoit za ha-
rrera, familia harrera eta familian esku hart zea) 
abiaraziko dituzte, zuzendarit za-lanak egingo di-
tuzte, lagunt za teknikoa emango dute eta haien 
jarduna gainikusi eta koordinatuko dute, eta oina-
rrizko gizarte zerbit zuetako teknikariek gauza bera 
egingo dute erkidegoaren sareko zerbit zuekin.

Oinarrizko gizarte zerbit zuen eta zerbit zu espezialitatuan esku-hart zearen eremua
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2.1. OSAERA ETA ESKUMENAK

Umeen Zerbit zuan hiru atal daude: 
• Harrera, Balorazio eta Orientazio Atala 
• Familia Harreraren eta Adopzioen Atala
• Egoit za Harreraren Atala
Ondoren bakoit zaren eginkizunak zehaztuko 

dira3: 

2.1.1. Harrera, Ba-
lorazio eta Orienta-
zio Atala

Osaera: (a) ata-
leko burua, (b) arloko 
arduradun teknikoa, (c) 
arlo anit zeko kidez era-
tutako taldeak (maila 
ertaineko teknikariak 
eta lizent ziatuak), eta 
(d) administrazio lan-
gileak.

Eginkizunak:

• Zorrot z be-
tet zea Sailaren betebe-
harrak, adingabekoen 

arloan dituen eskumenetatik datozkionak, Justizia 
Administrazioarekin lankidet zan ari dela.

• Babesik gabeko haurren eta nerabeen 
egoerari buruzko jakinarazpenak jasot zea, pre-
sako kasuak aztert zea, nolabait kasuarekin ze-
rikusia duten gizarteko eragileekin harremanetan 
jart zea, diligent ziak egitea, haurrak egoit zetan 
sar daitezen edo harrera egin dakien proposat zea, 
eta administrazio egint zak izapidet zea. 

• Umeen Zerbit zuak ume bat babesgabezian 
egon daitekeela jakiten duenean4: 

- Harrera egiten dio.
- Ondoren espedientea irekit zen du, edo le-
hendik irekita dagoena berrirekit zen.
- Kasuaren inguruabarrak ikert zen ditu.
- Umeen Zerbit zuaren eskumenekot zat 
jot zen diren kasuetan, oinarrizko gizarte 
zerbit zuen ebaluazio t xosten osoa dagoen 
begirat zea. Horrelakorik egon ezean, behar 
den informazioa eskat zea zerbit zu horiei. 
- Behar izanez gero, oinarrizko gizarte 
zerbit zuen informazioa osat zea ebaluazioa 
amait zeko.
- Ebaluatu ondoren, haurraren edo nera-
bearen eta beraren familiaren kasu plana 

1.  ORGANIGRAMA

2.   UMEEN ZERBITZUKO ATALAK / UNITATEAK

3 Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekint za Sailaren Erregelamendu 
Organikoa onet si duen apirilaren 
20ko 67/2004 Foru Dekretuan 
ezarritako eginkizunak sart zen 
dira. Arreta berezia merezi du 
bigarren xedapen iragankorrak, 
Gizarte Urgazpenerako Foru 
Erakundeari buruzkoak; izan 
ere, xedapen horretan zehaztu 
da Umeen Zerbit zuko Egoit za 
Harreraren Atalari agindutako 
eginkizunak GUFEren egitura 
organikoko Egoit za Harrerako 
Unitateak egingo dituela, Umeen 
Zerbit zuari at xikita. 
4 Babesgabeziaren jakinarazpena
jasot zea eta espedientea irekit zea
edo berrirekit zea izan ezik,
gainerako eginkizunak beste 
atal bat zuetako teknikariek egin 
dit zakete, familia haiekkoordi-
nat zen badituzte.
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proposat zen du: aplikatu beharreko neurria 
eta esku hart zeko plana.
• Beste autonomi erkidego bat zuek igort zen 

dituzten balizko babesgabezia kasuen ikerketa eta 
ebaluazioa egitea.

• Oinarrizko gizarte zerbit zuek, fi skalt zak, 
beste zerbit zu bat zuek edo zaint zaileek eurek egi-
tatezko zaint za egoeren berri ematen diotenean 
Zerbit zuari, eta harreraren balorazioa edota for-
malizazioa eskat zen diotenean:

- Kasua jasot zea eta espedientea irekit zea.
- Egin beharreko jarduerak fi nkat zea (begi-
ratu egitatezko zaint za formalizat zeko pro-
zedurari buruzko atala familia harreraren 
kapituluan).
- Bidezkoa bada, kasua ikertu eta ebaluat zea, 
eta harreraren egokitasuna balorat zea.
- Behin espedienteak Umeen Zerbit zuan 
zabalik jarrait zea erabakiz gero, kasu plana 
prestat zea. 
• Babes-espedientea duten kasu hauek 

koordinat zea:
- Jatorriko familiarekin bizit zen jarrait zen 
dute kasua ebaluatu ondoren, Kasuaren 
Plana familiari eusteko egitarauari loturik 
egongo dela erabaki delako.
- Familia edo egoit za harrerara presaz pa-
satu ondoren oraindik ebaluazio fasean eta 
kasu plana prestatu gabe daudenak.
- Aldi baterako familia harrerara edo ha-
rrera-egoit zara bideratu direnak familiara 
sei hilabete igaro baino lehen it zult zeko 
asmoarekin.
- Harrera-egoit zan edo familia harreran 
sei hilabete baino gut xiago egon ondoren 
(hasierako aurreikuspena gorabehera) euren 
familiara it zuli diren haurrak eta nerabeak, 
faktore bat zuek oraindik Umeen Zerbit zua-
ren gainikuspena, lagunt za edo jarraipena 
behar dituztela pent sarazten dutenean.
- Aldi batez (sei hilabetetik behera) egoit za 
harreran daudenak familia harrera edo 
ado pziorako bideratuta eta harrerako fami-
lia baten zain.
• Familietan esku hart zeko egitarau es-

pezializatuen garapena sustatu, koordinatu eta 
gainbegirat zea.

• Eskudun bat zordeei informazioa, admi-
nistrazio-lagunt za eta lagunt za teknikoa ematea, 
proposamenak egin dit zaten edo behin betiko 
ebazpenak betearaz dit zaten.

• Atal honek bere jardunean hart zen dituen 
haurrei eta nerabeei buruz proposat zen diren ba-
bes-neurriak gauzat zea. 

• Umeei eta gazteei lagunt za euren ingu-
ruan ematea sustat zea erkidegoan esku hart zen 
duten talde espezializatuen bitartez, eta udale-
rrietako gizarte zerbit zuei talde horiekin jarduten 
lagunt zea.

• Epai-prozedurak prestat zea eta haietan 
aditu edo lekuko gisa arit zea.

• Tutoret za eta zaint zen erregistroa eramatea.
• Babesgabetasuna, abandonua eta tratu 

t xarrak saihesteko egitarau eta ekint zen proposa-
menak aztertu eta formulat zea, jarduketa guztien 
ardat za familia dela.

• Umeen Zerbit zua oinarrizko gizarte zer-
bit zuekin eta haurren arazoak ant zematen dituz-
ten kanpoko iturriekin koordinat zea.

• Atalari esleitutako espedienteen estatis-
tikak eta haiei buruzko t xostenak egitea, eta haien 
datu-basea egunean edukit zea.

• Nagusiek edota indarreko xedapenek 
ezart zen dizkioten gainerako eginkizun guztiak.

• Etorkizuneko kanpo-kontratazioak eta 
zerbit zu eta egitarau berrien abiarazteak direla
-eta esleit zen zaizkion gainbegirat ze lan guztiak.

• Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko 
teknikariekin elkarlanean jardutea, familia zabalak 
edo hurkoek egiten dituzten harrera-proposame-
nen egokitasuna balorat zen.

2.1.2. Familia Harreraren eta Adopzioen 
Atala

Osaera: (a) atalburua, (b) Arloko arduradun 
tekniko bi, (c) arlo anit zeko kidez eratutako taldeak 
(maila ertaineko teknikariak eta lizent ziatuak), eta 
(d) administrazio langileak.

Eginkizunak:
• Zorrot z betet zea Sailaren betebeharrak, 

adingabekoen arloan dituen eskumenetik datoz-
kionak, Justizia Administrazioarekin lankidet zan.

• Lagunt za teknikoa ematea Zerbit zuko 
gainerako atalei harrerarekin lotutako prozesu eta 
zereginetan, eskat zen dutenean.
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• Familia harreragileen fi gura sustat zea 
eta fi gura horren edukiaz informazio egokia za-
balt zea, bai aldi baterako harreraren modalitateaz 
eta bai adopzioa helburu duen modalitateaz ere.

• Harrera prozedurako eskat zaileen eta 
adopzio prozedurako eskat zaileen erregistroa egi-
tea eta eguneraturik edukit zea, proposatu eta az-
tertutako harreren eta adopzioen berri jasoz (erre-
gistroan inskribatu behar diren adopzioak Kode 
Zibileko 176. artikuluan ezarritako proposamena-
ren bitartez eratutakoak baino ez dira).  

• Atal honek bere jardunean hart zen dituen 
haurrei eta nerabeei buruz proposat zen diren ba-
bes-neurriak gauzat zea. 

• Eskudun bat zordeei informazioa, admi-
nistrazio-lagunt za eta lagunt za teknikoa ematea, 
proposamenak egin dit zaten edo behin betiko 
ebazpenak betearaz dit zaten.

• Haurrari zein nerabeari eta familiei, jato-
rrikoari zein harreragileari, orientazioa eta lagunt za 
ematea, udalen oinarrizko unitateekin lankidet zan 
arituz, familia harrera edo adopzio prozesuan; 
horren bilakaera aztert zea, haurrak edo nerabeak 
familiarekin bat egitea eragot z dezaketen arazoei 
ant zematea eta, bidezkoa denean, esku hart zeko 
neurriak jart zea.

• Umeei eta gazteei lagunt za euren in-
gurunean, erkidegoan esku hart zen duten talde 
espezializatuen bitartez, eta udalen gizarte zer-
bit zuei lagunt za eta aholkuak ematea lantalde 
horiekin batera lan egin dezaten.

• Epai-prozeduretan aditu edo lekuko gisa 
arit zea.

• Atalari esleitutako espedienteen estatis-
tikak eta haiei buruzko t xostenak egitea eta haien 
datu-basea egunean edukit zea.

• At zerriko haur eta nerabe taldeen egonal-
diak izapidet zea eta formalizat zea.

• Nagusiek edota indarreko xedapenek 
ezart zen dizkioten gainerako eginkizun guztiak.

• Kanpoko kontratuak direla-eta esleit zen 
zaizkion gainikuspen-eginkizun guztiak.

Adopzio Aurrekoak ez diren Familia Ha-
rreren Taldea:

• At zemate edo erakarpen prozesua 
zuzent zea eta adopzio aurrekoa ez den harre-
ra eskat zen duten familien hautapen-prozesua 
burut zea, behar diren t xostenak eginez.

• Harrera, Balorazio eta Orientazio Atalak 
edo Egoit za Harrerako Atalak harrerarako pro-
posatutako familia zabalaren edo hurkoen ego-
kitasuna balorat zea, atal horietako teknikariekin 
lankidet zan arituz. 

• Beste familia bat zuk harrerarako ego-
kiak diren balorat zea edo ont zat ematea kanpoko 
taldeek harrera-familien egokitasunaz emandako 
irizpenak.

• Beste autonomia erkidego bat zuek fa-
milia zabalak haur edo nerabeak hart zeko ego-
kiak direnez argit zeko egiten dituzten eskaerei 
erant zutea.

• Babes-espedientea duten kasu hauek 
koordinat zea: 

- Bertan aurreikusten da adopzio aurrekoa 
ez den familia harrera, sei hilabetetik go-
rako denbora-aurreikuspenarekin, behin 
harrera familia hautatu eta gero. Hauek ere 
horren barruan sart zen dira:

- Harrera prozesu guztia teknikoki la-
gundu, zuzendu, koordinatu eta begi-
rat zea haurrari edo nerabeari, harrera 
familiari, jatorriko familiari eta inplika-
tutako beste profesionalei eta zerbit zuei 
dagokienez. Familia Harrera Sustat zeko 
Egitarauaren lagunt za teknikoa, zuzen-
darit za eta gainikuspena, esku hart zen 
duenean. 
- Familia Harrera Sustat zeko Egitaraua-
ren lagunt za teknikoa, zuzendarit za, ko-
ordinazioa eta gainikuspena haurraren 
edo nerabearen jatorriko familiarekin, 
egonez gero.

- Familia harreran sei hilabete baino lu-
zeago egon ondoren jatorriko familiara 
it zult zen diren haurrak. Familia Harreren 
Taldeak bere gain hartuko ditu bat-egiteko 
prozesuaren zuzendarit za, gainikuspena eta 
lagunt za teknikoa.
• Familia harrerako administrazio zaint zan 

dauden haurren eta nerabeen babesgabezia 
egoerak ebaluat zea eta, beharrezkoa bada, tuto-
ret za ezart zea proposat zea. 

• Atal honek arreta ematen dien adinga-
bekoei buruz proposat zen diren babes-neurriak 
gauzat zea. 

Zerbit zu Espezializatuaren antolamendua eta eskumen banaketa



32

Adopzioaren Aurreko Harreren eta Nazio 
Adopzioaren Taldea:

• Jaioberri abandonatuen harrera eta Erre-
gistro-liburuan inskribat zea izapidet zea, bai eta 
Erregistro Zibilerako berriematea eta tutoret za 
ere.

• Nazio adopzioan interesatuta dauden 
pert sonei informazioa ematea eta, behar denean, 
baita orientazioa eta aholkuak ere.

• Adopzioa eskat zen duten familien artean 
hautapena egitea eta horretarako behar diren 
t xostenak egitea.

• Haur eta Nerabeak Babesteko Bat zordeak 
onespena ematen dionean adopzio bihurtu daite-
keen harrera neurriren bati, berehala jarri behar da 
abian kasuan kasuko harrera familia egokia auke-
rat zeko prozesua.

• Etengabeko arreta, prestakunt za, orienta-
zioa eta lagunt za ematea adopziorako eskaint za 
egin duten pert sonei.

• Kasua koordinat zea babes-espedientea 
duten haur edo nerabeekin, baldin eta haien ka-
suaren planean harrera eta ondorengo adopzioa 
aurreikusten badira, behin harrera familia auke-
rat zen denean eta haur edo nerabea onart zen 
duenean.  Halaber, harrera prozesu guztia tekniko-
ki lagundu, zuzendu, koordinatu eta begirat zea 
haurrari edo nerabeari, harrera familiari, jatorriko 
familiari (egonez gero) eta inplikatutako beste 
profesionalei eta zerbit zuei dagokienez.

• Bitartekot za, ahal den guztietan, jatorria 
bilat zeko, arlo horretan beste erakunde bat zuek 
izan dit zaketen eskumenak eragot zi gabe.

• Haurt zaroan abandonatuak izan ziren 
pert sonei lagunt za ematea (jatorriak bilat zen, do-
kumentuak ematen eta abar).

Nazioarteko Adopzioaren Taldea:
• Nazioarteko adopzioaren edozein alder-

diri buruz informazioa eskat zeko Zerbit zura joa-
ten diren edo bertara deit zen duten pert sonei 
jaramon egitea.

• Informazio hit zaldiak ematea taldeei, eta 
banakako elkarrizketak egitea, adopzioaren pro-
zesuari buruz.

• Norbanako edo bikote eskat zaileari balo-
razio psikosoziala egitea.

• Egokitasun proposamena egitea, Haurrak 
eta Nerabeak Babesteko Bat zordeak berret si edo 
baztertu dezan.

• Interesdunek aurkeztutako agiriak be-
rrikustea haur edo nerabearen jatorriko herrialdera 
bidali aurretik.

• Jasotako aurre-esleipenen berri ema-
tea eskat zaileei, adostasuna edo desadostasuna 
agert zeko.

• Bizkaiko Lurralde Historikora etorritako 
haur edo nerabeen jarraipena egitea, jatorriko he-
rrialdeetan adopzioei buruzko epaiek ezart zen du-
ten maiztasunarekin, baldin eta adopzioa ez bada 
ECAIen bidez izapidetu, halakoetan erakunde ho-
riek arduratuko baitira jarraipena egiteaz.

• ECAIek egiten dituzten jarraipenak 
gainbegirat zea.

• Lan eta Gizarte Arazoetako Ministerioak 
igorritako informazioa egunerat zea, eta hortik 
datozen koordinazio eta informazio jarduera guz-
tiak egitea.

2.1.3. Egoit za Harreraren Atala/Unitatea

Atal honi agindutako eginkizunak Gizarte 
Urgazpenerako Foru Erakundeko (GUFE) egitura 
organikoko Egoit za Harreraren Unitateak egin-
go ditu. Unitate hori Umeen Zerbit zuari at xikita 
egongo da funt zionalki.

Osaera: (a) atal edo unitateko burua, (b) Ar-
loko arduradun teknikoak, (c) arlo anit zeko kidez 
eratutako taldeak (maila ertaineko teknikariak eta 
lizent ziatuak), eta (d) administrazio langileak.

Unitatearen eginkizunak:
• Zorrot z betet zea Sailaren betebeharrak, 

adingabekoen arloan dituen eskumenetik datoz-
kionak, Justizia Administrazioarekin lankidet zan.

• Egoit za harrerako zentroen esku-hart ze 
teknikoaren alderdi guztiak gainikusi, koordinatu 
eta zuzent zea, bere sarean zein besteenean.

• Babes-espedientea duten kasu hauek 
koordinat zea:

- Aldi batez (sei hilabetetik gora) egoit za 
harreran daudenak familia harrera edo 
ado pziorako bideratuta eta harrerako fami-
lia baten zain.
- Haurra sei hilabete baino luzeago egoit za 
harreran egongo den ustea dago.  Hauek ere 
horren barruan sart zen dira:
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- Haur edo nerabea harrera zentroan 
egokit zeko prozesua gainbegiratu eta 
koordinat zea (presakoak ez diren ba-
nant ze kasuetan). 
- Haurraren edo nerabearen jatorriko 
familiari Familian Esku Hart zeko Egita-
raua aplikat zea koordinat zea eta gai-
nikustea.

- Egoit za Harreran sei hilabete baino lu-
zeago egon ondoren jatorriko familiara 
it zult zen diren haurrak. Egoit za Harreraren 
Unitateak bere gain hartuko ditu bat egite-
ko prozesuaren zuzendarit za, gainikuspena 
eta lagunt za teknikoa behar den aldian. 
• Haurraren edo nerabearen ingurunean 

begirat zea ea norbait (familia zabala edo hur-
koak) berarekin afektu-harreman positiboa izan 
eta haren harreraz arduratu litekeen. Familia 
Harreraren eta Adopzioen Ataleko teknikariekin 
lankidet zan, pert sona horiek harrera egiteko ego-
kiak diren balorat zea eta, hala bada, proposamen 
egokia egitea.

• Egoit za harrerako administrazio zaint zan 
dauden haurren eta nerabeen babesgabezia 
egoerak ebaluat zea eta, beharrezkoa bada, tuto-
ret za ezart zea proposat zea. 

• Unitate honek bere jardunean hart zen 
dituen haurrei eta nerabeei buruz proposat zen di-
ren babes-neurriak gauzat zea. 

• Eskudun bat zordeei informazioa, admi-
nistrazio-lagunt za eta lagunt za teknikoa ematea, 
proposamenak egin dit zaten edo behin betiko 
ebazpenak betearaz dit zaten.

• Umeei eta gazteei lagunt za euren in-
gurunean, erkidegoan esku hart zen duten talde 
espezializatuen bitartez, eta udalen gizarte zer-
bit zuei lagunt za eta aholkuak ematea lantalde 
horiekin batera lan egin dezaten.

• Kontrol Atalari informazioa eta aholkuak 
ematea Sailak barnetegietarako jarritako ego-
kitasun-baldint zei buruz, bai Sailari at xikitako 
erakunde autonomiadunak direnean eta bai beste 
erakunde publiko edo pribatu bat zuek kudeatu-
tako erakundeak direnean ere.

• Epai-prozeduretan aditu edo lekuko gisa 
arit zea.

• Unitateari esleitutako espedienteen es-
tatistikak eta haiei buruzko t xostenak egitea eta 
haien datu-basea egunean edukit zea.

• Nagusiek edota indarreko xedapenek 
ezart zen dizkioten gainerako eginkizun guztiak.

• Kanpoko kontratuak direla-eta esleit zen 
zaizkion gainikuspen-eginkizun guztiak.

2.1.4. Familiei koordinat zaileak esleit zeko 
irizpideak

Haurride bat zuk neurri desberdinetan ba-
daude, ahaleginak egingo dira teknikari berak 
koordina dit zan. Horretarako, ondoren azalt zen 
diren irizpideak jarraituko dira (malguak kasu 
bakoit zeko ezaugarrien arabera): 

• Familia batean haur edo neraberen bat 
gurasoekin bizi bada eta besteren bat familia 
edo egoit za harreran hartu badute sei hilabetetik 
gora egoteko ustearekin, Familia Harreraren eta 
Ado pzioen Atalak edo Egoit za Harreraren Unita-
teak koordinatuko ditu, kasuan kasukoak. 

• Familia bateko umeren bat familia harre-
ran badago orientazio iraunkorrarekin eta beste 
bat egoit za harreran orientazio iraunkorrekin, 
atal/unitate bietako batek koordinatuko ditu. Ar-
loko arduradun teknikoek eta atalburuek eraba-
kiko dute kasua zeinek koordinatuko duen, ezau-
garrien eta aurretiko historiaren arabera. 

• Salbuespena: haur edo nerabe bat
adopzio aurreko harreran edo harrera iraunko-
rrean badago eta beraren gurasoak falta badira 
(ez dute bisitarik edo ant zeko zerbait) eta ondo-
rioz espedientea Nazio Adopzioaren Taldeko tek-
nikari batek koordinat zen badu, eta haurrideren 
bat beste egoera batean badago (familia harreran, 
gurasoekin edo egoit za harreran), espedienteak 
ez ditu koordinatuko Nazio Adopzioaren Taldeak, 
baizik eta egoerari dagokion taldeak.

2.2. ATALEI/UNITATEEI LAGUNT ZEKO 
KANPOKO ZERBIT ZU ETA BALIABIDEAK

Arestian aipatutako eginkizunak burut zeko, 
Umeen Zerbit zuak bere baliabide materialak eta 
giza baliabideak edukiko ditu, eta horiz gainera 
baita kanpoko baliabide bat zuk ere. Hona horie-
tako bat zuk:

a) Erkidegoko Zerbit zu Sarea: honen ba-
rruan sart zen dira oinarrizko gizarte zerbit zuak, 
adimen osasuneko zerbit zuak, hezkunt za zer-
bit zuak, etab.
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b) Zerbit zuaren beraren menpean diren la-
gunt za baliabide eta talde bereziak:

• Familietan esku hart zeko, haiek tratat ze-
ko eta osat zeko talde espezializatuak, familiak 
birgait zeko prozesua burutu eta Umeen Zer-
bit zuari ikerketa eta ebaluazio lanetan lagun-
duko diotenak. 

• Sexu abusuak gertat zen direnean balora-
zio eta esku-hart ze psikologikoa biderat zeko 
egitaraua.

• Ijito haur eta nerabeekin eta familiekin 
esku hart zeko egitaraua.

• Familia harrera sustat zeko egitaraua, ino-
ren familian harrera egiteko harrera familien 
erakarpena, balorazioa eta prestakunt za eta 
inoren familian aldi baterako edo behin betiko 
egiten diren harreretan jarraipen eta lagunt za 
lanak egingo dituena. 

• Nazioarteko adopzioaren eskat zaileak 
balorat zeko egitaraua.

• Harrera-egoit zak (norberarenak eta 
itunduak).

• Tratamendu/lagunt za psikologikoa sare 
pribatuaren edo berariazko egitarauen bi-
dez babes-espedientea zabalik izanik adimen 
osasuneko sare publikoaren bidez jaso ezin du-
ten haur eta nerabeent zat. 

• Emant zipazio egitaraua zaint zan edo 
tutoret zan egonik familiarekin bat egin ezin 
eta adin nagusitasunera babes-zentro batean 
helt zen diren gazteent zat. 

2.3. ESPEDIENTEAK BERRIREKIT ZEA

Berriz irekit zen diren espedienteetako ka-
suen koordinazioa jarraipena egin duen azken ko-
ordinat zailearen ardura izango da, it xi zirenetik 
18 hilabete baino gut xiago igaro badira.

Espedientea it xi eta handik 18 hilabete bai-
no gehiago igarotakoan berriz irekit zen denean, 
Harrera, Balorazio eta Orientazio Ataleko teknika-
ri bat arduratuko da kasua koordinat zeaz.

Elementu bereziak dituzten kasuak arloko 
arduradun teknikoek edota atalburuek ebat ziko di-
tuzte. Beraiek hartuko dituzte behar diren erabakiak 
kasuaren koordinat zailearen esleipenari buruz.

2.4. ATAL/UNITATEEN ARTEKO HARREMA-
NAK ETA KOORDINAZIOA

Hurrengo idat z-zatian ageri den bezala, 
atalburuek eta arloetako arduradun teknikoek Zer-
bit zuko atalen jarduera koordinat zeko ardura dute, 
bai eta kasuak haietako batetik bestera aldat zeko 
prestakunt za eta koordinazio lanen ardura ere.

Horrez gain, zerbit zu bakoit zeko ataletako 
teknikarien arteko komunikazio bideak beti za-
balik egon behar dira, komunikazioak eta harre-
manak arinak izan daitezen. Zerbit zuko ataletako 
teknikariek elkarrekin zuzeneko harremanak izan 
dit zakete, lankidet zan jardun dezakete eta elkarri 
lagunt za teknikoa eman diezaiokete esku hart zeko 
prozesuaren edozein unetan. Esaterako: 

• Atal batetik beste batera bideratu baino 
lehen, biderapen hori egokia den ala ez balorat ze-
ko, nola burutuko den adosteko, familiari eta hau-
rrari edo nerabeari, udaleko gizarte zerbit zuei eta 
abarrei aldaketa planteat zeko baterako estrategia 
fi nkat zeko, etab. 

• Biderapenaren unean.
• Kasu batean esku hart zeko prozesuan 

beste atal bateko kideen irit zia edo lagunt za tek-
nikoa izatea ondo datorrela pent sat zen den edo-
zein unetan.

Zerbit zuko eta bertako ataletako ardura-
dunek ataletako teknikarien arteko lankidet za eta 
koordinaketa formal eta informalak ahalbidetu eta 
sustatu behar dituzte. 

3.1. ZERBIT ZUBURUA

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za 
Sailaren Erregelamendu Organikoa onet si duen 
apirilaren 20ko 67/2004 Foru Dekretuaren ara-

bera, zerbit zuburuak zuzendarit za nagusiaren 
menpean daude, zuzenean eta hierarkiari lotuta, 
eta hari eman behar diote euren lanaren berri. 
Zerbit zuburuek ondoko eginkizunak dituzte euren 
eskumeneko gaietan:

3.  EGINKIZUNAK 
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a) Zerbit zuko atalek esku artean darabilt za-
ten gaiak zuzent zea eta kudeat zea.

b) Zerbit zuko lanpostuak zuzent zea, 
burut zea eta kontrolat zea, emait zen mailan eta 
berehalakoan.

c) Zerbit zuarekin lotutako gaietan, lagunt za 
tekniko-juridikoa eta administratiboa ematea zu-
zendari nagusiari.

d) Zerbit zuak, eskumeneko izanik, izapidetu 
beharreko gaietan, zuzendari nagusiari ebazpena 
proposat zea.

e) Bere kargupean diren atalak hobetu eta 
perfekzionat zeari begira doazen berrikunt zak 
proposat zea, eta lan antolaketa eta metodoak 
proposat zea.

f) Zerbit zuko aurrekontu programen 
burut zea zuzent zea.

g) Zuzendariek eta indarreko legezko xeda-
penek ematen dizkioten eginkizun guztiak.

3.2. ATALBURUAK

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za 
Sailaren Erregelamendu Organikoa onet si duen 
apirilaren 20ko 67/2004 Foru Dekretuaren arabe-
ra, atalburuak at xikita dauden zerbit zuko burua-
ren menpean daude zuzenean. Ondoko eginkizu-
nak dituzte euren eskumeneko gaietan:

a) Atalari esleitutako aurrekontu-egitarauei 
buruzko arau-proposamenak prestat zea.

b) Ataleko lanpostuak zuzent zea, burut zea 
eta kontrolat zea, emait zen mailan eta bereha-
lakoan.

c) Azterlanak eta t xostenak egitea.
d) Bere eskumeneko gaien espedienteei 

buruzko administrazio ebazpenak proposat zea.
e) Zerbit zuaren aurrekontu-proposamena 

prestat zea.
Orokorrean fi nkatutako eginkizun hauez 

gainera atalburuek ondoko hauek ere hartuko di-
tuzte euren gain: 

• Helburuak fi nkat zea, Ataleko langileekin 
batera.

• Zereginak banat zea, Ataleko administra-
zio orokor eta bereziko langileekin.

• Atalaren beharrizanak eta funt zionamen-
dua ebaluat zea.

• Talde-lana dinamizat zea, sustat zea eta 
aldeztea.

• Arloetako arduradun teknikoei eta taldeei 
euren eginkizunetan lagunt zea.

• Atalaren aldizkako informazio estatistikoa 
lort zea eta zerbit zuburuari, beste atal bat zuetako 
buruei eta Ataleko teknikariei ematea.

• Atalaren datu-baseen egunerapena gai-
nikustea.

• Ataleko teknikariei eta taldeei euren lane-
rako garrant zia duen informazio guztia ematea.

• Atalaren jarduera zerbit zuko gainerako 
atalekin koordinat zea.

• Fiskalt zari aurkeztutako t xostenak gai-
nikustea.

3.3. ARLOKO ARDURADUN TEKNIKOAK

Arloko arduradun teknikoek ataletako tal-
deak koordinatuko dituzte kasuan kasuko atal-
buruaren zuzendarit zapean. Arloetako arduradun 
teknikoek berariazko eginkizun hauek dituzte, bes-
teak beste:

• Atalburuei eta taldeei euren eginkizune-
tan lagunt zea.

• Ataleko taldeak koordinat zea. 
• Kasu koordinaketa esleit zea atalburuaren 

jarraibideak aint zat hartuta. 
• Kasu bereziak bidezko arloko arduradun 

teknikoekin batera aztert zea eta koordinaketa zein 
atal edo unitatek hartuko duen erabakit zea.

• Atal edo unitateko taldeen eta kasu
koordinat zaileen lana gainikustea eta haiei la-
gunt za teknikoa ematea, euren eginkizun eta ze-
reginak bete ahal izan dit zaten.

• Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zor-
deari aurkeztuko zaizkion proposamenak gainbegi-
rat zea. Arloko arduradun teknikoaren eta kasuaren 
koordinat zailearen irit ziak bat ez badatoz, Haurrak 
eta Nerabeak Babesteko Bat zordean hartuko da 
azken erabakia.

• Kasuak zerbit zuko atal batetik beste ba-
tera pasat zeko behar diren kudeaketak prestat zea, 
erabakit zea eta burut zea.

• Atalaren jarduera zerbit zuko gainerako 
atalekin koordinat zea.
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• Umeen Zerbit zuarekin lan egiten duten 
lagunt zako baliabideen eta talde espezializatuen 
jarduna zuzent zea, gainikustea eta ebaluat zea.

• Geroago zehazten diren guztiak.

3.4. TALDE TEKNIKOAK

Atal bakoit zean hainbat talde egongo dira, 
denak ere diziplina anit zekoak.

a) Taldekideen eginkizunak
• Taldekideek lagunt za teknikoa ematea 

elkarri, bakoit zak bere lanbide diziplinako eza-
gut zak eta trebetasunak eskainiz. 

• Taldeko beste teknikari bat zuek koor-
dinat zen dituzten kasuetan zuzen esku hart zea 
beharrekot zat jot zen duten intent sitatearekin.

• Aldian-aldian ebaluazioa egitea, taldeari 
esleitutako kasuetan adingabekoekin eta fami-
liekin egiten ari den esku-hart zearen nondik no-
rakoaz.

• Kasuei buruzko proposamenak eztabaida-
tu eta aztert zea, arloko arduradun teknikoari aur-
keztu aurretik. 

• Lan ordutegiaren barruan premiazko 
egoerei eta taldeari esleitutako kasuen edozein go-
rabeherari berehalako erant zuna iraunkorki eman 
ahal izateko moduko antolakunt za ezart zea.

• Teknikariek edota atalek koordinat zen di-
tuzten kasuen ardura haiek falta direnean euren 
taldeak edo atalak hart zeko behar den antolamen-
dua ezart zea.

b) Sektorizazioa
• Harrera, Balorazio eta Orientazio Atala:
Talde bakoit zak Bizkaiko Lurralde Histo-

rikoko eremu geografi ko bateko kasuak hartuko 
ditu bere gain; nolanahi ere, kontuan izan be-
har da taldeek ant zeko kasu kopurua eduki behar 
dutela eta arazoak konpent satuta egon behar 
direla. 

• Familia Harreraren eta Adopzioen Atala:
Atal honetan talde hauek ariko dira: (1) 

Adopzio Aurrekoak ez diren Familia Harreren Tal-
dea (soilak eta iraunkorrak, judizialak eta admi-
nistratiboak, familia zabalean eta beste familia 
bat zuetan), (2) Adopzioaren Aurreko Harreren eta 
Nazio Adopzioaren Taldea, eta (3) Nazioarteko 

Adopzioaren Taldea. Talde bakoit zeko profesiona-
len kopurua koordinat zen diren espedienteen ara-
berakoa izango da.

• Egoit za Harreraren Unitatea:
Talde bakoit zak egoit za zentroen mult zo 

batean hartuta dauden haur edo nerabeen ardura 
izango du. 

Kasuak teknikari eta talde jakinei esleit zeko 
irizpideak aldatu egin daitezke bidezko arrazoien-
gatik (esate baterako: familia eta teknikaria eremu 
berean bizit zea, kasuen saturazioa, etab.).

Familiaren et xebizit za edo harrera zentroa 
aldat zen bada eta ondorioz taldea ere aldatu be-
har bada, talde bera mantendu ahal izango da 
aldi baterako kasu koordinaketan, ingurumariek 
gomendat zen badute (esate baterako, et xebizit za 
aldaketaren iraunkortasunari buruzko zalant zak, 
aldi baterako aldaketa egoera, espedientea epe la-
bur batean ixtekotan izatea).

Et xebizit za egonkorrik gabeko familien, pa-
soan dauden familien eta Lurralde Historikoaren 
barruan et xebizit za maiz aldat zen duten familien 
kasuan, ahal dela talde bera mantendu behar da 
koordinat zaile gisa. 

3.5. LANGILE TEKNIKOAK: MAILA ERTAI-
NEKO TEKNIKARIAK ETA LIZENT ZIATUAK

Umeen Zerbit zuko langile teknikoak maila 
ertaineko teknikariak eta lizent ziatuak izango dira, 
gizarteko esku-hart zearen arloan espezializatuak. 
Langile tekniko horien eginkizun nagusia euren 
atal/unitateei esleitutako kasuak koordinat zea 
izango da. Kasu koordinaketak dauzkan eginkizun 
nagusiak hauexek dira: 

• Erreferent ziako profesional nagusia iza-
tea familiarent zat, haur edo nerabearent zat eta 
kasuan esku hart zen duten profesional/zerbit zu/
pert sona guztient zat.

• Kasuaren informazioa zentralizat zea.
• Esku hart zeko prozedura osoan haurraren 

edo nerabearen interesak eta beharrizanak kon-
tuan har daitezen eta beraren eskubideak errespe-
ta daitezen zaint zea.

• Lagunt zako harreman profesionalak 
fi nkat zea familiarekin (jatorrikoa zein harrerakoa) 
eta adingabekoarekin.
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• Harreman iraunkorrak mantent zea fa-
miliarekin (jatorrikoa zein harrerakoa) eta haur 
edo nerabearekin, helburu hauekin: (a) egoeraren 
gaineko informazioa bilt zea eta (b) esku hart zeko 
prozesuan parte hart zea sustat zea.

• Adingabekoaren eta beraren senitartekoen 
egoeraren informazio eguneratua mantent zea 
(egoera pert sonala, familiarra, gizarte egoera, eko-
nomia eta lana).

• Koordinat zen dituen espedienteetako 
haurrak eta nerabeak babesteko proposat zen diren 
burut zea taldearen lagunt zarekin.

• Jaso, ikertu, ebaluatu eta kasu plana pro-
posat zea:

- Jakinarazpenean dagoen informazioa ja-
sot zea eta aztert zea.

- Haurraren edo nerabearen eta familiaren 
egoerari buruzko informazioa bilt zea (behar 
diren metodoak erabiliz: et xeko bisitak, aurrez 
aurreko elkarrizketak, espedienteak kont sul-
tatu, baliabide psikometrikoak, etab.) eta izan 
daitekeen babesgabeziako egoera balorat zea, 
taldearen lagunt zarekin.

- Kasua aztert zea, taldearekin eta arloko 
arduradun teknikoarekin batera, kasu plana 
proposat zea eta, bidezkoa bada, lehentasuna-
rekin abiarazi beharreko babes-neurriak propo-
sat zea.

• Familiari (jatorrikoa zein harrerakoa) eta 
haurrari edo nerabeari (garapenaren eta heldu-
tasunaren arabera) Umeen Zerbit zuak hartutako 
erabakien berri ematea, modu argian eta arrazoiak 
azalduta. Kasu planean lankidet zan jardutea eta 
inplikat zea sustat zea.

• Kasu plana abiaraztea:
- Kasu planean ezarritako baliabideak eta 

zerbit zuak familiari eta adingabekoari nola 
eman kudeat zea.

- Abiarazitako baliabideen eta zerbit zuen 
jarduna zuzent zea, teknikoki lagunt zea eta 
koordinat zea.

- Kasuaren bilakaerari buruzko informa-
zioa etengabe jasot zea eta aldizka, taldea-
rekin eta arloko arduradun teknikoarekin ba-
tera, bilakaera eta esku-hart zearen emait zak 
balorat zea.

- Kasu planean behar diren aldaketak pro-
posat zea eta aldaketa horiek esku hart zean 

inplikatutako agenteekin adostea (haurra edo 
nerabea, familia, beste profesional eta zerbit zu 
bat zuk). 

• Kasurako behin betiko neurria propo-
sat zea: 

- Taldeari eta arloko arduradun teknikoari 
haur edo gazte bakoit zaren egoera biderat ze-
ko behin betiko neurria proposat zea, berariaz 
fi nkatutako epearen barruan. Proposamena 
elkar hartuta aztertu behar da.

• Espedientea ixtea:
- Espedientea ixtea proposat zea; proposa-

mena taldearekin eta arloko arduradun tek-
nikoarekin aztertuko da.

- Kasua beste zerbit zu batera bidalt zea, bi-
dezkoa bada.

- Espedientearen it xierari buruzko bidezko 
komunikazioak egitea.

• Kasu osoaren espedientea eguneratua 
mantent zea (protokoloa, t xostenak, kontaktuak, 
kasuaren berrikuspenak, erabakiak, etab.), pape-
rean zein datu-basean.

• Eskat zen dutenean, administrazio langi-
leei datuak berehala ematea. 

• Haurraren edo nerabearen egoerari eta 
esku-hart zearen bilakaerari buruzko jarraipen-
t xostenak egitea sei hilabetean behin eta Fis-
kalt zari bidalt zea.

• Kasu jakin bat zuei buruzko berariazko 
t xostenak egitea arloko arduradun teknikoak, atal-
buruak, zerbit zuburuak edo Fiskalt zak eskat zen 
duenean.

• Gertaera larrien berri berehala jakinaraz-
tea arloko arduradun teknikoari (edo atalburuari 
edo zerbit zuburuari, hura aurkitu ezean). Hauexek 
hartuko dira gertaera larrit zat:

- Haur edo nerabearen egoera pert sonalean 
nahiz familian oso aldaketa garrant zit su edo 
traumatikoak gertat zen direnean, indarrean 
dauden babes-neurriak baldint zatu edo kolo-
kan jar dit zaketenak.

- Sexu abusuekin edo tratu t xar fi siko zein 
psikologiko larriekin zerikusia duten egoera la-
rrien berri jakiten denean.

- Eraso oso larriak egiten direnean edo 
gizarte gatazkak sort zen dituzten portaera 
iraunkorrak agert zen direnean hala egoit zako 
ingurunean nola kanpoan.
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- Adingabekoak bere buruari eraso eta bere 
bizia arriskuan jart zen duenean.

- Ihesaldi asko edo harrera zentrotik kanpoko 
egonaldi luzeak egiten direnean. 

- Beste edozein, baldin eta haur edo nera-
bearen integritatea edo oinarrizko eskubideak 
kolokan badaude: istripu edo gaixotasun la-
rriak, delitugint za sareetan sart zea etab.

Kasu koordinaketak ez dakar berekin fa-
miliarekin eta haurrarekin edo nerabearekin 
esku hart zearen ardura profesional batek baka-
rrik hartu beharra. Ait zitik, kasuaren koordi-
nazioa bereganat zen duen profesionalak bere 
taldearen edo arloko arduradun teknikoaren 
eta atalburuaren edo unitateburuaren lagunt za 
teknikoa izan behar du beti. Beste alde bate-
tik, kasu koordinaketak ez du esan nahi kasua 
koordinat zen duen teknikariak bere gain hartu 
behar duenik uneoro esku hart zearen protago-
nismo nagusia; beharbada une bat zuetan horre-
la izango da, baina beste bat zuetan edo zeregin 
zehat z bat zuetan taldeko beste kide batek har-
tuko du protagonismoa edo inplikazio nagusia. 
Eginkizunak taldeak banatu behar ditu, beti ere 
helburua ahalik objektibotasun, inpart zialtasun 
eta eraginkortasun handienekin jardutea dela, 
haurrei eta nerabeei eta beraien senitartekoei 
ahalik kalitate handieneko zerbit zua emateko. 

Kasuaren koordinazioa honelako ereduan 
oinarrit zen da:

• Bermatuta dago familiarent zat errefe-
rent ziako profesional bakarra egongo dela.

• Elkarlana eta trukea dira nagusi.
• Jarduketak gainjarri edo bikoiztea saihestu 

nahi du.
• Lanbide diziplina bakoit zak eremu ondo 

mugatuak dituela baina aldi berean denek elkar-
gune eta topaguneak ere badituztela onart zen 
du. 

• “Psikologia”, “hezkunt za” eta “gizarte” 
gaien arteko ohiko banaketa gaindituta, esku-
hart zearen eredu psiko-sozio-hezit zailea eta eko-
logiko-sistemikoa aurkezten du.

Lanbide fi gura guztiak esku-hart zearen ere-
du honen betekizunei egokituko zaizkie: diziplina 
anit zeko taldean lan egin eta balorazio osoak egin 
behar dira. Hortaz, alderdi psikologiko eta sozia-
lez gainera, subjektuaren famili, gizarte eta kultur 

ingurunea hartuko du kontuan. Bai gune egitura-
tuetan eta bai norbanakoen ingurunean lan egin-
go da, eta profesionalen eta erakundeen arteko 
koordinazioa helburu nagusietarikoa izango da. 

Garrant zi handia ematen zaio teknikariak 
haur edo nerabearen familiarekin dituen harre-
manei, harreman horien kalitatea eta egonkorta-
suna behar-beharrezkoak direlako esku-hart zeak 
arrakasta izan dezan. 

Taldean lan egin behar denez, beharrezkoa 
da, trukerako, lagunt za teknikorako eta koordina-
ziorako gune formalak egoteaz gainera (ikus kapi-
tulu honetako seigarren atala), taldeetako kideek 
komunikazio bideak irekita edukit zea. Horrela, 
truke, lagunt za eta koordinazio horiek gauzatu 
ahal izango dira behar diren unean. Truke horre-
tan, taldeko kide bakoit zak bere lanbide-diziplinari 
dagozkion ezaguera eta trebetasunak taldekidee-
kin partekatuko ditu: 

a) Gizarte Lanari dagozkion ezaguerak eta 
trebetasunak:

• Erkidegoaren egitarau eta baliabideak eta 
horien funt zionamendua ezagut zea.

• Gizarte alderdien balorazioa.
b) Psikologiari dagozkion ezaguerak eta tre-

betasunak:
- Alderdi psikologikoak, kognitiboak eta ha-

rremanen ingurukoak balorat zea. 
- Esku hart zeko edo tratamendu psikolo-

gikoa emateko beharrizan bereziak balorat zea. 
Kasu bakoit zerako tratamendu egokia hau-
tat zea.

- Tratamenduaren emait zak balorat zea. 
c) Gizarte Hezkunt zari dagozkion ezaguerak 

eta trebetasunak:
• Egoit zan dauden haur edo nerabeei eta 

haien familiei ekiteko hezkunt za-estrategiak 
balorat zea. Egin beharreko esku-hart zea ze-
haztea eta esku-hart zearen plana egitea. Esku-
hart ze horren emait zak balorat zea.

Kasuaren koordinat zaileak berea ez den 
lanbide-diziplina bati dagozkion ezaguerak edo 
trebetasunak aplikatu beharra duenean, talde-
kideei aholku eman diezaioten eta, behar izanez 
gero, esku har dezaten eskatu beharko die. 

Ezin da ahaztu, hala ere, profesional 
bakoit zak talde-lanean egin dit zakeen ekarpenak 
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beraren oinarrizko titulazio akademikotik ez eze 
honakoetatik ere badatozela: 

• Haurren babesaz duen prestakunt za es-
pezializatutik. 

• Lan eskarmentutik.
• Esparru honetarako berariazkoa ez izan 

arren baliagarri gertat zen diren beste informazio 
osagarri guztietatik. 

• Beraren esperient zia eta historia pert so-
naletik.

Talde lanak berezitasun horiek baloratu eta 
taldekide bakoit zaren gaitasunei ahalik eta ete-
kinik handiena atera behar die, titulazio akade-
mikoaren berezko gaitasunak barne.

3.6. ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK

Administrazio langileek (administrari la-
gunt zaileak eta administrariak), euren lanpos-
tuetako eginkizunak dituztela (Lehendakarit za 
Sailaren Eginkizunen Eskuliburuaren arabera), 
honako eginkizunak beteko dituzte, besteak beste, 
bakoit zak bere atal edo unitatean:

• Atal edo unitatearen eskumeneko espe-
dienteetako administrazio izapideak egitea.

• Umeen Zerbit zura jot zen duten edo ber-
tan informazioren bat eskat zen duten herritar eta 
erakundeei jaramon egitea aurrez aurre edo tele-
fonoz; Zerbit zuaren eskumenen gaineko informa-
zioa ematea5; norbanako edo erakunde eskat zailea 
Ataleko/Unitateko teknikari edo arduradun egokia-
rengana bidalt zea, edo beste zerbit zu batera, argi 
ikusten bada dena delako kont sulta edo eskaera ez 
dela Umeen Zerbit zuaren eskumenekoa.

• Larrialdietan eta teknikariek edo arlo-
ko arduradun teknikoak hala eskat zen dutenean, 
idazkiak eta t xosten teknikoak transkribat zeko 
lagunt za berehala ematea.

• Espedienteen agiritegia eguneraturik 
edukit zea.

• Zerbit zuaren datu-base eguneraturik 
edukit zeko jarraipena egitea, eta taldeetako tek-
nikariei lan horretarako lagunt za ematea.

• Zerbit zuaren datu-baseak ustiat zea.
• Kontabilizazio ekonomikoa, balant zeak 

eta it xierak egitea, bestelako arazo ekonomikoak 
izapidet zea.

3.7. TEKNIKARI AHOLKUEMAILEA

Teknikari aholkuemaileak, bere lanpostuak 
berezko dituen eginkizunak betet zeaz gainera (Le-
hendakarit za Sailaren Eginkizunen Eskuliburuaren 
arabera), aholku eta lagunt za juridikoa emango 
die Umeen Zerbit zuko talde teknikoei, hauek hala 
eskat zen dutenean eta kasuetan esku hart zeko 
prozesuko edozein unetan (harrera, ikerketa/eba-
luazioa, kasuaren plana egitea, plana burut zea, 
espedientea ixtea). Kont sulta horiek norbanakoen 
artean egin ahalko dira, eta taldean ere bai, hau da, 
Umeen Zerbit zuko teknikari aholkuemaileak parte 
hartu ahalko du aholkularit za behar duen kasu ze-
hat za aztert zeko taldeak egiten dituen bileretan. 
Umeen Zerbit zuko teknikari aholkuemaileak behar 
diren t xosten juridikoak egingo ditu.

3.8. ADMINISTRAZIO OROKORREKO
TEKNIKARIAK

Goi mailako kudeaketa, azterketa eta pro-
posamen lanak egingo dituzte, bai eta euren kate-
goriari dagozkionak ere.

Egiteko nagusiak
• Azterlanak egitea programazio, kudeake-

ta, burut zapen, kontrol edo ikuskapen arloetan.
• Euren eskumeneko gaiei buruzko t xostenak 

egitea.
• Ebazpen edo jarduketen proposamenak 

egitea euren unitatean edo atalean.
• Bere kategoriari eta titulazioari dagozkion 

eginkizunak betet zea, hierarkiako nagusiak hala 
agint zen dionean (Haurrak eta Nerabeak Babeste-
ko Bat zordearen bileretara joan, horien aktak egin, 
kontratu eta hit zarmenak kudeat zeko lagunt za 
eman, eta abar).

• Aholku ematea atal edo unitateko tek-
nikariei.

• Bere unitate edo atalean egiten diren egita-
rauen edo egitarau-zatien burut zapenaz ardurat zea.

• Halaber, lanpostuaren kategoriarekin eta 
kualifi kazioarekin bat 
datozen lanak egitea, 
hala agint zen zaionean, 
eta aurrekoak eragot zi 
gabe.

5 Administrazio langileek 
Zerbit zuaren eskumenak eta 
funt zionamendua ezagutu behar 
dituzte; gainera, ahalik modurik 
egokienean bideratu behar diote 
eskaera eskumena duen teknika-
riari edo zerbit zuari.

Zerbit zu Espezializatuaren antolamendua eta eskumen banaketa
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5.Umeen Zerbit zuko teknikarien, taldeen 
eta atalen arteko koordinazio egokia lort zea 
ezinbestekoa da haiek, zeinek bere aldetik, eta 
Zerbit zu osoak eraginkortasunarekin jarduteko. 
Horretarako ondoko sistema hauek fi nkatuko dira 
(eskuliburu honetaz gainera):

a) Barruko bilerak:
• Talde bakoit zeko langile teknikoak astean 

behin bilduko dira (lau orduz gehienez) kasuak az-
tertu eta berrikusteko; bileran arloko arduradun 
teknikoa izango da.

• Arloko arduradun teknikoa taldeekin 
bilduko da kasuak esleit zeko, aztert zeko eta be-
rrikusteko, eta kasu planen proposamenak gai-
nikusteko.

• Atalburua hilean behin bilduko da bere 
ataleko langile guztie-
kin (talde teknikoak, 
arloko arduradun tek-
nikoa, administrazioko 

Kasu bakoit za koordinatuko duen teknikaria 
izendat zeko erabakia arloko arduradun teknikoak 
edo atalburuak hartuko du. Horretarako, honako 
irizpide hauek hartuko dira aint zat (malgutasun 
nahikoarekin):

a) Teknikari bakoit za6  koordinat zen ari 
den kasuen kopurua. Banaketa ekitatiboa izan 
behar da eta, ezinbesteko arrazoiak izan ezean, 
ezin da gainditu atal bakoit zerako gomendatu-
tako familiak/teknikariak proport zioa (gaindituz 
gero, aldi baterako bakarrik). Teknikari bakoit zak 
aldi berean gehienez koordinatU behar lituzkeen 
kasuak:

- Harrera, Balorazio eta Orientazio Atala: 
30 familia esku-hart zean eta 5 familia ikerke-
tan edo ebaluazioan.

- Adopzio aurrekoak ez diren familia ha-
rreren taldea: 40 haur eta nerabe (eta beraien 
jatorriko eta harrerako familiak).

- Egoit za Harreraren Unitatea: 35 familia.
b) Kasuaren sorburuaren edo haurra edo 

nerabea dagoen harrera zentroaren eremu geo-
grafi koa. Egoit za Harreraren Unitatean, ahal dela 
elkarbizit za-unitate osoak (et xeko edo hezkunt za 
taldeko guztiak) esleituko zaizkie teknikoei; tek-
nikari batek ezin du berak bakarrik kudeatu tamai-
na ertaineko egoit zarik.

c) Teknikariaren titulazioa eta prestakunt za 
berezia. Oro har, arlo psikologikoa bereziki ga-
rrant zit sua eta konplexua den kasuak psikologoei 
esleituko zaizkie. Hala bada, familia barruko sexu

-abusuak gertatu diren kasuak eta portaera arazo 
larriak eta adimen-osasuneko nahasmendu larriak 
dituzten adingabekoen kasuak psikologoen eskue-
tan jarriko dira, ahal dela. Kasu hauek orokorrean 
gainerakoek baino dedikazio gehiago eskat zen 
dutenez, kasu gut xien koordinat zen dituzten 
t eknikariek hartuko dituzte, ahal dela. Murrizketa 
teknikariari eskat zen dion indar eta dedikazioaren 
proport ziokoa izango da.

d) Kasu bakoit zean, ezaugarri eta beharriza-
netarako ezaugarri pert sonal edota prestakunt za 
egokienak dauzkan teknikaria bilatuko da.

e) Familia harrera iraunkorra gertatu den 
kasu baten koordinat zaileak ez baditu gurasoak 
ezagut zen, ez dakielako non dauden edo bisitarik 
egin ezin dutelako edo ant zeko zerbaitegatik), gai-
nerako haurrideen espedienteak Harrera, Balorazio 
eta Orientazio Ataleko teknikari batek koordina-
tuko ditu.

f) Ebaluazioaren fasea amaitutakoan atal/
unitate barruan kasu koordinat zaile ez aldat zeko 
ahaleginak egingo dira, taldeburuak eta atal/uni-
tateburuak beharrezkoa edo gomendagarria dela 
uste dutenean izan ezik. 

g)  Kasu bat zuk oso bereziak izango dira eta 
zerbit zuburuak eta kasuan kasuko atalburuak zu-
zenean kudeatu beharko dituzte.

Adingabekoek eta beraien senitartekoek 
pert sonalki ezagutu behar dituzte kasua koordi-
nat zen duen teknikaria eta parte hart zen duten 
taldeko gainerako profesionalak.

6 Kasu bat zuetan, familia eta ka-
sua koordinat zen aritu behar den 
teknikaria herri berean bizi izatea 
nahikoa izan daiteke beste koor-
dinat zaile bat izendat zeko.

4. KASUAREN KOORDINAKETA ESLEIT ZEKO IRIZPIDEAK* *(ikus kapitulu honetako 2.1.4. puntua, 
honako honen osagarri)

5. UMEEN ZERBIT ZUAREN BARNE KOORDINAZIORAKO SISTEMAK

II. kapitulua
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langileak, Zerbit zuari at xikitako Administrazio 
Orokorreko teknikaria).

• Hiru atalburuak hilean behin bilduko dira 
Zerbit zuko buruarekin. 

Bilera horiek egin aurretik aztergaien ze-
rrenda fi nkatu behar da.

Aldizkako koordinazio bilera hauez gainera 
behar diren bilera guztiak deituko dituzte talde-
buruek, arloko arduradun teknikoek, atalburuek 
edo Zerbit zuko buruak.

b) Zerbit zuaren eginkizunen banaketan 
edo jarduteko prozeduretan edo irizpideetan 

gertat zen diren aldaketak berehala jakinaraziko 
zaizkie teknikariei. Behar izanez gero, azalpen 
bilerak egingo dira, teknikariek eskatuta. Bilera 
hauek Zerbit zuko buruaren eta atalburuen ardu-
ra izango da.

c) Babes sistemekin zerikusia duten gaie-
tako prestakunt za eta truke jarduerak sustatuko 
dira (hala gai juridikoak nola psikologikoak eta so-
zialak jorratuko dira). Jarduerok Umeen Zerbit zuak 
diseinatuko ditu, edo bestek diseinatuko dituzte 
harent zat, eta bertako teknikari eta arduradun 
guztiak ariko dira.

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordea 
kide anit zeko organoa da. Haur eta nerabeen ba-
besarekin eta haient zako lagunt zarekin zeriku-
sia duten arloetako arduradun eta profesionalek 
osat zen dute. Aholku emateko, eztabaidat zeko, 
gaiak aztert zeko, ebazpenak proposat zeko eta foru 
diputatuari erabakiak hart zen lagunt zeko organoa 
da, adingabekoen babesaren arloan beti ere. Be-
raren jarduketa-esparrua antolamendu juridikoak 
arlo horretan Foru Aldundiari ematen dizkion es-
kumenetara mugat zen da.

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zor-
dearen eginkizunak izango dira ondoko gaiak az-
tert zea eta, bidezkoa denean, neurriak onet si edo 
organo eskudunari proposat zea:

A) Arriskuan dauden adingabekoei buruzko 
jarduketak.

B) Kasu bakoit zean egokienak diren babes
-neurriak, adingabekoaren interes nagusiari begira.

C) Salbuespenezko eta presako kasuetan 
Bat zordeak aurretik aztertu gabe onart zen diren 
babes-neurriak berrikustea. 

D) Behar bezala frogatutako presako ka-
suetan hart zen diren babes-neurriak berrikustea 
eta organo eskudunari horiek berresteko, amaiera 
emateko edo aldat zeko proposat zea.

E) Behar den eskabidea aurkeztu duten 
pert sona eta harrera familien egokitasuna.

F) Haurrak edo nerabeak adoptat zeko es-
kaint za egiten duten pert sonen egokitasuna.

G) Babesik gabe dauden haurrei lagunt za 
egokia emateko gastu bereziak.

H) Familia harrera sustat zeko bidezkoak di-
ren lagunt zak.

I) Irizpide teknikoak, babesik gabe dauden 
haur eta nerabeen egoeran esku hart zeko, bai 
eta harrera familien egokitasuna adierazteko edo 
adoptat zaileen eta haien hautapenaren egoki-
tasuna adierazteko, indarreko antolamendu juri-
dikoan ezarritakoaren arabera.

J) Adingabekoak babesteko indarreko anto-
lamendu juridikoan ezarritako neurrien inguruko 
beste edozein kontu.

K) Bizkaiko Foru Aldundia tutore duten 
adingabekoen ondasunen administrazioari eragi-
ten dioten proposamen eta arazoak Bizkaiko Tuto-
ret za Erakundeari igort zea, izapidetu daitezen.

L) Umeen Zerbit zuaren eginkizunen espa-
rruan Gizarte Ekint za Saileko foru diputatuak edo 
sail berean arlo honetako eskumenak dituen zu-
zendari nagusiak ezart zen dizkion beste eginkizun 
edo jarduera guztiak.

M) Legezko edo arauzko xedapenetan 
ezart zen zaizkion gainerako jarduera edo eginki-
zun guztiak.

Gizarte Ekint za Saileko Haurrak eta Nera-
beak Babesteko Bat zordea honela osatuko da: 

a. Lehendakaria Gizarte Ekint za Saileko titu-
larra izango da. Kanpoan edo gaixorik dagoenean 
edo kargua hut sik gerat zen denean lehendaka-
riordeak hartuko du haren lekua, eta horrelakorik 
ezean, hierarkian, ant zinatasunean eta adinean, 
hurrenkera horretan, lehenengo dagoen bat zorde-

6. HAURRAK ETA NERABEAK BABESTEKO BAT ZORDEA: OSAERA ETA EGINKIZUNAK
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kideak, Umeen Zerbit zuko kide diren bat zordeki-
deen artetik.

b. Lehendakariordea Umeen, Emakumeen 
eta Pert sona Ezinduen zuzendari nagusia izango 
da. Kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kar-
gua hut sik gerat zen denean Gizarterat zearen eta 
Adinekoen zuzendari nagusiak hartuko du haren 
lekua, edo, horrelakorik ezean, hierarkian, ant zi-
natasunean eta adinean, hurrenkera horretan, 
lehenengo dagoen bat zordekideak, Umeen Zer-
bit zuko kide diren bat zordekideen artetik.

c. Sei bat zordekide,
- Umeen Zerbit zuko burua; kanpoan edo 

gaixorik dagoenean edo kargua hut sik gerat zen 
denean, hierarkian, ant zinatasunean eta adi-
nean, hurrenkera horretan, lehenengo dagoen 
bat zordekideak hartuko du haren lekua, Umeen 
Zerbit zuko kide diren bat zordekideen artetik. 

- Emakume eta Familien Zerbit zuko burua; 
kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua 
hut sik gerat zen denean Emakumeen Ataleko 
buruak hartuko du haren lekua.

- Umeen Zerbit zuko Harrera, Balorazio eta 
Orientazio Ataleko burua; kanpoan edo gaixo-
rik dagoenean edo kargua hut sik gerat zen de-
nean Harrera, Balorazio eta Orientazio Arloko 
arduradun teknikoak hartu ahalko du haren le-
kua, edo, horrelakorik ezean, hierarkian, ant zi-
natasunean eta adinean, hurrenkera horretan, 
lehenengo dagoen teknikariak, haren ataleko 
kasu-koordinat zaileen artetik.

- Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko 
burua; kanpoan edo gaixorik dagoenean edo 
kargua hut sik gerat zen denean, Harrera eta 
Adopzioen Arloko arduradun teknikoak hartuko 
du haren lekua, edo, horrelakorik ezean, Nazio-
arteko Adopzioen Arloko arduradunak.

- Egoit za Harreraren Unitateko burua; 
kanpoan edo gaixorik dagoenean edo kargua 
hut sik gerat zen denean, Egoit zen Sareko zu-
zendariak hartuko du haren lekua, edo, horre-
lakorik ezean, haren unitateko teknikari batek, 
lanpostuan denbora gehien daramanak.

- Teknikari bat, Umeen Zerbit zuko atal eta 
unitateetako kasu-koordinat zaileen ordezkaria. 
Bat zordeko lehendakariak izendatuko du urte-
beterako, teknikariek proposaturikoen artetik.

d. Bilkuretan idazkari lanak egiteko t xan-
dakatuko dira Umeen Zerbit zuko Administrazio 

Orokorreko teknikariak. Hizpidea izango dute bai-
na hautespiderik ez. Idazkaria kanpoan edo gaixo-
rik dagoenean edo kargua hut sik gerat zen denean, 
Bat zordeak erabakiko du nork ordeztuko duen aldi 
baterako.

e. Honako hauek t xostengile gisa arituko 
dira, hizpidearekin baina hautespiderik gabe: ka-
suan kasuko arloko arduradun teknikoa. Aztertu 
beharreko kasuaren inguruabarren arabera, zuze-
nean kasuaren koordinat zaileak azal dezala kasua 
edo talde bakoit zeko langile teknikoek azal deza-
tela proposatu ahal izango du. Bat zordeko kideek 
ere kasuaren koordinat zailea bilerara etor dadila 
eskatu ahal izango dute.

Bat zordearen antolamendua eta jardunbi-
dea Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeko II. tituluko II. kapitu-
luan herri administrazioen kide anit zeko organoez 
xedatutakoari egokituko zaizkio.

1. Bat zordeak astean behin izango du bi lku-
ra. Gainera, aparteko bilkura egingo da aztertu 
beharreko arazoak presakoak direnean, bat zorde-
buruak, bere kabuz edo Bat zordeko kideen heren 
batek hala eskatuta, deialdia egin ondoren.

2. Lehendakariak egingo du bilerarako deia 
eta idazkariak bidaliko du, gut xienez 24 ordu lehe-
nago, idazkariak berak prestatutako aztergaien ze-
rrenda erant sita. Idazkariak kontuan hartuko ditu 
gainerako kideek behar beste denbora lehenago 
egindako eskaerak.

3. Ez da eztabaidatuko aztergaien zerren-
datik kanpoko inongo proposamenik, Bat zordea-
ren bileran dauden kideen gehiengoak hala era-
baki ezean.

4. Bat zordearen bilkurak baliozkotasunez 
eratu daitezen, lehendakaria eta idazkaria bertara-
tu beharko dira, edo legez haiek ordezten dituzte-
nak, eta kideen erdiak, gut xienez, edo legez haiek 
ordezten dituztenak.

5. T xostengileek, lehentasunez, aztergaien 
zerrendaren hurrenkerari jarraituz jardungo dute, 
bakoit zak Bat zordeari aztertu eta eztabaidat zeko 
aurkezten dion gaiaz informazio arrazoitua ema-
teko. Bat zordeko kideek gaiari buruz egiten di-
tuzten galdera guztiei erant zungo diete. Jarraian 
Bat zordeak egoki derit zon erabakia hartuko du 
proposamenari buruz.

II. kapitulua
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6. Bat zordean agert zen diren eztabaidak, 
botoak eta irit ziak isilpekoak izango dira. Bat zor-
deko kideek isilpean eduki beharko dituzte baita 
bat zordeko kide izateari ut zitakoan ere. Isilpekoa 
urrat zeak diziplina-erant zukizuna ekarriko du. 
Halaber, proposamenak eta espedienteen edukia 
ere isilpean gordeko dira, pert sonek intimitate-
rako eta ohorerako duten eskubidea errespetatuz. 

7. Idazkariak aktan jasoko ditu bileretako 
erabakiak. Akta horretan ondokoak jarriko ditu: 
bertaratuak, ezarritako aztergai zerrenda, noiz eta 
non egin den bilera, eta hartutako erabakien edu-

kia. Halaber, idazkariak onartutako proposamen 
guztien ziurtagiriak emango ditu espedientean 
sar daitezen eta proposamena izapidetu ahal 
izan dadin. Horrenbestez Saileko foru diputatuari
aurkeztuko zaizkio eta berak egokit zat jot zen duen 
moduan ebat ziko ditu, foru aginduen bidez.

8. Aktan jasotako erabakien izapide adminis-
tratiboak egingo dira dena delako gaia Bat zordeari 
proposatu dion atalean, Egoit za Harreraren Unita-
tean izan ezik, horren gaiak Harrera, Balorazio eta 
Orientazio Atalak izapidetuko baititu, edo Familia 
Harreraren eta Adopzioen Atalak, gaiaren arabera.
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Esku hart zeko prozesuaren laburpena

1. ESKEMA - LABURPENA
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III. kapitulua

2. EPEALDIAK

3.1. JASOT ZEA ETA IKERT ZEA

3.1.1. Jasot zea

Helburuak:
• Berehala egitea jaramon edozein erakun-

dek, profesionalek edo herritarrek jakinarazten di-
tuen ustezko babesgabezia kasuei, haur edo nera-
be baten zaint za hart zeko bezain larria denean.

• Espedientea irekit zea edo berrirekit zea.

• Egoera Umeen 
Zerbit zuaren eskume-
nekoa den edo beste 
zerbit zuren batek hartu 
behar duen zehaztea.

• Egin beharre-
koak fi nkat zea:

- Kasua Umeen 
Zerbit zuari badago-
kio edo egokitu ahal 

3. BABESGABEZIA EGOERETAN ESKU HART ZEKO PROZEDURA OROKORRA7

7 Jakint zat eman da Umeen Zer-
bit zuak esku hart zeko prozesu te-
knikoan fase hauek ez direla beti 
aldi-sekuent zia berean gert zen 
eta ez dagoela argi noiz amait zen 
den bata eta noiz hasten hurren-
goa. Errealitatea konplexua da eta 
sarritan fase-sekuent zia aldatu 
egiten da edo bi fase gertat zen dira 
aldi berean. Nolanahi ere, faseak 
zehazteko ahaleginak egin dira, 
baina esku hart zeko uneak eta 
erabakit zeko uneak bereizteko, ez 
lan-eredua ezart zeko asmoarekin.
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bazaio, zenbaterainoko presaz jardun behar 
den zehaztea (lehentasun maila).

- Kasua Umeen Zerbit zuari ez badagokio, 
beste zerbit zu bat zuetara bideratu beharra da-
goen zehaztea, eta hala bada, behar den mo-
duan biderat zea.

Egin beharreko esku-hart zeak:
• Agente jakinarazleak emandako informa-

zioa jaso. 
• Behar izanez gero, beste iturri bat zuetatik 

informazio gehiago jasoko da.
• Bildutako informazioa aztertu eta baloratu.
• Espedientea hasi.
• Bidezkoa bada, (a) ikerketa fasera igaro, 

(b) kasua Ebaluaziora bideratu, edo (c) kasua beste 
zerbit zu bat zuetara bideratu.

Esku hart zen duten Umeen Zerbit zuko 
teknikariak edo mailak:

• Harrera, Balorazio eta Orientazio Atalari 
esleitutako administrazio langileek jasoko dituz-
te agiri bidezko jakinarazpenak. Ataleko edozein 
kidek jasoko ditu bertaratuta edo telefonoz egi-
ten diren jakinarazpenak. Horiek guztiek arloko 
arduradun teknikoari helaraziko diote bildutako 
informazioa. Kasua Umeen Zerbit zuari dagokiola 
edo egokitu ahal zaiola zehazten denean, arlo-
ko arduradun teknikoak erabakiko du zein tek-
nikarik koordinatu behar duen kasua ikerketan 
edota ebaluazioan (ahal dela, jakinarazpena jaso 
duen pert sona bera izango da), edo kasua beste 
atal edo unitate batera bideratuko du, horrela 
erabakit zen bada. Umeen Zerbit zuaren eskume-
nekoak ez diren kasuetan, Harrera, Balorazio eta 
Orientazio Ataleko arloko arduradun teknikoak 
espedientea erakunde eskudunera biderat zea 
proposatuko dio Haurrak eta Nerabeak Babeste-
ko Bat zordeari.

• Harrera koordinatu duen teknikariak fase 
horretako proposamenak arloko arduradun tek-
nikoari aurkeztuko dizkio, eta honek, bidezkoa de-
nean, behar diren oharrak egingo ditu.

3.1.2. Ikerketa

Helburuak:
• Haurra babesgabezia larrian dagoen 

egiaztat zea.

• Haurra edo nerabea babesteko presako 
neurriak hartu behar diren balorat zea eta, hartu 
behar izanez gero, neurria zehaztea.

• Behar denean, neurria aplikat zea.

Esku-hart zeak:
• Kasuaren espedientea eta t xostenak

aztertu.
• Kasua ez bada oinarrizko gizarte zer-

bit zuen t xosten osoarekin batera jaso, kasua-
ri buruzko informazio gehiago bilduko da (OGZ, 
adingabekoa, familia, beste iturri bat zuk). 

• Bildutako informazioa analizatu eta ba-
loratu.

• Kasua Umeen Zerbit zuaren eskumenekoa 
dela egiaztatuz gero:

- Presako babes-neurriak hartu behar diren 
balorat zea eta, hartu behar izanez gero, propo-
satu, hartu eta betearazi.

- Kasua ebaluaziora bideratu eta koordina-
tuko duen teknikaria zehaztu.

• Kasua Umeen Zerbit zuaren eskumenekoa 
ez bada:

- Beste zerbit zu batera bidali behar den ba-
loratu eta, beharrezkoa bada, bidali.

- Espedientearen it xiera proposat zea eta 
hura ixtea.

Esku hart zen duten Umeen Zerbit zuko 
teknikariak edo mailak:

• Kasua esleitu zaion teknikariak egingo du 
ikerketa (normalean, Harrera, Balorazio eta Orien-
tazio Ataleko teknikaria izango da). Bere taldeko 
kideek eta Zerbit zuko Administrazio Orokorreko 
teknikariak lagunt za emango diote eta esku har-
tuko dute, behar den guztietan. 

• Kasuaren koordinat zaileak ikerketaren 
ondorioak eta emait zako proposamenak aurkez-
tuko dizkio arloko arduradun teknikoari, eta ho-
nek, bidezkoa denean, behar diren oharrak egingo 
ditu. Halaber Ataleko buruari aurkeztuko zaizkio, 
bidezkoa izanez gero.

• Ikerketa amaitutakoan eta kasuaren ardu-
ra duen taldearen irit ziak ent zun eta gero, arloko 
arduradun teknikoak ebaluazioa zein teknikarik 
koordinatuko duen erabakiko du.
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3.2. EBALUAZIOA

Helburuak:
• Haur bat babesgabezian dagoenean:
- Babesgabezia egoeraren jatorriarekin eta 

iraupenarekin zerikusia izan lezaketen nor-
banako, familia eta gizarte mailako faktoreak 
identifi kat zea, baita familiaren funt zionamen-
duaren alderdi positiboak ere.

- Babesgabeziak haurraren edo nerabearen 
garapen fi siko, kognitibo, psikologiko edota gi-
zartekoaren prozesuan zer ondorio izan dituen 
balorat zea.

- Haurraren edo nerabearen eta beraren 
senitartekoen tratamendu eta babes-beharrak 
zein diren balorat zea.

- Gurasoen gaikunt za/errehabilitaziorako 
pronostikoa zehaztea.

• Haurra edo nerabea har dezaketen fami-
liak balorat zea.

Egin beharreko esku-hart zeak:
• Kasuaren inguruko ahalik informazio ge-

hien, eta eguneratua, bildu:
- Haurren tratu t xar edo abandonu kasue-

tan, oinarrizko gizarte zerbit zuek kasua eba-
luazio t xostenarekin batera aurkeztu ez badu-
te, eskatu egingo zaie.

- Harrera familia edo adoptat zaileak eba-
luat zen direnean, oinarrizko gizarte zerbit zuek 
familia ezagut zen badute, familiari buruzko 
t xostena eskatuko zaie.

- Behin t xosten hori jasota:
* Gut xienez elkarrizketa bat egingo da gu-
raso/tutore/zaint zaileekin eta adingabe-
koarekin, horretarako adin egokia badu.
* Behar diren elkarrizketak egingo dira harre-
ra edo adopzioa egiteko eskatu dutenekin.
* Behar izanez gero, beste iturri bat zuetatik 
informazio gehiago jasoko da.
• Bildutako informazioa analizatu eta ba-

loratu.
• Balorazio-t xostena egin.

Esku hart zen duten Umeen Zerbit zuko
teknikariak edo mailak:

• Kasua esleitu zaion teknikariak egingo du 
ikerketa (normalean, Harrera, Balorazio eta Orien-
tazio Ataleko teknikaria izango da). Bere taldeko 

kideek eta Administrazio Orokorreko teknikariak 
lagunt za emango diote eta esku hartuko dute, be-
har den guztietan. 

• Adopzioa eta harrera egiteko eskatu duten 
familien balorazioak, kasuaren arabera, Harreren 
eta Nazio Adopzioaren Taldeak edo Nazioarteko 
Adopzioaren Taldeak egingo ditu.

3.3. KASU PLANAREN PROPOSAMENA: 
NEURRIA ETA ESKU HART ZEKO PLANA

Helburuak:
• Honako hauek proposat zea:
- Kasuari aplikatu beharreko babes-neurria: 

Tutoret za edo zaint za.
- Kasuan esku hart zeko plana: (a) helburuak, 

(b) erabili beharreko baliabideak, (c) gurasoak 
seme-alabengandik banandu behar badira, ha-
rremanen araubidea, eta (d) esku hart zeko pla-
na burut zeko eta haren emait zak ebaluat zeko 
epeak. 

Esku-hart zeak:
• Ikerketan eta ebaluazioan bildutako in-

formazioa aztertu eta balorat zea.
• Komeni ez den kasuetan izan ezik, guraso 

eta adingabekoei informazioa ematea aztertu eta 
proposatu diren esku hart zeko aukerei buruz, eta 
haien lankidet za lort zen ahalegint zea. 

• Kasu Planaren Protokoloa betet zea. 

Esku hart zen duten Umeen Zerbit zuko 
te knikariak edo mailak:

• Ebaluazioaren emait zak kasuaren koor-
dinat zaileak aztertuko ditu taldeko kide guztiekin 
batera, kasu plana proposat zeko. 

• Ebaluazioaren emait zak eta kasu pla-
naren proposamena arloko arduradun teknikoari 
aurkeztuko dizkio koordinat zaileak, eta honek 
bidezko derit zen oharrak egingo ditu. Fase ho-
netako proposamena guztiak (babes-neurria 
ezarri zein ez) Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Bat zordeari aurkeztuko dizkio kasuaren koordi-
nat zaileak. Babes-neurri bat presaz ezarri behar 
bada eta ezin bada lortu berehala foru diputa-
tuaren sinadura, behar diren neurriak baliatuko 
dira: epaile batengana jo, etab.).
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• Presako egoeretan, kasuaren koordinat zai-
leak bere ondorioak eta proposamena azalduko 
di zkio arloko arduradunari eta zerbit zuburuari edo 
atalburuari, eta hauek presako babes-neurriren 
bat ezarri behar den erabakiko dute. 

• Erabaki hart zeko kasua atal batetik bes-
te batera aldatu behar bada, bien artean adostuko 
dute noiz eta nola egingo den. 

3.4. KASUAREN PLANA ABIAN JART ZEA
ETA HAUR EDO NERABEARENT ZAKO BEHIN 
BETIKO NEURRIA PROPOSAT ZEA

Helburuak:
• Behar diren jarduketak egitea kasuaren 

planean erabakitako neurriak, baliabideak zein 
esku-hart zeak abian jart zeko, adingabekoari eta 
familiari zuzenduta.

• Balorazio formala egitea aldian-aldian 
(sei hilean behin, edo sarriago, bidezkoa bada edo 
adingabekoak lau urte baino gut xiago baditu), 
alderdi hauek balorat zeko: (a) kasuaren nondik 
norakoa, (b) esku-hart zearen emait zak, eta (c) ka-
suaren planean aldaketak egin beharra. Bidezkoa 
bada, kasuaren planean behar diren aldaketak pro-
posatu eta egitea.

• Haur edo adingabekoarent zako behin 
betiko neurria proposat zea, gut xi gorabehera bi 
urteko epean, adingabekoak lau urte baino gehia-
go baditu, edo urtebeteko epean, lau urte baino 
gut xiago baditu.

Lehentasunaren araberako hurrenkeran, be-
hin betiko neurria hauxe izango da:

1.- Bere familian integrat zea.
2.- Familia zabalen integrat zea.
3.- Beste familia batean integrat zea.
4.- Bere kabuz bizit zeko prestat zea, haurra 

edo nerabea ezin bada inongo famili ingurunetan 
sartu. Bien bitartean egoit za batean biziko da.

5.- Egoit za batean bizit zea harik eta zen-
tro edo zerbit zu espezializatuan behin betiko sartu 
arte, babesik gabe dagoen adingabekoak minus-
balio larria edo ezgaitasuna izan eta ezinezkoa 
badu inongo familiatan sart zea edo bere kabuz 
bizit zea.

• Espedientea ixtea, jada Umeen Zerbit zua-
ren esku-hart zearen beharrik ez badago. Oraindik 
profesionalen lagunt za/gainbegirapenaren beha-

rra duten ala ez zehaztea. Behar izanez gero, deri-
bazio egokia egitea.

Esku-hart zeak:
• Administrazio-ebazpen egokiak prestat zea. 
• Familiari eta adingabekoari informazioa 

ematea erabakitako neurriez, horien helburuez eta 
burut zeko baldint zez (esaterako, helburuak, gura-
so eta seme-alaben arteko harremanen araubidea). 
Prestakunt za ematea eta haien lankidet za lort zen 
saiat zea.

• Esku hart zeko planean ezarritako balia-
bide eta zerbit zuak (zentro edo harrera familia, 
ado pzioa, familietan esku hart zeko egitaraua, diru
-lagunt zak, beste zerbit zu eta baliabide bat zuk) 
abian jar daitezen sustat zea, gainbegirat zea, la-
gunt za teknikoa ematea eta haien esku-hart zea 
koordinat zea. 

• Etenik gabe informazioa bilt zea haur edo 
nerabearen eta familiaren egoerari eta bilakaerari 
buruz.

• Aldian-aldian kasuaren eboluzioa eta esku
-hart zearen emait zak ebaluat zea, eta kasuaren 
planean zerbait aldatu beharra dagoen begirat zea. 

• Kasuaren planean erabakitako aldaketak 
proposatu eta burut zea. 

• Bidezkoa denean, espedientea ixteko pro-
posamena egitea, espedientea ixtea eta deribazio 
edo jakinarazpen egokiak egitea. 

• Kasu plana berrikusteko protokoloak 
betet zea. 

Esku hart zen duten Umeen Zerbit zuko 
te knikariak edo mailak:

• Kasua zein atal edo unitatetan dagoen, han-
go teknikari batek koordinatuko du esku-hart zea.

• Kasu bakoit zaren berrikuspen formala bi-
lera batean egingo da. Kasua koordinat zen duen 
teknikariaren taldeko kide guztiek hartuko dute 
parte bilera horretan. Kasuaren koordinat zaileak 
berrikuspenaren ondorioak eta emait zako pro-
posamenak aurkeztuko dizkio arloko arduradun 
te knikoari, eta honek, bidezkoa denean, behar di-
ren oharrak egingo ditu. Proposamen horiek ba-
rruan har dezakete kasuaren koordinat zailearen 
fi guran aldaketa egitea. Beti ere, behar beste bi-
dezkotuko dira. Babes-neurriren bat duten kasuak 
(neurriaren aldaketarik proposat zen ez bada ere) 
eta espedientea ixteko proposamenak Haurrak eta 
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Nerabeak Babesteko Bat zordeari aurkeztuko dizkio 
kasuaren koordinat zaileak, eta Bat zordeak bidezko 
erabakia hartuko du. 

• Kasua atal batetik beste batera aldat zea 
eragiten duen erabakiren bat hart zen denean, ata-
leko buruak edo arloko arduradun teknikoak era-
bakiko du noiz eta nola egin behar den aldaketa 
hori. Gainera, aldaketa Haurrak eta Nerabeak Ba-
besteko Bat zordean proposatu beharko da. 

3.5. ESPEDIENTEA IXTEA

Espedientea ixtea proposatu eta erabaki 
ahalko da Umeen Zerbit zuaren esku-hart ze pro-
zesuko edozein unetan, haren jarduketa jada ez 
dela beharrezkoa edo bidezkoa erabakit zen de-
nean. Kasuaren koordinat zaileak proposatuko dio 
espedientea ixtea Haurrak eta Nerabeak Babeste-
ko Bat zordeari, eta honek behar den proposamena 
igorriko dio Gizarte Ekint zako foru diputatuari.



Marco de IntervenciónIV. kapitulua

Jasot zea eta
ikert zea
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Jasot zea eta ikert zea
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1. Jakinarazitako kasua Umeen Zerbit zuaren 
eskumeneko denez zehaztu.

2. Kasua Umeen Zerbit zuaren eskumene-
koa bada, edo izan daitekeela uste bada:

a. Nolako lehentasun mailarekin aritu behar 
den zehaztu.

b. 1. edo 2. lehentasun maila esleit zen zaien 
kasuetan, ikerketa egin behar da helburu hauetarako:

• Babesgabezia dagoen egiaztat zeko eta, 
badago, larritasuna balorat zeko.

• Babesgabezia larria dagoela egiaztat zen 
bada edo hori susmat zeko zent zuzko arrazoiak 
badaude, haur edo nerabearen osasuna eta segur-
tasuna familiaren et xean arrisku bizian dauden ala 
ez zehaztu behar da.

• Arrisku bizia dagoela ikusten bada, arris-
kua saihesteko neurririk egokiena zehaztu eta pro-
posatu behar da.

• Babesgabezia larria bai, baina haur edo 
nerabearent zat arrisku bizirik ez dagoela ikusten 
bada, kasua ebaluaziora bideratu behar da. 

• Babesgabezia larria egiaztatu ez arren 
haren susmoak irauten badu, kasua ebaluaziora 
bideratu behar da. 

c. 3. lehentasun maila esleit zen zaien ka-
suak ebaluaziora bideratu behar dira.

3. Kasua Zerbit zuaren eskumenekoa ez 
bada, babesgabezia egiaztatu gabe egoteagatik 
edo arina edo ez oso larria izateagatik: 

a. Kasua oinarrizko gizarte zerbit zuetara 
edo beste zerbit zu bat zuetara bideratu behar den 
zehaztuko da.

b. Bidezkoa izanez gero, desbideratu egingo 
da.

1. HARTU BEHARREKO ERABAKIAK

 IV. kapitulua

2. EPEALDIAK

Erabaki eta jarduketa horiek Gizarte Zer-
bit zuetako Erabilt zaile eta Profesionalen Eskubide 
eta Betebeharren Gutuna araupetu duen Dekre-

tuan eta Haur eta Nerabeei Lagunt zeko ot sailaren 
18ko 3/2005 Legean ezarritako epean burutu be-
har dira.

3. EGINKIZUN TEKNIKOAK ETA HAIEN BANAKETA

1.

EGINKIZUNA
Agiri bidez egindako jakinarazpenak eta salaketak bilt zea,
Zerbit zuan kasuaren aurrekaririk dagoen begirat zea, espedientea 
hastea (hasitako espedienterik ez badago).
Protokoloa betet zea bildutako informazioa erabiliz. 
Datuak datu-basean sart zea.
Informazioa arloko arduradun teknikoari helaraztea.

Zerbit zuari telefonoz edo bertaratuta egindako jakinarazpen eta 
eskaerei jaramon egitea eta horiek jasot zea.
Administrazio langileei datuak ematea, kasuaren aurrekaririk 
dagoen begirat zeko.
Zerbit zuaren eskumenei buruzko informazioa ematea. 
Protokoloa betet zea bildutako informazioa erabiliz. 
Informazioa arloko arduradun teknikoari helaraztea.

ARDURADUNAK
Harrera Ataleko administrazio 
langileak

Harrera Ataleko teknikariak
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

EGINKIZUNA

Kasua Umeen Zerbit zuaren eskumenekoa den edo izan daitekeen 
balorat zea.
 Balorazio hori protokoloan jasot zea. 

3.1. Kasua Umeen Zerbit zuaren eskumenekoa bada edo izan 
badaiteke, fase honetan erabakiak hart zeko informazio gehiago 
bildu behar den ala ez zehaztea.
Kasua koordinatuko duen teknikaria izendat zea..

3.2. Informazioa bilt zea. Irizpide hauek erabiliko dira ikerketarako: 
“Larritasuna eta Arriskua ebaluat zeko Irizpideak”.
Informazio hori protokoloan t xertat zea..

3.3. Bildutako informazioa aztert zea eta kasuan jarduteko propo-
samen arrazoitua egitea.

3.4. Informazioa eta jarduteko proposamena arloko arduradun 
teknikoari aurkeztea.

3.5. Bildutako informazioa aztert zea. 
Informazioa nahikoa den begirat zea.
Nahikoa ez bada, zer egin behar den zehaztea.

3.6. Proposamena (zaint za edota tutoret za hart zea, egitarauren 
batean sart zea...) Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari 
aurkeztuko zaio.

Kasua Umeen Zerbit zuaren eskumenekoa ez bada, espedientea 
ixteko edo kasua OGZetara nahiz Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Bat zordera biderat zeko proposamena prestat zea.
Egin beharrekoak fi nkat zea.

Presako neurria bada eta babes-proposamen egokia (tuto-
ret za edota zaint za) prestatu behar bada, proposamena Gizarte 
Ekint zako foru diputatuari aurkeztuko zaio, zerbit zuburuak eta 
atalburuak ont zat eman ondoren.
Gero horren berri emango zaio Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Bat zordeari.

Proposamena foru diputatuari aurkeztea, tutoret za edo zaint za 
bereganat zea, kasua oinarrizko gizarte zerbit zuetara biderat zea, 
espedientea ixtea etab. proposat zen bada.

Hartutako erabakiak protokoloan jasot zea.

Behar diren berriemate edo jakinarazpenak prestat zea, zerbit zu-
buruak/atalburuak sinatu dit zan.

Beharrezkot zat jot zen den guztietan, kasua koordinat zeko ardu-
ra duten teknikariek taldeari eta Zerbit zuko aholkulari juridikoari 
kont sulta egingo diote eta haien lagunt za teknikoa jasoko dute.

ARDURADUNAK

Arloko arduradun teknikoa 

Arloko arduradun teknikoa 

Kasuaren koordinat zailea

Kasuaren koordinat zailea eta 
taldea

Kasuaren koordinat zailea

Arloko arduradun teknikoa eta
kasuaren koordinat zailea

Kasuaren koordinat zailea

Arloko arduradun teknikoa

Arloko arduradun teknikoa, ka-
suaren koordinat zaileak lagun-
durik, beharrezkoa bada.

Zerbit zuburua, atalburua

Kasuaren koordinat zailea

Administrazioko langileak

Taldea
AOL
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4.1. JASO BEHARREKO JAKINARAZPENAK

Umeen Zerbit zuak jaramon egin behar die 
babesgabezia larria izan dezaketen haur edo ne-
rabeei buruz Zerbit zura helt zen diren jakinarazpen 
eta salaketei eta zaint za eskaerei, baldint za hauek 
betez gero:

• Adingabekoak dira.
• Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi dira 

edo bertan daude aldi baterako (pasoan daude-
nak, legez kanpoko egoiliarrak eta abar barne 
direla).

• Haur edo nerabearen guraso/tutore/
zaint zaileek eragiten dute babesgabezia, ekint zaz 
edo omisioz, edo aldi baterako nahiz behin betiko 
ezgaitasunaren ondorioz.

Jakinarazpen eta salaketa guztiak onartuko 
dira, edozein modutan egiten direla ere (bertara-
tuta, telefonoz, idat ziz), eta informat zaileak bere 
izena eman nahiz ez.

4.2. JAKINARAZPENAK JASOT ZEKO 
“ZAINT ZAKO T XANDAK” ESLEIT ZEA

Harrera, Balorazio eta Orientazio Atalak 
zaint zako t xandak antolatuko ditu lan ordue-
tan, astelehenetik ostiralera, haur edo nerabeen
balizko babesgabeziari buruz Zerbit zura helt zen 
diren jakinarazpen guztiei jaramon egingo zaiela 
bermat zeko. Irizpide hauek erabiliko dira:

1. Umeen Zerbit zuan espedientea irekita 
duten haur edo nerabeen ustezko babesgabezia-
ren jakinarazpenak, Zerbit zuan bertan egiten 
direnak, aurrez hit zordurik eskatu gabe: Norbait 
Umeen Zerbit zura etort zen denean, aurrez hit zor-
durik eskatu gabe, espedientea irekita duen haur 
edo neraberen bati buruzko informazioa ematera 
edo beraz galdet zera, lehenengo eta behin kasua-
ren koordinat zaileak egingo dio jaramon, eta, hori 
ezinezkoa bada, haren taldeko edozein teknikarik. 
Aurreko guztiak falta badira, zaint zako t xandan 
dagoen teknikariak egingo dio jaramon.

2. Irekitako espedienterik ez duten haur 
edo nerabeen ustezko babesgabeziaren jakina-
razpenak, haur edo nerabeek presako lagunt za 

behar dutenean eta egoit za fi nkoa dutenean: 
Kasu horiei zaint zako teknikariak egingo die jara-
mon. Berak koordinatuko ditu presako babes-neu-
rria abian jart zeko urrat sak, gero kasuaren ardura 
hartuko duen taldearekin batera. Kasua esleit zen 
zaion teknikariak, geroago, neurria eta kasuaren 
ebaluazioa jakinaraziko dizkio Haurrak eta Nera-
beak Babesteko Bat zordeari.

3. Irekitako espedienterik ez duten haur 
edo nerabeen ustezko babesgabeziaren jakina-
razpenak, haur edo nerabeek presako lagunt za 
behar dutenean eta egoit za fi nkorik ez dute-
nean: Aurreko kasuetan bezala jokatuko da, baina 
zaint zako teknikariari lagunduko dion teknikaria, 
geroago kasua baloratu beharko duena, eremurik 
gabeko espedienteei koordinat zaileak esleit zeko 
zerrendan lehenengo dagoena izango da. 

4. Egun jakin batean azaldu eta hainbat 
egunez presako lagunt za behar duten kasuak: 
Presako lagunt za hainbat egunez eman be-
har bada, hasieran zaint zako t xandan egon den 
pert sonak koordinatuko ditu presako babeserako 
jarduketa guztiak, beti ere, geroago kasua eba-
luat zeko ardura izango duen pert sonarekin lanki-
det zan. Esku-hart zea hasi duen koordinat zaileak, 
zereginengatik edo bestelako arrazoiengatik, 
esku-hart zea bertan behera ut zi behar badu, hu-
rrengo eguneko zaint zako teknikariak jarraituko 
du esku hart zen.

5. It xita dauden espedienteei dagozkien 
presako lagunt zak: Espedientea aurreko 18 hi-
labeteetan it xi bada, it xi zuen koordinat zaileak 
egingo dio jaramon, edo, bera falta bada, beraren 
taldeak. Aurreko guztiak falta badira, zaint zako 
t xandan dagoen teknikariak egingo dio jaramon. 
Espedientea duela 18 hilabete baino lehenago it xi 
bada, zaint zako teknikariak egingo dio jaramon.

4.3. ZER INFORMAZIO LORTU BEHAR DEN

Kasua jasot zean, hasierako unean, honako 
informazioa lort zeko ahaleginak egingo dira:

• Adingabekoari buruzko informazioa: 
Identifi kazio datuak, egoit za, orain non dagoen, 
ikusi diren edo ezagut zen diren babesgabezia-

IV. kapitulua

4. JASOT ZEA
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adierazleak (fi sikoak, portaerazkoak edo beste-
lakoak), haur edo nerabearen ahozko adierazpenak 
balizko babesgabeziari buruz, halakorik badago. 

• Jakinarazpenaren arrazoiaren inguruko 
informazioa: Ustez haurrak edo nerabeak jasan-
dako tratu t xarren edo abandonuaren erant zuki-
zuna duen pert sonaren egoera eta portaera, tratu 
t xarra edo abandonua gertatu den lekua, unea, 
data eta ordua (zehaztu ahal badira), lekukoak, 
jakinarazitako egoeraren ant zekorik inoiz gertatu 
den.

• Tratu t xarren edo abandonuaren ustezko 
erant zuleei buruzko informazioa: Identifi kazio 
eta kokapen datuak, haur edo nerabearekin dituen 
harremanak, orain harekin harremanetan egon 
daitekeen.

• Familiaren osaera (gurasoak, neba-arre-
bak, familiaren et xean bizi diren beste pert sona 
bat zuk).

• Adingabekoaren ardura duten guraso/
tutore/zaint zaileei buruzko informazioa: Identi-
fi kazio datuak, egoit za, orain non dauden.

• Neba-arrebei buruzko informazioa: 
Identifi kazio datuak, egoit za, orain non dauden, 
ikusi diren edota ezagut zen diren babesgabezia
-adierazleak. 

• Haur edo nerabearent zat eta familia-
rent zat garrant zia duten beste senide bat zuei 
buruzko informazioa: Identifi kazio datuak, 
egoit za, orain non dauden.

• Jakinarazpena egin duen pert sonari 
buruzko informazioa: Identifi kazio eta kokapen 
datuak, haur edo nerabearekin edota haren fa-
miliarekin dituen harremanak, behar izanez gero 
ikerketan/ebaluazioan lagunt zeko prest dagoen, 
jakinarazpena egiteko arrazoiak (ebaluatu badai-
tezke), informazio iturria edo iturriak.

• Gurasoek/tutoreek/zaint zaileek ondo-
koen berri dakiten: (a) haurrari edo nerabeari 
zer gertatu zaion (beraiek ez badira tratu t xarrak 
eman edo abandonatu dutenak); (b) nork egin 
duen jakinarazpena. Guraso, tutore edo zaint zai-
leen erreakzioa jakinarazpenaren aurrean. 

• Informat zaileak edo beste pert sona 
bat zuek haurrari edo nerabeari edota haren seni-
tartekoei dagokienez egindako ekint zak.

• Haurraren edo nerabearen edota beraren 
familiaren gainean informaziorik eman dezaketen 
beste pert sona edota zerbit zu bat zuk identifi katu 
eta aurkit zea.

4.4. ESPEDIENTEA IREKIT ZEA

Umeen Zerbit zuari ustezko babesgabeziari 
buruzko jakinarazpen, berriemate edo salaketak 
eta zaint za eskaerak helt zen zaizkion guztietan, 
lehenengo eta behin begiratu egingo da ea hau-
rrak, nerabeak edo familiak espedienteren bat ire-
kita ote duen.  Ezezkoan, espedientea irekiko da.

4.5. HARTU BEHARREKO ERABAKIAK

A. Jakinarazitako kasua Umeen Zerbit zua-
ren eskumeneko denez zehaztu:

Erabaki hori I. kapituluko 4.1. idat z-zatian 
jasotako irizpideei jarraituz hartuko da. Zehaz-
ki, kapitulu horrek dioenez, honako egoera hauek 
Umeen Zerbit zuaren eskumenekoak izango dira:

a) Gurasoek edo tutoreek babes-betebe-
harrak aldi batez edo betiko ezin bete izatea (he-
riot za, kart zelarat zea, ezintasuna dakarren gaixo-
tasun fi siko, buruko gaixotasun edo toxikomania 
edo ant zeko arrazoiren bat dela kausa).

b) Gurasoek edo tutoreek euren babes
-betebeharrak ez betet zea: amatasun/aitata-
sunari uko egitea edo nork bere gain ez hart zea, 
haurra edo nerabea bertan behera abandonat zea, 
edo ant zeko arrazoiren bat.

c) Gurasoek edo tutoreek euren seme-ala-
bak t xarto tratat zea (eurek zuzenean edo beraien 
erruz); hau da, larritasun handiko tratu t xarrak 
edo abandonua gertat zea; honela defi nit zen da 
egoera hau: haurrari edo nerabeari kalte egitea 
fi sikoki, psikologikoki, arlo kognitiboan edo gizar-
tearen ikuspegitik, edo egingo zaiola aurreikustea, 
ondorioz beraren garapena arriskuan dagoela eta 
presako tratamendu espezializatua behar edo be-
harko dela.

d) Gurasoek edo legezko arduradunek 
gaitasunik ez izatea haurra edo nerabea beste 
pert sona bat zuen erasoetatik edo tratu guztiz 
desegokitik babesteko. Mult zo honetan sart zen 
dira honako egoera hauek: gurasoek edo legezko 
arduradunek ezer ez egitea edo gaitasunik ez 
izatea euren seme-alabak beste pert sona heldu 
bat zuen edo beste adingabeko bat zuen tratu t xa-
rretatik edo larritasun moderatuko nahiz handiko 
abandonutik babesteko. 

Larritasun handiko haurraren babesgabezia 
egoeretan hiru kasu mota bereizten dira:

Jasot zea eta ikert zea
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IV. kapitulua

• Tratu t xar/abandonu larria, banant ze
-neurriarekin; egoera hau gertat zen da haurraren 
edo nerabearen babesgabezia oso larria izanik, be-
raren familia ingurunetik aldi baterako edo betiko 
aldendu behar denean behar bezala zaint zeko. Ba-
nant zea norbaitek zaint za edo tutoret za bere gain 
hart zearen ondorioz gerta daiteke.

• Tratu t xar/abandonu larria, banant ze
-neurririk gabe; honelako kasuetan babesga-
bezia oso larria da, baina ondoko arrazoietako 
bat dela-eta ez da hautat zen haurra familiatik 
banant zea:

a) Balorazioaren arabera banant zea ez da 
egokia izango haur edo nerabearent zat.
b) Beharrezkot zat jot zen da familiatik ba-
nant zea, baina ez dago gauzat zerik (esate-
ko, haurra edo nerabea desagertu da.
c) Banant zea beharrezkot zat jot zen da, bai-
na egindako balorazioaren arabera neurria 
ez da eraginkorra izango eta ez du nahi den 
onura ekarriko (esate baterako, haurrak edo 
nerabeak ez du inondik inora alde egin nahi, 
edo gurasoek).
• Babesgabetasun arriskua; babesgabezia 

ez da haurra edo nerabea familiatik banant zeko 
bezain larria baina, egoera aldat zen ez bada, ge-
roz eta larriagoa izango dela eta luze gabe beha-
rrezkoa izango dela uste da.

Jakinarazpena jasot zean bildutako infor-
mazioa ikusirik, haurra edo nerabea babesik gabe 
egon daitekeela iradokit zen duten zant zuak ba-
daude (zalant za handiak egon arren), Umeen Zer-
bit zuak kasuaren ardura hartu behar du susmoak 
berret si edo ezabatu arte. 

Bestalde, gerta daiteke kasuaren berri ja-
sot zean bildutako informazioa balizko babesga-
bezian dagoen haurra edo nerabea eta beraren 
familia identifi kat zeko edo aurkit zeko nahikoa ez 
izatea; hala bada, baliabide guztiak erabiliko dira 
haurra edo nerabea aurkit zeko (Fiskalt za, Polizia, 
Ert zaint za, oinarrizko gizarte zerbit zuak…). Umeen 
Zerbit zuak kudeaketa horiek emait zak izan artean 
it xarongo du eta gero haien arabera erabakiko du 
zer egin.

Umeen Zerbit zuak uste izaten badu jakina-
razitako kasua oinarrizko gizarte zerbit zuen esku-
menekoa izan daitekeela, kasuaren berri eman be-
harko dio oinarrizko gizarte zerbit zu eskudunari. 
Deribazio hori beti ere administrazio-ebazpenaren 

bidez egin behar da. Haur edo nerabearen ingu-
ruan ant zeman diren arazoak azalduko dira, eta 
oinarrizko gizarte zerbit zuaren zuzeneko esku
-hart zea eskatuko da, beraren eskumeneko ara-
zoa izateagatik. Espedientean agiri horren kopia 
sartuko da. Bestela, espedientea it xi eta art xibatu 
egingo da.

Halaber, kasuaren koordinat zaileak edo ar-
loko arduradun teknikoak (nork esku hartu duen, 
harexek) informazioa emango du, idat ziz edo 
ahoz, kasuaren arabera: eskaeraz edo jakinaraz-
penaz zer egin den jakinaraziko dio hura egin 
duen pert sonari.

B. Kasua Umeen Zerbit zuaren eskumene-
koa denean edo horretaz zalant zak daudenean: 

a) Lehentasun maila erabaki
Kasua jasot zean bildutako informazioaren 

arabera jarduteko lehentasun maila eta zer egin 
behar den zehaztu behar da. Babesgabeziaren on-
dorioz haur edo nerabeak jasaten duen edo jasan 
dezakeen kaltearen larritasunaren lehenengo balo-
razioaren arabera zehaztu behar da lehentasuna.

• 1. mailako lehentasuna
Lehentasun maila hau haurraren edo ne-

rabearen oinarrizko osasuna edota segurtasuna 
zuzeneko arriskuan daudela edo egon daitezkeela 
susmat zen denean eta informazio horren aurkako 
daturik edo iturririk ez dagoenean ezarri behar da. 
Lehentasun maila hau ezart zeak kasuaren ikerketa 
berehala hasi eta ahalik eta lasterren amaitu be-
har dela esan nahi du, egutegiko hiru egunetan, 
gehienez. 

• 2. mailako lehentasuna
Lehentasun maila hau ondoko kasuetan 

ezarriko da:
- Deskribatutakoaren arabera haurraren edo 

nerabearen oinarrizko osasuna edota segurta-
suna ez daude berehalako arrisku larrian baina 
edozein unetan edo luze gabe areago daiteke-
ela pent sat zeko arrazoiak daude. 

- Bildutako informazioan larriak ez diren 
babesgabezia adierazle bat zuk ageri dira baina 
gauza jakina da sarritan haiekin batera adieraz-
le larriagoak izaten direla.

- Bildutako informazioa ez nahikoa argia 
eta ez dago haurraren edo nerabearen arriskua 
balorat zerik.

Lehentasun maila hau ezart zeak kasua 
gehienez egutegiko bost egunetan ikert zen hasi 
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eta ahalik eta lasterren amaitu behar dela esan 
nahi du, hasi eta egutegiko hamabost egunetan 
gehienez. 

• 3. mailako lehentasuna
Lehentasun maila hau kasuaren berri ja-

sot zean haurraren edo nerabearen oinarrizko 
osasunerako edota segurtasunerako berehalako 
arriskurik ez dagoela eta arrisku hori, familiaren 
egoerak bere horretan jarraituz gero (eta ez dirudi 
aldatuko denik), denborarekin areagotuko ez direla 
jakiteko beste informazio dagoenean ezarriko da; 
horrek esan nahi du ez dela premiazko inolako ba-
bes-neurririk hartu beharrik izango. 

Lehentasun maila honetan daude gurasoek 
edo tutoreek zaint za eskaria egiten duten kasu ge-
hienak, noizean behin bakarrik izaten baita bere-
halako arriskua. 

Lehentasun maila honetakoak izango dira, 
halaber, epaileak haurra edo nerabea Foru Aldun-
diaren menpeko egoit za zentro batean berehala 
sart zeko kautelazko babes-neurria ematen duen 
kasuak. Honelakoetan egoit zan hart zeko presako 
neurria aplikatu behar da eta kasua ebaluaziora 
bideratu behar da.

Lehentasun maila hau ezart zeak kasua, 
beste kudeaketarik gabe, zuzenean ebaluaziora 
biderat zea dakar. Ebaluazioa kasua jaso eta hila-
bete pasatu baino lehen hasi behar da. Kasuaren 
ingurumariak kontuan izanik, baliteke haurrak edo 
nerabeak berehala behar izatea arreta bere oina-
rrizko betebeharrak aset zeko; hori egin ondoren 
kasuaren lehentasun maila alda daiteke.

Ebazteko epea hiru hilekoa izango da, hau-
rrak eta nerabeak babesteko zerbit zu espezializa-
tuan kasua jasot zen den egunetik hasita zenba-
tuta, eta beste hiru hilerako luzatu ahal izango 
da, arrazoiak behar bezala azalduta, kasuaren 
berezitasunengatik ezinezkoa bada legez ezarri-
tako epean ebazpena ematea. Epe hori igarota 
iraungipena gertatuko da, salbu eta prozedura 
interesdunari ezin egot zi zaizkion arrazoiengatik 
geldiarazten denean. Halakoetan, ebazpena eman 
eta jakinarazteko epearen zenbaketa eten egingo 
da.

It zalgabezia aint zat hartu eta legearen 
aginduz tutoret za kendu behar dela adieraz-
ten duten ebazpenek esku-hart zearen arrazoiak 
jaso behar dituzte, bai eta hartutako erabaki eta 
neurriek ekar dit zaketen ondorioak ere. Gainera, 
ohartarazi egin behar dute ebazpenei errekurt soa 
jarri ahal zaiela jurisdikzio zibilean, aurretik ad-
ministrazio-erreklamazioa jarri beharrik izan 
gabe.

It zalgabezia egiaztat zen ez denean, arrisku 
arina ant zematen bada, kasua oinarrizko zerbit zu 
eskudunari igorriko zaio, egokit zat jot zen dituen 
neurriak har dit zan. Horrenbestez, espedientea it xi 
eta art xibatu egingo da.

b) Ikerketa (1. eta 2. lehentasun maila) 
edo ebaluazioa (3. lehentasun maila) zein tek-
nikarik koordinatuko duen erabakit zea 

Arloko arduradun teknikoak hartuko du era-
baki hori, honako irizpide hauek erabiliz (ikus II. 
kapituluko 4. idat z-zatia): 

• Teknikari bakoit za eta talde bakoit za 
zenbat kasu koordinat zen ari den. Banaketa eki-
tatiboa izan behar da eta, ezinbesteko arrazoiak 
izan ezean, ezin da gainditu Harrera, Balorazio 
eta Orientazio Atalerako gomendatutako fami-
liak/te knikaria proport zioa (gaindituz gero, aldi 
baterako bakarrik). 30 familia esku-hart zean eta 5 
familia ikerketan edo ebaluazioan.

• Kasuaren jatorriko alde geografi koa.
• Teknikari bakoit zak esleituta dauzkan 

kasuen mota eta arazoen larritasuna (orekat zeko 
ahaleginak egingo dira).

• Teknikariaren titulazioa eta prestakunt za 
berezia. Faktore psikologikoek garrant zi berezia 
duten kasuak psikologoen eskuetan jarriko dira, 
ahal dela: familia barruko sexu-abusuak gertatu 
diren kasuak, haurrak edo nerabeak edota senitar-

Jasot zea eta ikert zea

EPEALDIAK

• Jakinarazpena jaso eta berehala 
ikert zen hasi.
• Ikerketa egutegiko hiru egunetan 
burutu, gehienez.

• Jakinarazpena jaso eta gehienez 
egutegiko bost egun pasatu baino 
lehen ikert zen hasi.
• Ikerketa egutegiko hamabost 
egunen buruan amaitu, gehienez.

• Ebaluazioa jakinarazpena jaso eta 
hilabete pasatu baino lehen hasi.

Lehentasun 
maila

1

2

3



62

tekoren batek portaera arazo larriak eta adimen
-osasuneko nahasmendu larriak dituen kasuak, 
etab. Kasu hauek orokorrean gainerakoek baino 
dedikazio gehiago eskat zen dutenez, kasu gut xien 
koordinat zen dituzten teknikariek hartuko dituzte, 
ahal dela. Murrizketa teknikariari eskat zen dion 
indar eta dedikazioaren proport ziokoa izango da.

• Teknikariaren ezaugarri pert sonalak 
edota prestakunt za; ahal dela, kasuaren berezita-
sun eta eskakizunei egokituko zaizkio.

• Kasuaren koordinat zailearen egonkorta-
suna: aurretik Ataleko teknikariek adingabekoare-
kin edo haren familiako kideekin esku-hart zerik 
egin duten.

5.1. HELBURUAK

1. Babesgabezia dagoen egiaztat zea eta, 
badago, larritasuna balorat zea.

2. Babesgabezia larria dagoela egiaztat zen 
bada, edo zent zuzko susmoak badaude, zehaztu 
egin behar da ea haur edo nerabearen osasuna eta 
segurtasuna familiaren et xean arrisku larrian dau-
den eta presako babes-neurriak hartu behar diren 
ala ez.

3. Presako neurriak hartuko dira, hala era-
bakiz gero.

5.2. BABESGABEZIA EGIAZTAT ZEA ETA
HAREN LARRITASUNA BALORAT ZEA

Zenbait kasutan, jasot ze-fasean bildutako 
informazioak argi eta garbi islatuko du haurra 
babesgabezian dagoela eta egoeraren larritasuna 
fi nkatu ahal izango da, hala frogat zen duten do-
kumentuak edo lekukot za ukaezinak daudelako 
(esaterako, t xosten medikoa, edo tratu t xarraren/
abandonuaren lekuko fi dagarriak daudenean). 
Ait zitik, beste kasu bat zuetan gerta daiteke ha-
sierako informazioak babesgabeziarik izan daite-
keela adieraztea baina eskueran dauden datuak 
nahasiak, ezosoak izatea edo guztiz fi dagarriak 
direnik ziur ez jakitea. Horrelakoetan, ikerketaren 
lehenengo helburuak datu horiek egiaztat zea eta 
babesgabezia dagoenez argi eta garbi zehaztea 
izango dira. 

Horretarako prozedura hau burutuko da:
1. Jasot ze-fasean bildutako informazioa be-

rrikusiko da. Informazio horren gaineko zalant zarik 
badago, erkatu eta egiaztatu egin beharko da. Be-
harrezkoa bada, demandagilearengana edo berri-
emailearengana joko da.

2. Umeen Zerbit zuak dituen aurrekariak az-
tertuko dira.

3. Lehenago egin ez bada, familia bizi izan 
den udalerrietako oinarrizko gizarte zerbit zuei in-
formazioa eskatuko zaie ondokoen berri jakiteko: 
kasuaren espedienterik dagoen, haurren eta nera-
been aurkako tratu t xarrik izan den (egiaztatuta), 
nolakoak izan diren eta larritasuna, zein edo zenbat 
haurrideri eragin zion, abusu-egilearen identifi ka-
zioa, eta kasuan nola esku hartu den. Baiesterik 
izan ez den tratu t xarren susmoen inguruko infor-
mazioa jasot zea ere garrant zit sua da. 

4. Umeen Zerbit zuaren eta oinarrizko gizar-
te zerbit zuen espedienteetako informazioa bildu 
eta gero, guraso, tutore edo zaint zaileekin ha-
rremanetan jarri behar da zuzeneko informazioa 
eskat zeko kasuaren koordinat zaileak fase honetan 
zer urrat s emango duen adierazteko. 

Lehenengo eta behin guraso/tutore/zaint zai-
leengana jot zeko irizpide orokor hori ez da aplika-
tu behar familiaren barruko sexu abusuak daude-
nean, abusuen egilea tutore/zaint zaileetariko bat 
izan daitekeela susmat zen bada, ez eta tratu t xar 
fi siko larriak daudenean ere. Horrelako egoeretan, 
haur edo nerabeari elkarrizketa egingo diotela ja-
kitean abusu egileak sarritan mehat xu egiten dio 
haurrari, edo abusua ezkutat zera derrigort zen du. 
Familiaren barruko sexu abusuen susmoa dagoe-
nean hobe da haur edo nerabeari elkarrizketa egi-
tea guraso/tutore/zaint zaileei baino lehenago, eta 
haren lekukotasuna jasot zea zuzenean, familiako 
nagusiek trabarik egin ez dezaten. 

Guraso/tutore/zaint zaileekin baino lehena-
go haur edo nerabearekin hit z egiteko gomendioa 
aplikagarria da familia barruko sexu abusurik ez 
dagoenean ere, baldin eta uste izaten bada gura-
so/tutore/zaint zaileek agian haurrari edo nerabea-
ri mehat xu egingo diotela edo tratu t xarra/aban-

5. IKERKETA
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donua ezkutatu edo ukat zera derrigortuko dutela, 
elkarrizketa egingo zaiola jakitean.  

Aurrekoa gorabehera, haur edo nerabea 
babesteko presako neurria hartu behar dela uste 
izaten denean, ikerketa koordinat zen duen tek-
nikariak behin edo gehiagotan hit z egin behar du 
guraso/tutore/zaint zaileetariko batekin, gut xienez, 
baldin eta horrela ez badu kolokan jart zen babes
-neurria hart zeko aukera. Aurkit zeko moduan ez 
daudenean edo elkarrizketa nahita saihesten du-
tenean soilik egongo da justifi katuta elkarrizke-
tarik ez izatea (hala jasota geratuko da bidezko 
t xostenean).

5. T xostenak eskatuko zaizkie gizarte egoera 
eta familiaren egoera ezagutu eta balorat zeko 
datu jakingarriak eman dit zaketen norbanako eta 
erakunde guztiei, batez ere oinarrizko gizarte zer-
bit zuei.

Beharrezkot zat jot zen bada, t xostenak 
eskatuko zaizkie eskolako tutoreari eta et xeko 
medikuari edo pediatrari, edo osasunaren, gizar-
te lagunt zaren eta hezkunt zaren arloetako beste 
edozein profesionali. Profesional horiek idat ziz 
eman behar dituzte eskura dituzten datuak eta in-
formazioak, esku-hart zeen kalitatea eta egonkor-
tasuna bermat ze aldera.

Beti ere ahaleginak egingo dira informazioa 
idat ziz eman dadin eta behar diren agiriak erant s 
daitezen.

6. Haurrari edo nerabeari ent zun egingo 
zaio, zuzenean edo ordezkari izendat zen duen 
pert sonaren bitartez, behar adinako adimena due-
nean. Hori ezinezkoa bada edo adingabekoari ko-
meni ez bazaio, beraren irit zia jakin ahal izango 
da beste pert sona bat zuen bitartez, euren lanbi-
deagatik edo adingabekoarekin dituzten harreman 
estuengatik beraren irit zia objektibotasunez adie-
razteko gai diren pert sonen bitartez, hain zuzen 
ere.

7. Egokia bada, hauekin izango da elkarrizketa:
- Tratu t xarren edo abandonuaren lekukoe-

kin, egonez gero.
- Familia muineko beste kide bat zuekin, 

ahaideekin edo familiaren ezagunekin.
Izugarri garrant zit sua da ikerketa koordi-

nat zen duen teknikariak ziurtat zea une honetan 
jasot zen den informazioa nahikoa eta fi dagarria 
izatea eta ondo dokumentatuta egotea, balorazio-
ak eta ondorioak zuzenak izan daitezen.

Babesgabezia mota eta larritasuna defi -
nit zeko, “Haurren tratu t xarren/abandonuaren 
tipologiak” eranskinean jasotako irizpideei jarrai-
tuko zaie. 

Fase hori amaituta, kasu bakoit za protoko-
loan sailkatu behar da mult zo hauetariko batean: 

a) Egiaztatutako babesgabezia larria: Bil-
dutako froga eta informazioek agerian jarri dute 
babesgabezia larria dagoela.

b) Egiaztatutako babesgabezia arina edo 
moderatua: Bildutako froga eta informazioek age-
rian jarri dute babesgabezia arina edo moderatua 
dagoela. Beraz, oinarrizko gizarte zerbit zuek ka-
suari jaramon egin behar diote.

c) Babesgabeziaren susmoa (zalant zazko 
kasua): Badira babesgabeziaren zant zuak eta datu 
sinesgarriak, baina bildutako frogek ez dute biderik 
ematen hura egiaztat zeko. 

d) Baiet si gabeko babesgabezia: Ikerketa-
ren emait zek ez dute inola ere frogat zen babesga-
bezia egon denik, edo bildutako frogek hasierako 
jakinarazpena gezurtatu dute.

5.3. ARRISKUAREN BALORAZIOA

Babesgabezia larria baiet siz gero, haurra 
edo nerabea zer-nolako arriskuan dagoen baloratu 
behar da, hau da:

Etorkizunean berriro ere tratatu t xarra edo 
abandonua gertat zeko probabilitatea eta, geratuz 
gero, tratu t xarrak edo abandonua larria izateko 
eta haurraren edo nerabearen osasuna eta segur-
tasuna berehalako arrisku larrian jart zeko proba-
bilitatea.

Arriskuaren ebaluazioak etorkizuna aurrez 
igart zen saiat zea dakar, familiaren iraganaz eta 
orainaz dagoen informazioan oinarrituta. Arris-
kuaren kont zeptua garrant zit sua da, presako ba-
bes-neurria aplikatu behar den ala ez zehazten 
baitu. Presako babes-neurririk hartu behar den ala 
ez haurra edo nerabea babesgabeziaren ondorioz 
jasaten ari den edo jasan dezakeen kaltearen larri-
tasunaren arabera balorat zen da, ondokoak kon-
tuan hartuta, oro har:

• Gurasoen jokabidearen larritasuna, batez 
ere jokabidearen intent sitatearen, maiztasunaren 
eta iraupenaren ondoriozkoa dena. 

Jasot zea eta ikert zea



64

• Babesgabeziak haur edo nerabearengan 
maila fi siko, kognitibo, psikologiko edota sozialean 
izan dituen edo izan lit zakeen ondorioak. 

• Haurrak edo nerabeak egoera horretatik 
defendatu edo ihes egiteko, hau da, bere burua 
babesteko duen gaitasuna (autodefent sa, autono-
mia, kanpoko lagunt za eskatu). 

Hona hemen haurrek edo nerabeek kalte 
larria jasateko arriskua areagot zen duten ingu-
ruabar bat zuk:

• Tratu t xar/abandonu egoeraren ezau-
garriak:

1. Sexu-abusuak izatea (defi nizioz, halako 
kasuetan haurraren edo nerabearen osasuna 
eta oinarrizko segurtasuna arrisku oso handian 
daude), tratu t xar sadikoa (edozein adinetan) 
eta bi urtetik beherako haurrei tratu t xarrak 
ematea edo abandonat zea (fi sikoki zein emo-
zionalki). 

2. Haurra edo nerabeari tratu t xarrak modu 
kronikoan ematea eta ondorioz lesio larriak 
eragitea. 

3. Azkeneko tratu t xarrak egoera jakinarazi 
aurreko sei asteen barruan gertatu izana. 

4. Haurrak edo nerabeak lesio fi sikoak iza-
tea gorput zeko atal bitaletan edo gertukoetan 
(aurpegian, sudurrean, buruan, barruan) edo 
sexu organoetan (uzkian, genitaletan).

5. Abusu egilea lehenago ere tratu t xar la-
rrien egilea izan dela edo familian tratu t xar 
larriak gertatu izan direla egiaztat zea (beste 
neba-arreba bat zuekin edo haur edo nerabe 
berarekin).  

• Haurra edo nerabea zaurgarriago bi-
hurt zen duten ezaugarriak:

1. Haurrari edo nerabeari sexu-abusuak 
jasanarazi dizkion pert sona harengana nahi 
duen guztietan heldu ahal izatea, berriro era-
sorik edo mehat xurik egiten badio defendatuko 
duen heldurik ez dagoela.

2. Bost urtetik beherako haurrak, normalean 
familiatik kanpoko pert sonek ikusten ez dituz-
tenak.

3. Bost urtetik beherako haurrak, edo hortik 
gorakoak izan arren helduen etengabeko la-
gunt za edota gainbegirapenik gabe beren burua 
zaint zeko edo babesteko gauza ez direnak.

4. Portaera-arazoak dituzten haurrak edo 
nerabeak, guraso, tutore edo zaint zaileei estres 

handia eragiten dietenak. Koliko larriak, nega-
rraldi luzeak edo jateko edota lo egiteko ohitu-
ra gorabeherat suak dituzten haurt xoak.

5. Beren rolean ondo jardutea eragozten 
dieten nahasmendu emozional diagnostika-
tuak edo muga kognitiboak dituzten haurrak 
edo nerabeak.

• Haurra edo nerabea zaint zeko ardura 
beren gain hart zen duten helduen ezaugarriak:

1. Gurasoei, tutoreari edo zaint zaileari hau-
rraren edo nerabearen beharrizanak aset zeko 
gaitasuna aldi batez zein betirako mugat zen 
dien, eta etorkizun hurbilean hobet zeko it xura-
rik ez duen, urritasun fi sikoa, adimenekoa edo 
nahasmendu emozionala izatea.

2. Aita edo ama nerabea izatea, gurasoek in-
gurunean sostengurik ez izatea edo familia za-
balarekin bizit zea, baina inork hart zen ez duela 
haurraren edo nerabearen gaineko ardura.

3. Gurasoak, tutoreak edo zaint zaileak tre-
bezia defi zit larriak izatea haurra edo nerabea 
hazteko, honekiko igurikapen guztiz desegokiak 
izatea eta haren estimulazio eta ikaskunt za be-
harrak eta behar emozionalak ez ezagut zea.

4. Indarra eta zigor fi sikoa erabilt zea dizi-
plina eta boterea baliat zeko. Hit zezko erasoa 
etengabe erabilt zea.

5. Gurasoak, tutorea edo zaint zailea ez iza-
tea gauza guraso-lana egiteko eta haurra edo 
nerabea behar bezala zaint zeko, droga/alkohol 
menpekotasunaren ondorioz. Tratamenduari 
uko egitea. Droga gehiegi hart zea haurdunal-
dian eta haurra horri lotutako sintomatologia-
rekin jaiot zea.

6. Delituak egitea beste heldu bat zuen edo 
adingabekoen aurka indarkeria fi sikoa edo 
sexuala erabiliz. Delituak egitearen edo gizar-
tearen aurkako portaeraren ondorioz haurra-
ren edo nerabearen gut xieneko beharrizanak 
aset zeko eta hura zaint zeko gauza ez izatea.

7. Gurasoek, tutoreak edo zaint zaileak 
haurt zaroan tratu t xar larriak edo abandonu 
egoera larria jasan izana, edo guraso-eredu 
onik ez izatea. 

8. Gurasoek, tutoreak edo zaint zaileak 
haur edo nerabearenganako at xikimendurik ez 
erakustea. Haurraren edo nerabearen pert ze pzio 
negatibo etengabea; adingabekoaren ekint za 
desegokietan asmo t xarra ikustea beti.
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• Familia inguruneko ezaugarriak:
1. Senar-emazteen arteko indarkeria, biko-

tearen artean komunikazio afektiborik ez iza-
tea, haurra edo nerabea haien arteko auzian 
tresna gisa erabilt zea, edo gurasoak, tutoreak 
edo zaint zailek bikote harreman labur eta eze-
gonkor ugari izatea.

2. Amaren edo aitaren bikotekideak tratu 
t xarrak ematea. Bikotekideak eragin negatiboa 
izatea haurra edo nerabea zaint zeko moduan. 

3. Et xebizit zak bizigarritasuneko oinarrizko 
baldint zak ez betet zea (osasuna, ekipamendua, 
espazioa). Haurraren edo nerabearen osasuna 
eta osotasun fi sikoa arriskuan izatea. Et xebi-
zit za fi nkorik ez izatea.

4. Familiarent zako lagunt za sistemarik es-
kueran ez izatea, gizarte isolamendu erabate-
koa. Liskar gogorrak gizarte edo familia harre-
manetan.

• Gurasoek, tutoreek edo zaint zaileek esku 
hart zearen aurrean erant zuten duten modua:

1. Gurasoek, tutoreek edo zaint zaileek hau-
rrak edo nerabeak jasandako kaltearen edota 
tratu t xarrak ematen dituenaren jokabidearen 
desegokitasunaren kont zient ziarik ez izatea. 
Kasuan esku hart zen saiatu diren profesiona-
lei erant zun oldarkorra ematea edo haien lana 
errefusat zea.

2. Gurasoek, tutoreek edo zaint zaileek ba-
dute arazoaren kont zient zia, baina ezin dute 
aldatu egoera.

Eranskinean “Larritasuna eta arriskua eba-
luat zeko irizpideak” izeneko bitartekoa aurkezten 
da; bertan arriskua balorat zeko kontuan hartu be-
harreko aldagarriak xehat zen dira:

a) Tratu t xarren edo abandonuaren ezau-
garriak:

- Motak
- Tratu t xarren edo abandonuaren larrita-

suna edota maiztasuna
- Denbora-hurbiltasuna
- Lesio fi sikoak izatea eta haien kokapena
- Aurreko tratu t xarren edo abandonuen 

t xostenak
b) Haurraren edo nerabearen inguruaba-

rrak, tratu t xarren/abandonuaren ondorio kalte-
garriak areagotu dit zaketenak:

- Abusu egileak haur edo nerabearekin ego-
teko dituen aukerak

- Adina, eta komunitatearen begi bistan 
egotea edo ez

- Haurrak edo nerabeak bere burua zaindu 
eta babesteko duen gaitasuna

- Haurraren edo nerabearen portaera
- Haurraren edo nerabearen adimen

-osasuna eta egoera kognitiboa
c) Guraso/tutore/zaint zaileen inguruaba-

rrak, guraso lanak betet zeko gaitasuna mugatu 
dezaketenak:

- Gaitasun fi sikoak, adimena eta gaitasun 
emozionalak

- Adinari lotutako gaitasunak
- Guraso izateko gaitasunak eta haurrari 

edo nerabeari buruzko igurikapenak
- Haur edo nerabearekin erabilt zen dituzten 

diziplina eta zigor metodoak
- Droga edo alkohol gehiegi hart zea
- Indarkeria, gizartearen aurkako jokabidea 

edo delituzkoa
- Tratu t xarrak/abandonua jasan izana
- Gurasoen eta seme-alaben arteko elka-

rrekint za
d) Familia ingurunearen ezaugarriak:
- Bikote-harremanak
- Ordezko bikotekidea edo aita edo ama 

izatea
- Et xeko egoera
- Gizarte lagunt zaren iturriak
e) Guraso/tutore/zaint zaileak noraino ja-

bet zen diren arazoaz eta aldaketaren beharraz, 
eta aurretik nola erant zun dieten beste zerbit zu 
bat zuen esku-hart zeei 

Bitarteko honetan aldagarrien zerrenda 
orokorra ageri da; kasu bakoit zean aldagarri ho-
rietako bat zuk erabiliko behar dira:

- Kasu guztietan ebaluatu behar diren al-
dagai garrant zit suak daude, esaterako, adin-
gabekoak bere burua babesteko eta zaint zeko 
duen gaitasuna, adina, egoera emozionala eta 
portaera. 

- Beste faktore bat zuk, ordea, tratu t xar/
abandonu mota jakin bat zuetako berariazkoak 
dira. Hartara, esaterako, tratu t xar edo aban-
donu emozionala gertat zen den kasuetan ez da 
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hartu behar kontuan lesio fi sikorik dagoen eta 
non dauden, eta tratu t xarrak gertat zen diren 
kasuetan, aldiz, datu garrant zit suak dira. 

Garrant zit sua da kontuan izatea ikerketan 
ez dela beharrezkoa aldagarri guzti-guztiak sakon 
ebaluat zea; ait zitik, arriskua gehitu edo gut xit zen 
duten faktore bat zuk ageri diren ala ez zehaztu 
behar da (a) eta zenbateko intent sitatea duten ja-
kin behar da (b).

Arriskua balorat zeko irizpideak
Arriskuaren balorazioa oso zeregin 

konplexua da; hain zuzen ere “arrisku-faktore” 
derit zen guztiak aztertu behar dira honakoak kon-
tuan hartuta:

• Iraupena (iraunkorra/inoizkakoa), larrita-
suna (arina/moderatua/handia), malgutasuna (al-
dagarria/aldaezina) eta kontrolagarritasuna (kon-
trolagarria/kontrolaezina). 

• Familian eta ingurunean dauden arrisku
-faktoreen arteko elkarrekint za. Faktore bat zuk, 
berez, ez dira oso arriskut suak baina beste faktore 
bat zuekin batera agert zen direnean izan lezaketen 
eragin t xarra izugarri handiagoa izan liteke. 

• Familiak bere berekiak dituen fakto-
reek edo familiaz kanpokoek haurra edo nerabea 
babestu dezakete eta, ondorioz, arrisku maila 
gut xit zea ekar dezakete. Alde horretatik (a) fa-
miliak gizarte lagunt za izatea, (b) gurasoen, tuto-
reen edo zaint zaileen eta umearen artean lotura 
afektiboa izatea, eta (c) gurasoek, tutoreek edo 
zaint zaileek tratu t xarretan erant zukizuna dute-
la ohart zen direla erakustea eta lagunt za edota 
birgait ze zerbit zuekin elkarlanean arit zeko prest 
daudela adieraztea gainerako arrisku faktoreen 
ondorio negatiboa arindu edo gut xitu lezaketen 
faktoreak dira.

• Faktore batek oso larritasun maila handia 
izanik gainerako arrisku faktore bat zuk kontuan 
hartu beharrik ez izatea. Ondoko kasuak, esate-
rako: (a) guraso biak, tutoreak edo zaint zaileak 
ez dira gauza euren eginkizunak betet zeko, subs-
tant zia (droga/alkohola) gehiegi hart zen dituzte-
lako, psikopatologiaren bat daukatelako edo ezin-
tasuna dakarren beste faktore batengatik; (b) tratu 
t xarraren egoera izugarri larria da. 

• Familiari arrisku maila gut xit zeko eskaini 
ahal zaizkion tratamendu eta zerbit zuen mult zoa. 

Ikerketan oso garrant zit sua da jakinarazpe-
nak hizpide duen haur edo nerabearen egoera ba-

loratu ez eze, gainerako haurrideen eta familiaren 
et xean bizi diren beste haur edo nerabe bat zuen, 
bereziki t xikienen egoera ere balorat zea.

5.4. PRESAKO BABES-NEURRIAK

Familia barruko tratu t xarren edo abando-
nuaren eraginez haurraren edo nerabearen osasun 
fi sikoa edo psikikoa arrisku larri eta berehalakoan 
dagoela ondorioztat zen denean, lehenik eta behin 
arrisku hori haurra edo nerabea et xetik atera gabe 
presako babes-neurriak aplikatuta ezabatu ahal 
den baloratu behar da. Haurra edo nerabea fami-
liarengandik presaz banant zea beraren osasune-
rako eta osotasunerako berehalako arrisku larria 
dagoenean eta arrisku hori beste neurri bat zuen 
bidez murrizterik izan ez denean soilik erabili be-
har da. Ahal dela, babes-neurria aplikatu baino 
lehen elkarrizketa izan behar da haur edo ne-
rabearekin eta beraren guraso edo tutoreekin. 
Et xetik berehala atera behar den erabakiko da (fa-
milia zabalera, harrera familia batera edo harrera 
egoit za batera, kasuan kasukoa) eta haurrak edo 
nerabeak lagunt za jasoko duela ziurtat zeko neu-
rriak ezarriko dira. Ondoren kasua ebaluatuko da 
eta neurri horren ordezko beste alternatibarik da-
goen aztertuko da.

Izapide guztiak beterik, babesgabezia be-
rret siko da eta egokit zat jot zen diren neurriak 
hartuko dira, egindako balorazioaren arabera; edo 
bestela, hasieran eratutako tutoret zari amaiera 
emango zaio, behin-behineko neurriak bertan be-
hera ut ziko dira eta espedientea art xibatu egin-
go da. Azken kasu horretan, arrisku arina edo ez 
oso larria ikusten bada, kasua oinarrizko gizarte 
zerbit zu eskudunari igorriko zaio, egokit zat jot zen 
dituen neurriak har dit zan.

5.4.1. Haurra familiatik presaz banandu
beharra gerta daitekeen egoerak

Baldin eta haurraren edo nerabearen oina-
rrizko segurtasuna eta osasuna berehalako arris-
kuan jart zen dituen babesgabezia oso larria izan 
dela balorat zen bada eta familiaren et xebizit zan 
babesa bermatu dezakeen esku-hart ze alternati-
barik ez badago, et xetik berehala irtetea proposatu 
behar da (familia zabalera, beste familia batera edo 
egoit za batera, kasuan kasukoa) kautelazko neurri 
gisa. Gero beste alternatiba bat zuk aztertuko dira.
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Presaz banant zea dakarten inguruabarreta-
riko bat zuk honakoak izan daitezke:

• Haurrak edo nerabeak senitarteko baten 
edo familiaren ezagun baten sexu-abusua jasan 
du eta gurasoek, tutoreak edo zaint zaileak ez dute 
ezer egin babesteko.

• Haurraren edo nerabearen guraso, tutore 
edo zaint zaileetako bat bera ere ez dago prest hura 
zaint zeko, edo hark ez du et xean segitu nahi.

• Haurrak edo nerabeak ez ditu aseta gut xie-
neko beharrizan fi sikoak, hala nola, jatekoa, arropa, 
aterpea eta zaint za medikoa, eta gurasoek, tutoreek 
edo zaint zaileek ez dituzten ase nahi edo ez dira 
gauza (a), diru baliabideak izan arren, edota arazo 
hori konpont zeko eskaint zen zaizkien diru lagunt zak 
edo bestelako lagunt zak errefusat zen dituzte (b).

• Gurasoak, tutoreak edo zaint zaileak hau-
rrari edo nerabeari behar duen gut xieneko arre-
ta emateko gauza ez direlako froga mediko edo 
psikologikoak daude, eta ez dago baliabiderik (fa-
milia, baliabide publikoak) defi zit hori estalt zeko 
kasua ebaluat zen den bitartean.

• Tratu t xar fi sikoa edo elikadura-zabarke-
ria haurra edo nerabea hilt zeko arriskuan jart zeko 
edo lesio larriak sort zeko modukoa delako froga 
medikoak daude. 

• Haurrak edo nerabeak tratu t xarrak behin 
eta berriro jasan dituelako froga medikoak daude, 
tratatu gabeko lesioak hauteman baitira (norma-
lean X izpien bidez identifi katuta), hain zuzen ere 
tokiarengatik edo ezaugarriengatik tratu t xarren 
ondorio izan litezkeela diruditenak.

• Esku hartu ezean haurraren edo nerabea-
ren bizit za arriskuan jar dezaketen tratu t xarrak 
izan direlako edo abandonua gertatu delako froga 
medikoak edo psikologikoak daude, eta gurasoek, 
tutoreek edo zaint zaileek uko egin diote lagunt za 
jasot zeari.

• Haurrak edo nerabeak kalte emozional la-
rria jasan du gurasoen, tutoreen edo zaint zaileen 
tratu t xar edo abandonu emozionalaren ondorioz, 
eta hauek errefusatu egiten dute eta ez dute ba-
bestu edo lagundu nahi, edo ez dira horretarako 
gauza. 

• Aitak edo amak haurra hilko duela adiera-
zi du ahoz, edo horretan saiatu da (baina haurrak 
ez du lesio larririk jasan). Froga medikoek haurra 
edo nerabea pozoit zen saiatu direlako hipotesia 
sostengat zen dute, edo hark gorput zean dituen 

markek arma hilgarri batekin eraso zaiola edo gau-
za astun batekin askotan kolpatu dutela adieraz-
ten dute.

• Haurrak edo nerabeak esaten du bere 
buruari kalte egingo diola eta gurasoek, tutoreek 
edo zaint zaileek ez dute ezer egiten hori prebenitu 
edo ekiditeko.

• Familiari lagunt za-zerbit zuak eskaini on-
doren berriro ere tratu t xar larriak izan dira edo 
abandonu larria gertatu da.

• Beste edozein egoera, baldin eta haurra-
ren edo nerabearen oinarrizko osasuna eta segur-
tasuna arrisku larrrian egon badaitezke.

Aurrean adierazitako egoera guztietan, pre-
sako babes neurria hartu beharra dagoen ala ez 
balorat zeko orduan, kontuan hartu behar dira be-
rariazko inguruabar hauek:

- Ez dago haurrari edo nerabeari lagundu 
ahal dion heldu bat eta tratu t xarrak ematen 
dizkiona gurasoa, tutorea edo zaint zailea da.

- Bi gurasoek, tutoreek edo zaint zaileak 
tratu t xarretan parte hartu dute.

- Tratu t xar sexuala indarkeriaz gertatu da 
edo haurrak edo nerabeak lesio fi sikorik jasan 
du.

- Haurrak edo nerabeak lesio fi siko larriak 
jasan ditu eta azterketa edo tratamendu me-
dikoa behar izan du, eta tratu t xarrak eman 
dizkiona oraindik haurrarengana edo nerabea-
rengana helt zeko aukera dauka. 

- Tratu t xarrak eman dizkionak mehat xu 
egin dio haurrari edo nerabeari, esanez bere 
gurariei jaramon egin ezean edo tratu t xarren 
berri zabalt zekotan hil egingo duela edo min 
egingo diola.

- Gauza bit xiak edo erritualak egin dira 
tratu t xarren barruan (esaterako, bahiketa, 
enemak...).

- Tratu t xarren egileak haurra edo nerabea 
drogen edota alkoholaren bidez ezgaitu du.

- Tratu t xarretan parte hartu ez duen gura-
soak, tutoreak edo zaint zaileak ez du sinesten 
haurrak edo nerabeak dioena eta tratu t xarren 
egileari sostengua ematen dio.

- Ez da aitort zen tratu t xarrak gertatu direla. 
- Tratu t xarretan parte hartu ez duen gura-

soak jarrera anbibalentea du haurrak edo ne-
rabeak tratu t xarretan izan duen rolari buruz 
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(esaterako, tratu t xarrak gertatu direla uste du, 
baina baita haurrak edo nerabeak eragin edo 
gertarazi ahal izan dituela ere).

- Tratu t xarretan parte hartu ez duen gura-
soak haurrak edo gazteak dioena sinesten du, 
baina ezkontideak tratu t xarrak ematen dizkio 
eta beraz babes-fi gura zalant zagarria da.

- Tratu t xarretan parte hartu ez duen gura-
soak sexu-abusua jasan zuen haurt zaroan eta 
bere semea edo alaba babestean kezka edota 
ardura adierazten du, argi eta garbi.

- Biktima haurdun dago sexu-abusuren on-
dorioz eta ez dauka sostengu emozionalik.

- Biktimak sexu-harremanen bidez kut sat zen 
den gaixotasuna du; abusat zailea ezezaguna da, 
baina et xean bertan bizi dela susmat zen da.

- Adingabekoak et xetik irten nahi duela 
esan du. 

5.4.2. Presako banant zeetan kontuan eduki 
beharrekoak

Haurra edo nerabea familiarengandik aldi 
batez banandu behar dela planteat zen denean, 
Umeen Zerbit zuko teknikariek ahalegin guztiak 
egin behar dituzte neurria aplikatu aurretik gu-
rasoek, tutoreek edo zaint zaileek eta haurrak edo 
nerabeak berak onar dezaten. Hori garrant zit sua 
da neurriak arrakasta izan dezan eta haurrak edo 
nerabeak traumarik jasan ez dezan. 

Kasuaren arabera, familiatik presaz ba-
nant zen den haurra edo nerabea familia zabalean, 
beste familia batean edo berehalako harrerako 
zentro batean har dezakete, aldi baterako. Ahal 
den neurrian irizpide hauek errespetatuko dira:

a) Haurrari edo nerabeari dagokionez:
• Guztiaren gainetik lehentasuna emango 

zaio haurra edo nerabea bere familia zabalean 
gerat zeari, baldin eta haren ongizatea bermat zeko 
gauza bada eta gurasoak, haurra edo nerabea eta 
harrera familia ados badaude.

• Haurraren edo nerabearen ustea kon-
tuan izan behar da, hau da, non eta nola izan nahi 
duen.

• Banant zea ordu eta leku diskretuetan 
egin behar da, auzokide, lagun eta abarren begi-
radetatik kanpo.

• Presako banant zea gertat zen denean eta 
harrera tokira daramatenean, ahal dela haurrarekin 

edo nerabearekin heldu ezagun eta konfi ant zazko 
bat egongo da. Heldu honek et xetik zergatik ate-
ra duten, nola biziko den eta familia nola izango 
den eta neurriak zenbat iraungo duen zaldu be-
har dio haurrari edo nerabeari, berak ulert zeko 
moduan, eta gainera egiten dituen galdera guz-
tiei erant zungo die, estuasuna, erru-sentipenak 
eta bestelako sentipen t xar guztiak ezabatu edo 
arint zeko.

• Haurrideak batera egon behar dira (ba-
nant zea komeni denean izan ezik).

• Adingabekoa hart zen duten tokia ahalik 
eta gertuen egon behar da familia bizi den lekutik 
(kontrakoa komeni denean izan ezik).

• Ahal dela, haurrak edo nerabeak bere 
ohiko ikastet xean jarraitu behar du (kontrakoa ko-
meni denean izan ezik).

• Gurasoek, tutoreek edo zaint zaileek hau-
rra edo nerabea bisitat zea sustatu eta erraztu 
behar da, adingabea hartuta dagoen tokian zein 
horretarako prestatutako beste toki batean, kal-
tegarrit zat jot zen denean izan ezik. Haurrak edo 
nerabeak gurasoekin, tutoreekin edo zaint zai-
leekin kontaktua izan behar badu baina horiek 
min egin ahal badiote (fi sikoa zein psikikoa), 
bisitak profesionalen gidarit zapean egingo dira. 
Banandu ostean haurrak edo nerabeak bere fa-
milia biologikoarekin harreman egonkorrak iza-
tea funt sezkoa da noizbait berriro elkarrekin bizi 
izateko.

b) Guraso, tutore edo zaint zaileei dago-
kienez:

• Haurra edo nerabea beraiengandik ba-
nant zeko arrazoi zehat zak adierazi behar zaizkie, 
bai eta neurriak izan dit zakeen ondorioak eta be-
raien eginbehar eta erant zukizunak ere, batez ere 
errekurrit zeko eskubidea, eta hori nola baliatu ar-
gitu behar zaie.

• Haurra edo nerabea non hartuko duten 
jakinaraziko zaie eta nola izango den azalduko 
(zein pert sona helduren zaint zapean egongo den, 
beste haur edo neraberik izango den, etab.), eta 
nola bisitatu dezaketen adieraziko zaie.

• Haurrari edo nerabeari guraso/tutore/
zaint zaileen bisitak komeni ez zaizkiola irizten 
bazaio, bisitak eten egingo dira foru agindu arra-
zoitu baten bidez. Aldi berean, ebazpen judizialak 
ezarritako bisitak baldin badira, epaileari eskatuko 
zaio, horiek bertan behera uztako adingabekoaren 
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interesak zaint zeko (bisitak behin betiko kendu 
behar direla uste bada).

• Umeen Zerbit zuak zer ekint za burut zeko 
asmoa duen jakinarazi behar zaie.

• Umeen Zerbit zuak haurra edo nerabea fa-
miliaren et xera it zult zeko ezinbestekot zat jot zen 
dituen baldint za zehat zak azalduko dizkie, baita 
hori lort zeko baliagarri dituzten lagunt zak ere 
(es aterako, Familian Esku Hart zeko Egitarau Es-
pezializatua, alkoholismoaren eta toxikomanien 
tratamendurako zerbit zuak, etab.).

5.4.3. Zer egin behar den gurasoak aurka 
daudenean

Gurasoak, tutoreak edo zaint zaileak ba-
nant ze-neurriaren aurka badaude, haurra edo 
nerabea leku egokian (eskolan, kalean...) hart ze-
ko ahaleginak egingo dira, Ert zaint zako edo 
Udalt zaingoko agenteen lagunt zarekin, indarke-
riazko erant zuna espero bada. Egokiena eskolan 
hart zea bada, aurretiaz Hezkunt za Ikuskat zai-
let zari esku-hart zearen berri emango zaio eta es-
kola lekurik egokiena dela azalduko zaio, eta esko-
lako arduradunei lagunt zeko eskatuko zaie. 

Hala ere, adingabekoa et xe edo fi nka par-
tikular batean hartu behar bada eta Umeen Zer-
bit zuak banant ze-neurria aplikat zeko izendatu-
tako taldeari sart zen uzten ez badiote, aurretik 
baimen judiziala lortu beharko da eta eragiketa 
sart zeko baimena ematen duen autoan ezarritako 
mugak errespetatuz burutuko da Ert zaint zako 
agenteen lagunt zarekin.

5.4.4. Presako egoit za harrerak

Ikus IX. kapituluko 5.3. atala

5.4.5. Familia harrera, presako babes neu-
rri gisa

Ikus X. kapituluko 6. atala

5.5. JAKINARAZPEN, ZITAZIO ETA ADINGA-
BEKOEN LEKUALDAKETEN ZERBIT ZUA REN 
(ENCYT) ZEREGINA, PRESAKO BABES
-NEURRIAK BETEARAZTEKO ORDUAN

ENCYT izenekoa talde itundua da, honako 
eginkizun hauek betet zen dituena, Umeen Zer-
bit zuko kasu-koordinat zaileen agindu eta jarraibi-
deen arabera eta haien zuzendarit zapean:

• Babesgabetasuna eta tutoret za berega-
nat zea adierazteko foru aginduen jakinarazpen 
present zialak 48 orduko epean, interesdunen bizi-
lekuan zein egokia den beste edozein lekutan.

• Bestelako jakinarazpen eta zitazioak ere 
egiten ditu Bizkaiko Foru Aldundiaren tutoret za-
pean edota zaint zapean dauden adingabekoei 
buruz haurren edo nerabeen arloko eskumena 
duen foru diputatuak ematen dituen ebazpenak 
direla-eta.

• Haurrak edo nerabeak guraso, tutore edo 
zaint zaileengandik banandu eta Umeen Zerbit zuak 
adierazitako lekura eramaten ditu (beste familia 
baten et xera, harrera zentrora...).

• Banandutako haurren edo nerabeen gau-
zak eta haiei buruzko agiriak lekualdat zen ditu.

• Informazioa “in situ” bilt zen du, presako 
kasuetan.

• Foru Aldundiaren tutoret zapean dauden 
adingabekoei buruzko agiriak eskurat zeko ku-
deaketak egiten ditu edozein erakundetan (norta-
sun agiri nazionala, pasaportea, egoiliar-baimena, 
banku edo aurrezki kut xetan kontu korronteak ire-
ki, osasun kartilak, etab.).

Kasu-koordinat zaileren batek ENCYTen 
esku-hart zea beharrezkot zat jot zen duenean, egi-
tarauaren zuzendariari jakinaraziko zaio eta honek 
behar diren jarduketak hasiko ditu.
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1. Babesgabezia egoera larriaren jatorria-
rekin eta iraupenarekin zerikusia izan lezaketen 
norbanako, familia eta gizarte mailako faktoreak 
identifi kat zea, baita familiaren funt zionamendua-
ren alderdi positiboak ere.

2. Babesgabeziak adingabekoaren garapen 
fi siko, kognitibo, psikologiko edota gizartekoaren 
prozesuan zer ondorio izan dituen balorat zea.

3. Haurraren edo nerabearen eta beraren 
senitartekoen tratamendu eta babes-beharrak 
zein diren balorat zea.

4. Gurasoen gaikunt zarako pronostikoa ze-
haztea.

1. HELBURUAK

2. EPEALDIAK

Hasierako ebaluazioa haurra jasot zen dene-
tik bi hilabete igaro baino lehen amaitu behar da. 

3. EGINKIZUN TEKNIKOAK ETA HAIEN BANAKETA

8 Beharrezkotzat jotzen duten guztietan, kasua koordinat zeko ardura duten teknikariek kontsulta egingo diete euren taldeko gainerako kideei 
eta Administrazio Orokorreko teknikariei, eta horien lagunt za teknikoa jasoko dute. Gizarte langileei euren taldeko kideek kontsulta egin ahalko 
diete, beste gai batzuen artean, eskura dauden erkidegoko egitarau eta baliabideei buruz eta haien funtzionamenduari buruz. Psikologoei, 
berriz, euren taldeko kideek alderdi psikologikoak, kognitiboak eta harremanen ingurukoak ebaluat zeko eskatuko diete, eta familiako kideek 
esku-hart zearen eta tratamendu psikologikoaren beharra duten zehazteko. Gizarte hezit zaileei euren taldeko kideek lagunt za eskatuko diete 
Egoit za Harreraren Unitatean, egoit zetan dauden haur edo nerabeekin erabili beharreko hezkunt za estrategiak balorat zeko eta arlo horretako 
ekint za planak prestat zeko. 

           EGINKIZUNA ARDURADUNAK

1. Oinarrizko gizarte zerbit zuen t xostenik ez badago, eskatu 
egingo zaie (aurretik esku-hart zerik egin bada).

Teknikari koordinat zailea; bere talde-
ko kideek lagunt za teknikoa emango 
diote eta zuzenean esku hartuko dute 
(beharrezkoa bada)82. Oinarrizko gizarte zerbit zuen ebaluazio t xostena jaso ondo-

ren, informazio gehiago bildu behar den begiratu. Beharrezkoa 
bada, informazio gehiago bilduko da, bai zuzenean haur edo 
nerabeari eta familiari galdetuta, bai harrera zentroan edo 
harrera familian (presako banant zea egin bada) eta beste itu-
rri bat zuetatik (ikastet xeak, osasun et xea, polizia etab.).  

3. Informazioa bilt zeko prozesuan aurrera egin ahala, prozesua 
baloratu eta bildutako datuak aztertu.

Behar izanez gero, lan plana aldatu.

4. Bildutako informazioa idat ziz jaso eta ebaluazio t xostena 
bete.

Kasuaren koordinat zailea

Hasierako ebaluazioa
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4. BILDU BEHARREKO INFORMAZIOA

Helburu horiek lort zeko, ebaluaziorako in-
formazio oso, eguneratu eta kontrastatua bildu 
behar da. 

Osoa izateak esan nahi du familiako kideen 
iraganeko eta oraingo portaerari buruzko informa-
zioa eduki behar dela, eredu ekologiko-sistemikoan 
proposatutako maila guztietakoa.

• Familiako azken hiru belaunaldietako 
ha zkunt za-pautak aztertu behar dira.

• Gurasoen historia pert sonala.
• Familiako kideen izaera eta banakako 

funt zionamendua.
• Familia harremanak. Familia barruko az-

pisistemen funt zionamendua.
• Gurasoek nola bete izan dituzten euren 

guraso-eginkizunak eta orain nola betet zen dituz-
ten. Noiz agertu ziren arazoak, eta une horretan 
izan ziren inguruabarrak.

• Familia zabalarekiko harremanak.
• Ingurunearekiko harremanak, gizarte-sos-

tenguaren maila.
• Familiari eragiten dioten estres iturriak.
• Tratu t xarrekin edo abandonuarekin ze-

rikusia izan dezaketen sinesteak eta balio sozio-
kulturalak.

Eguneratuta egoteak esan nahi du fami-
liaren ebaluazioaren une bereko egoerari buruzko 
informazioa erant si dela.

Kontrastatuta egoteak esan nahi du iturri 
desberdinak daudela, elkarren artean loturarik ez 
dutenak eta informazioa egiazkoa eta fi dagarria 
dela berresten dutenak. 

4.1. ADOPZIORAKO ADOSTASUNA EMATE-
KO EBALUATU BEHARREKOAK

• 18 hilabete baino gut xiagoko haurrak, be-
harrizan berezirik ez dutenak:

1. Medikuaren t xostena
• 18 hilabete baino gut xiagoko haurrak, be-

harrizan bereziak dituztenak:
1. Beharrizan berezien deskripzioa.
• 18 hilabete baino gehiagoko haurrak:
1. Haurraren eta gurasoen arteko at xiki-

mendua.
2. Egoera fi sikoa.

3. Egoera kognitiboa.
4. Egoera emozionala, portaera eta tenpe-

ramentua.
5. Gizarte harremanak.
6. Behar izanez gero, historia pert sonalaren 

eta familiaren historiaren pert zepzioa. Joka-
bidea banant zearen eta adopzioaren aurrean 
edota haien pert zepzioa.

4.2. EBALUATU BEHARREKO ALDERDIAK, 
GURASO/TUTOREEK BABES-EGINKIZUNAK 
BETET ZEKO ALDI BATERAKO EDO BEHIN 
BETIKO EZINTASUNA DUTENEAN 

1. Familiaren osaketa eta egitura.
2. Kasuaren historia Gizarte Zerbit zuetan: 

lehen kontaktua noiz eta zergatik izan zen, fami-
liari emandako baliabideak eta haren erant zuna.

3. Kasu honetan beste zerbit zu bat zuek 
egindako esku-hart zea: arrazoiak, emandako ba-
liabideak, emait zak, familiaren erant zuna.

4. Guraso/tutoreei seme-alabak zaint zea 
eragozten dien arazoaren deskripzio zehat za. Noiz 
hasi zen, bilakaera, gaur egungo egoera, subjek-
tuaren eguneroko bizit zan eta guraso-eginkizu-
netan duen eragina. Gaixotasuna bada, tratamen-
duaren historia: Bilakaera eta pronostikoa.

5. Arazo horiek haur edo nerabeengan du-
ten edo izan dezaketen eragina, euren oinarrizko 
beharrizanei dagokienez.

6. Pronostikoa, hau da, guraso/tutoreek sus-
pert zeko eta guraso-eginkizunak berriro betet zeko 
dituzten aukerak. Pronostiko horren arrazoiak.

7. Haur edo nerabearen beharrizan bereziak. 
8. Haur edo nerabearen ingurunean aldi ba-

terako edo behin betiko harrera egin diezaiokeen 
seniderik dagoen ala ez. Senide horiek harrera egi-
teko egokiak diren (kontuan izanik, batez ere, haur 
edo nerabearekin izan dituzten harremanak eta gu-
rasoekin izan dituzten eta orain dituzten harrema-
nak). Adingabekoa eta gurasoak gertu dauden fa-
milia zabalak adingabekoari harrera egin diezaion.

9. Adingabekoak zenbat denbora egon be-
harko duen babes-neurriaren it zalpean.
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4.3. EBALUATU BEHARREKO ALDERDIAK, 
GURASO/TUTOREEK HAUR EDO NERABEEI
TRATU ERABAT DESEGOKIA EMATEN
DIETENEAN (TRATU T XARRAK/ABANDONU 
LARRIA)

(deskripzio zehat zagoa nahi bada, ikus eranskina)
1. Familiaren osaketa eta egitura.
2. Kasuaren historia Gizarte Zerbit zuetan.
3. Familiaren egoera sozio-ekonomikoa: 

et xebizit za, familiako helduen lan egoera, egoera 
ekonomikoa, familiako helduen hezkunt za eta kul-
tura maila.

4. Familiako kideen egoera pert sonala: 
osasun fi sikoa, funt zionamendu psikologikoa eta 
portaeraren ezaugarriak.

5. Eskola eremua eta egoera kognitiboa.
6. Gizarte harremanak eta aisialdia (gura-

soak/tutoreak eta haurrak eta nerabeak).
7. Gurasoen edo tutoreen historia pert sona-

la. Familia aurrekariak.
8. Familia zabalarekin gaur egun dauden 

harremanak.
9. Bikote-harremanak.
10. Gurasoen eta seme-alaben arteko ha-

rremanak: at xikimendua, gurasoek edo tutoreek 

haurrez edo nerabeez dituzten usteak eta igurika-
penak, diziplina sinesmenak eta ohiturak.

11. Haurrideen arteko harremanak.
12. Familiaren estres-iturriak.
13. Gurasoak edo tutoreak arazoaren jaki-

tun izatea eta aldat zeko motibazioa edukit zea.
Haurra edo nerabea familia ingurunetik ba-

nant zea egokia dela balorat zen denean, honakoei 
buruzko informazioa jaso behar da:

1. Behar izanez gero, haurrak edo nerabeak 
bere historia pert sonalaz eta familiaren historiaz 
duen pert zepzioa. Banant zearen aurrean duen ja-
rrera/pert zepzioa.

2. Gurasoek edo tutoreek banant zearen au-
rrean duten jarrera edota pert zepzioa.

3. Adingabekoaren ingurunean banant zeak 
dirauen bitartean haren ardura beren gain har de-
zakeen ahaiderik dagoen.

Banant zea presaz egiten denean, ebalua-
ziorik egin gabe, harrera zentroko profesionalek, 
behar izanez gero, haur edo nerabeari dagozkion 
alderdiak ebaluatuko dituzte (ikus “Egoit za ha-
rrera” izenburuko kapitulua) zeregin horretarako 
ezarritako epean. 

5. INFORMAZIOAREN BALORAZIOA

Ebaluazioan bildutako informazioaz balia-
tuta, kasuaren koordinat zaileak eta haren taldeak 
ondokoak baloratu behar dituzte: 

1. Zeint zuk izan diren eta etorkizunean 
zeint zuk izan daitezkeen haur edo nerabearen 
babesgabeziaren ondorioak. Oso garrant zit sua 
da zehat z-mehat z balorat zea zenbateraino be-
tet zen diren oinarrizko beharrizanak, eta, beha-
rrizan bereziak baditu, zeint zuk alderdi izango 
diren erabakigarriak kasuari buruz egin beharreko 

esku-hart zearen gaineko 
erabakia hart zeko.

Adingabekoen oi-
narrizko beharrizanak defi -
nit zeko, F. Lópezen (1995) 
sailkapena erabiliko da9:

9 López, F. (1995). Necesida-
des de la infancia y protección 
infantil. 1. Gizarte Gaietarako 
Ministerioa, Madril.

HAURREN EDO NERABEEN OINARRIZKO 
BEHARRIZANAK

• Beharrizan fi siko-biologikoak: 
(1) Elikadura, (2) Tenperatura, (3) Higienea, (4) 
Loa, (5) Jarduera fi sikoa: ariketa eta jokoak, (6) 
Benetako arriskuetarako babesa, (7) Integritate 
fi sikoa, (8) Osasuna.

• Beharrizan kognitiboak:
(1) Zent zuen estimulazioa, (2) Ingurune fi sikoa 
eta soziala miat zea, (3) Errealitate fi sikoa eta 
soziala ulert zea. 

• Beharrizan emozionalak eta sozialak:
(1) Segurtasun emozionala, (2) Gizarte harre-
manen sarea, (3) Mailaz mailako parte-hart zea 
eta autonomia, (4) Alegiazko arriskuetarako ba-
besa, (5) Elkarrekint za ludikoa, (6) Sexu beha-
rrizanak: Jakin-mina, imitazioa eta kontaktua. 

Hasierako ebaluazioa
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2. Haurra edo nerabea zaint zeko gabeziei 
lotutako famili arazoak.

3. Alderdi positiboak familiaren barruan eta 
guraso-eginkizunak betet zean.

4. Adingabekoaren eta familiaren lagunt za 
edota tratamendu beharrizanak.

5. Guraso/tutoreak guraso-eginkizuneta-
rako gait zeko pronostikoa.

6. PRONOSTIKOA

6.1. PRONOSTIKOA BIDERAT ZEKO IRIZPI-
DEAK

Ebaluazioan jasotako informazioa oinarri, 
kasuaren pronostikoa zehaztuko da, hau da:

a) Familiaren inguruabarrak Umeen Zer-
bit zuak esku hartu gabe aldatu eta haur edo nera-
bearen egoera hobet zeko aukerak. 

b) Familiaren egungo inguruabarrak aldat zen 
ez badira familiak ustez izango duen bilakaera.

c) Familia birgait zeko aukerak (hau da, gu-
rasoak adingabekoaren beharrizanak behar beza-
la ase eta haren segurtasuna eta ongizatea ziur-
tat zeko gai bihurt zeko aukerak), eta horretarako 
ustez beharko diren epeak.

Funt sean, gurasoak gait zeko aukerei 
buruzko pronostikoa honako irizpide hauen arabe-
ra egiten da10:

1. Gurasoek arazoaz duten kont zient zia
Gurasoak zenbateraino jabet zen diren ba-

besgabeziaren eta bestelako arazoen ondorioz 
adingabekoa jasot zen ari den kalteaz eta zenba-
teraino onart zen duten haren babesgabezian eta 
arazoen konponbidean duten erant zukizuna. Gu-
rasoek arazoaren kont zient ziarik ez izatea edota 
konponbidean inolako erant zukizunik ez hartu 
nahi izatea pronostiko negatiboa adierazten du-
ten ezaugarriak dira, aldatu ezean.

2. Gurasoak aldat zeko motibatuta egotea
Gurasoak adingabeek pairat zen dituzten 

arazoez jabetu eta erant zukizuna aitortu arren, 
horrek ez du esan nahi egoera hori aldat zeko gai 
direnik edo aldatu nahi dutenik. Pronostiko positi-
boa izateko ezinbestekoa da gurasoak motibatuta 
agert zea eta seme-alabekin dituzten harremanak 
eta jokabidea aldatu nahi dituztela adieraztea.

3. Aurreko esku-hart zeetan izandako 
erant zuna

Haurren edo nerabeen egoera hobet zeko 
Umeen Zerbit zuak, oinarrizko gizarte zerbit zuek 
edo beste zerbit zu bat zuek proposatutako esku-
hart zeei gurasoek emandako erant zuna. Gura-
soen benetako lagunt za eta inplikaziorik ez bada, 
pronostiko negatiboaren adierazgarria da.

4. Familiako arazoaren kronikotasun maila
Tratu t xarrak kro-

nikoak, are belaunaldi bat 
baino gehiago ere, diren 
familiek pronostiko zai-
la dute. Aldiz, kronikoak 
ez diren kasuetan, tratu 

Familiaren gaitasunaren pronostikoa
biderat zeko irizpideak

1. Gurasoek arazoaz duten kont zient zia.

2. Gurasoak aldat zeko motibatuta egotea.

3. Aurreko esku-hart zeetan izandako erant zuna.

4. Familiako arazoaren kronikotasun maila.

5. Gurasoen ezgaitasunaren maila

6. Babesgabeziari lotutako familiaren arazoak 
zenbateraino aldagarriak diren.

7. Familia barruko indarkeria maila.

8. Gurasoen eta seme-alaben arteko lotura 
afektiboa.

9. Adingabekoari egindako kaltearen larritasuna.

10. Haurrak edo nerabeak dituen arazoak.

10 Arruabarrena, M.I. eta De 
Paúl, J. (1994). Maltrato a los 
niños en la familia. Evalua-
ción y tratamiento. Madril, 
Pirámide.
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t xarrak familiaren krisi baten ondorioz gertat zen 
direnean, pronostiko hobea da. 

5. Gurasoen ezgaitasunaren maila

Zenbat eta larriagoa izan gurasoen ezgai-
tasun pert sonala, hainbat eta zailagoa da bir-
gait zea. Zenbait ezgaitasun mota, hala nola adi-
men-at zeratasun larria, pronostiko negatiboko 
nahasmendu psikikoak eta bilakaera negatiboa 
duten iraupen luzeko toxikomania edo alkoholis-
mo arazoak pronostiko negatiboaren adierazgarri 
dira. 

6. Babesgabeziari lotutako familiaren
arazoak zenbateraino aldagarriak diren

7. Familia barruko indarkeria maila

Indarkeriaren intent sitatea handia den eta 
kontrolik gabe agert zen den familietan birgait zeko 
zailtasunak ikaragarriak dira. 

8. Gurasoen eta seme-alaben arteko lotura 
afektiboa

Tratu t xarrak eman dituen gurasoak ez badu 
agert zen inolako lotura afektiborik bere seme edo 
alabarekin, edo tratu t xarrak adingabearenganako 
erabateko arbuioaren ondorio edo isla bada, pro-
nostiko negatiboa ezar daiteke.

9. Haurrari edo nerabeari egindako kaltea-
ren larritasuna

Zenbat eta kaltea handiagoa jasan, hau da, 
babesgabezia areagotu ahala, hainbat eta negati-
boagoa da pronostikoa.

10. Haurrak edo nerabeak dituen arazoak
Haurrak edo nerabeak jokabide antisozial 

edota delitu-jokabide (lapurretak, droga gehiegi 
hart zea, ihesaldiak, etab.) larria duenean (larria 
kopuruagatik eta intent sitateagatik), familia bir-
gait zeko pronostikoa negatiboagoa da. 

6.2. PRONOSTIKOA “ZALANT ZAZKOA” 
DENEAN: EBALUAZIORA/ESKU-HART ZERA 
BIDERAT ZEA

Zenbait kasutan, hasierako ebaluazioaren 
ostean zaila izango da familiaren birgaikunt zari 
buruzko pronostikoa ezart zea; “zalant zazko” pro-
nostikoa duten kasuak dira. Kasuotan, senitartekoei 
tratamendua jasot zeko aukera eskaini arte ezin da 
jakin argi eta garbi birgait zeko aukerarik dagoen ala 
ez.  Kasu hauek familian esku hart zeko taldeetara bi-
deratu daitezke (ad.: Familian Esku Hart zeko Egita-
rau Espezializatua), sei hilabetean, gehienez, trata-
mendua eman diezaieten eta epealdia amaitutakoan 
pronostikoa defi nitu ahal izateko. Kasuaren planean 
egoera honi “Ebaluazioa-Esku-hart zea” esaten zaio.

6.3. FAMILIA GAIT ZEKO EPEA

Familia gait zeko epea senitartekoen gaita-
sunen eta arazoen araberakoa izango da. Epealdia 
sei hilabetetik lau urtera bitartekoa izan daite-
ke (muga zorrot zik gabe), baina familia bat zuek 
kanpoko gizarte eragileen sostengua eta ikuskapena 
beharko dituzte etenga-
be haurra edo nerabea 
emant zipatu arte. Hau 
guztia Crittenden-ek 
(1992) egindako sailka-
penean islatuta dago11:

11 Crittenden, P. (1992). The social 
ecology of treatment: Case study 
of a service system for maltreat-
ed children. American Journal of 
Orthopsychiatry, 62, 22-34.

Hasierako ebaluazioa

FAMILIA MOTAK EZAUGARRIAK

Independienteak eta 
egokiak

Familia hauek beren seme-alaben beharrak aset zeko gai dira beren trebetasunak 
eta adiskideen, senitartekoen eta erabilt zen dituzten zerbit zuen lagunt za uztar-
tuta. Arazoak eta krisiak konpont zeko gauza dira.

Krisietan zaurgarriak

Familia hauek aldi baterako lagunt za behar dute (6-12 hilabete) arazo pun-
tualak konpont zeko, gainont zean, modu independente eta egokian arit zen dira. 
Hona krisia eragin lezaketen gertakari bat zuk: arazoren bat duen umea jaiot zea, 
dibort zioa, lana galt zea, ahaide bat hilt zea, etab. Familia honela sailkat zea ara-
zoari erant zuten dion moduaren arabera sailkat zen da, ez krisia izateagatik. 
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Irizpide orokor modura (salbuespenak egon 
daitezke), esan daiteke 18 hilabeteko  tratamen-
du intent siboko aldia nahikoa dela familia bat 
hobet zeko gauza den jakiteko eta haurra edo ne-
rabea familiaren et xera behin betiko it zul daite-
keen edo babes-neurri iraunkorra beharko duen 
erabakit zeko. Zenbait kasutan, familiek tratamen-
du zerbit zuak behar izaten jarraituko dute 18 hi-
labeteko epeaz geroztik ere, halakoetan zerbit zuak 
hain intent siboak izango ez diren arren12. 

Halaber, irizpide orokor modura (salbues-
penak salbuespen), esan daiteke tratamendu in-

tent siboa jasot zen duen familiak tratamenduaren 
lehenengo hamar hiletan aldaketa adierazgarria 
ageri ez badu, tratamendua amaitut zat jo behar 
dela, pent sat zekoa baita epe laburrean edo ertai-
nean aldaketarik ez dela izango. 

Nolanahi ere, familia birgait zeko aurreiku-
sitako epealdia haurraren edo nerabearen beharri-
zanekin bateragarria den baloratu behar da. Hau 
dela eta, adin gut xiko haurren familient zat jart zen 
diren epeak adin gehiagoko haur eta gazteent zat 
jart zen direnak baino laburragoak izango dira, ha-
labeharrez.

FAMILIA MOTAK EZAUGARRIAK

Sostengu beharra
epe ertainean

Arazo ugari dituzten familiak dira, gaitasun jakinetan trebatu behar direnak edo 
gai bati buruzko terapia behar dutenak. Esku-hart zea urtebetetik lau urtera bi-
tartean luza daiteke. Esku-hart zea amaitu ondoren familiak modu independen-
tean eta egokian jardun behar luke.

Sostengu beharra
epe luzean

Familia hauekin ez da espero eskainitako zerbit zuen lanaren ondorioz modu 
independentean eta egokian funt zionat zeko gauza izango direnik. Alabaina, 
etengabeko lagunt zarekin familiak seme-alaben beharrizan fi siko, intelektual, 
emozional eta ekonomikoak ase dit zake. Baliteke lagunt za behar izatea haurrak 
hazi arte. Honelako familien adibide dira ama adimen-urritua eta depresiboa 
den edo guraso batek modu kronikoan alkohol edo droga gehiegi hart zen dituen 
familiak.

Desegokiak
Esku hart zeko zerbit zuak ez dira nahiko honelako familiek ez orain ez etorkizu-
nean seme-alaben oinarrizko beharrizanak aset zea lort zeko. Haurrak edo nera-
beak betiko banandu behar dira familiatik.

12 Daro, D. (1988). Confronting 
child abuse. Research for effecti-
ve program design. New York, The 
Free Press.
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3. EGINKIZUN TEKNIKOAK ETA HAIEN BANAKETA

• Babes-neurriren bat hartu behar den ba-
lorat zea. Erant zuna baiezkoa bada, proposatu:

• Neurria: zaint za edo tutoret za
• Banant zearen iraupena
• Erabiliko den babes-baliabidea:

- Familia harrera (familia zabalean edo 
beste batean)
- Egoit za-harrera
- Adopzioa

• Haren aplikaziorako baldint za zehat zak 
(iraupena, kokapen geografi koa, haur edo ne-
rabearen eta senideen arteko bisiten araubidea, 
beste bat zuk).

• Baliabide juridikoren bat (adibidez, 
ado pzioa, harrera judiziala, guraso-ahala 
kent zea, emant zipazioa, tutoret za arrunta, 
adingabekoen aurkako delituen salaketa) sus-
tatu edo epaileari proposatu beharra ote da-
goen, zuzenean edo Fiskalt zaren bitartez.

• Haurra edo nerabea sartuko den zer-
bit zuaren edo egitarauaren helburua zehaztea:

• Ebaluazioa/esku-hart zea
• Familiari eustea
• Aldi baterako banant zea eta familia be-

rriro bat egitea (haurra jatorriko familiara 
it zult zea)

• Behin betiko banant zea eta beste familia 
batek hart zea (jatorriko familiako senitarte-
koek bisitak egin dit zakete edo ez)

• Behin betiko banant zea eta emant zi-
pat zeko prestat zea

• Behin betiko banant zea eta egoit za berezi 
batean sart zea

• Umeen Zerbit zuak haurrarekin edo nera-
bearekin eta familiarekin lortu beharreko helburu 
nagusiak zehaztea.

• Kasuan ustez beharko diren oinarrizko ba-
liabideak eta zerbit zuak eta baliabide eta zerbit zu 
espezializatuak proposat zea.

• Helburu horiek lort zeko epeak zehaztea.
• Kasua berrikusteko epeak zehaztea.

1. HELBURUAK

Kasuaren Planaren proposamena kasuaren 
koordinat zaileak eta haren taldeak egin behar 
dute, hasierako ebaluazioa egin eta berehala. Eba-

luazioa amait zen denetik Kasuaren Plana onet si 
arte gehienez ere bi aste igaroko dira. 

2. EPEALDIAK

        EGINKIZUNA ARDURADUNAK

1.
Jasotako informazioa eta ikerketan eta ebaluazioan zehar kasuari buruz prestatutako
ondorioak aztert zea eta balorat zea. Kasu planaren lehen proposamena prestat zea.

Kasuaren koordinat zailea 
eta taldea 

2.

Hasierako kasua planaren inguruko akordioak proposatu eta lort zea burut zapenean inplika-
tuta dauden eragileekin:

• Haurraren edo nerabearen jatorriko familia.
• Haurra edo nerabea bera, horretarako adina eta gaitasuna badauzka.
• Oinarrizko gizarte zerbit zuak.
• Egokia bada, eta kasuaren arabera:
- esku hart zeko prozesuan zuzenean parte hartuko duten komunitateko beste zerbit zu 

bat zuk.
- harrera zentroa edo familia. 
- kasuan inplikatuta dauden beste pertsona/zerbit zu bat zuk.

Kasuaren
koordinat zailea 

Erabakia hartzea eta Kasu Plana
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Kasuaren planean (ikusi hurrengo orrialde-
ko koadroa) ondoko alderdiei buruzko informazioa 
bildu behar da: 

• Haurraren edo nerabearen eta beraren fa-
miliaren identifi kazio-datuak.

• Kasuaren aurrekariak.
• Aurretik aplikatutako babes-neurriak.
• Haurra edo nerabea sartuko den zerbit zua-

ren edo egitarauaren esku hart zean helburua.
• Haur edo nerabearekin eta beraren fami-

liarekin lortu nahi diren helburu orokorrak13 eta 
horretarako epeak.

• Proposatutako babes-neurria eta nola 
aplikatuko den.

• Beharrezko beste esku-hart ze bat zuk (ko-
munitateko zerbit zuak eta zerbit zu espezializatuak).

• Ezarritako akordioak eta konpromisoak.
• Kontingent zia plana.
• Kasua Umeen Zerbit zuko zein unitate edo 

ataletan dagoen eta zein teknikarik koordinat zen 
duen.

• Kasua berrikusteko epea.
Kasuaren Plana dela-eta espedientea atal 

edo unitate batetik beste batera aldatu behar de-
nean, komeni da abiaburuko atal edo unitateko 
koordinat zaileak bilera egitea kasua bere gain har-
tuko duen atal edo unitateko koordinat zailearekin 
eta Kasuaren Planaren oinarrizko alderdien ingu-
ruan ados jart zea, planaren jarraipena bermat zeko. 
Kasuaren koordinat zaile berriak eta beraren taldeak 
egokit zat jot zen badute planaren edukian aldake-

ta garrant zit suren bat egitea, kapitulu honetan eta 
hurrengoan azaldutako prozedurari jarraituko diote.

Proposat zen den kasu plana errealista izan 
behar da, hau da, burut zeko modukoa. Hori baliaga-
rri dauden bitarteko edota zerbit zuen baitan dago, 
besteak beste. Bat zuetan, gerta daiteke kasu jakin 
batean baliabide edota zerbit zu bat zuk behar izatea 
balorat zea eta, praktikan, eskueran ez izatea edo ez 
behar bezala ez izatea. Hori gertat zen denean beste 
alternatiba bat zuk aurkitu behar dira, kasuaren beha-
rrizanei erant zuteaz gainera bideragarriak direnak. 

Kasuaren planean esku-hart zearen arriskuak 
baloratu behar dira, bai eta adingabekoarengan 
izan dit zakeen ondorioak ere. Planean arrisku ho-
riek saihesteko edo arint zeko jarduera osagarriak 
ezarri behar dira. Arriskuak egokiro balorat zen ba-
dira eta arint zeko jarduerak egiten badira, neurriak 
arrakasta izan dezake: “Erabaki baten arrakasta 
arriskuei eurei baino lotuago dago saihestu edo 
arint zeko aurreikusitako sistemei”14.

Alabaina, “beti ez dira edukit zen behar di-
ren baliabideak edo ez da egoten iragart zerik nola 
erreakzionatuko duten 
haurrek eta beraien fa-
miliek haurrak babeste-
ko zerbit zuen proposa-
men bat zuen aurrean. 
Bestalde, sarritan, era-
baki bat zuk uste bai-
no lehen aldatu behar 
izaten dira, ingurumari 
berriak direla eta”15. 

        EGINKIZUNA ARDURADUNAK

3.
Aurrekoaren arabera, kasu planaren hasierako proposamenean beharrezkotzat jot zen diren 
aldaketak egitea. 

Kasuaren koordinat zailea 
eta taldea 

4. Behar den protokoloa betet zea. Kasuaren koordinat zailea 

5.
Taldeak proposatutako kasu plana Arloko arduradun teknikoarekin aztertu eta eztabai-
dat zea. 

Kasuaren koordinat zailea, 
taldea eta Arloko ardura-
dun teknikoa 

6.

Kasu planari buruzko erabakia hart zea. Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari
aurkeztuko zaio.
Espedientea Zerbit zuko beste atal edo unitate batera biderat zea erabakit zea, behar
denean.

Kasuaren koordinat zailea
Haurrak eta Nerabeak
Babesteko Bat zordea

Presako babes-neurriren bat hartu behar de-
nean, nahikoa izango da Zerbit zuko buruak ont zat 

ematea, edo atalburu edo unitateburu batek, hura 
ez badago.

4. KASU PLANAREN EDUKIA

13 Kasuaren planean esku-
hart zearen helburu orokorrak 
defi nitu dira. Helburu hauek, 
ondoren, berariazko helburutan 
zehaztu beharko dituzte plana-
ren burut za koordinatuko duen 
teknikariak eta beraren taldeak.
14 eta 15 Fuertes, J. eta Sánchez 
Espinosa, E. (1996). La buena 
práctica en la Protección Social 
a la Infancia. Principios y crite-
rios. Lan eta Gizarte Gaietarako 
Ministerioa, Madril.

VI. kapitulua
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Halakorik gertat zen denean, edo kasu planak hut s 
egin dezakeelako zant zurik dagoenean (esaterako, 
porrot egiteko arriskua duten familia harrerak, fa-
milia berriro bat zean tratu t xar larriak edo abando-

nua gerta daitezke), kasuaren koordinat zaileak eta 
beraren taldeak plan alternatiboa (“kontingent zia 
plana”) prestatuta eduki behar dute, aukera nagu-
siak hut s eginez gero berehala ekin ahal izateko.

KASU PLANA
• Haurraren edo nerabearen eta beraren familiaren identifi kazio-datuak: Espediente zenbakia eta noiz ireki den; 
familiaren osaketa; familiako kideen izen-deiturak eta bakoit zaren jaioteguna eta jaioterria; helbidea eta telefonoa.

• Gertakariak, Umeen Zerbit zuak zergatik esku hartu duten argit zeko oinarrizko datuak; harrera, ikerketa eta 
ebaluazio prozesua: jakinarazpenaren iturria, datak, prozesuaren arduradun teknikoak, babesgabeziaren mota eta 
larritasuna, haurrari edo nerabeari eta familiari buruzko informaziorik esanguratsuena, kasuaren pronostikoa eta 
justifi kazioa.

• Aurretik aplikatutako babes-neurriak: hartutako neurriak, foru aginduen zenbakia eta data, haurraren edo nera-
bearen kokapena, helbidea eta telefonoa, tutoreak eta zaint zaileak, eta bidean den errekurtso juridikoa.

• Haurra edo nerabea sartuko den zerbit zuaren edo egitarauaren esku hart zean helburua:

• Ebaluazioa/esku-hart zea.
• Familiari eustea.
• Aldi baterako banant zea eta familia berriro bat egitea (haurra jatorriko familiara it zult zea).
• Behin betiko banant zea eta beste familia batek hart zea (jatorriko familiako senitartekoek bisitak egin 
dit zakete edo ez).
• Behin betiko banant zea eta emant zipat zeko prestatzea.
• Behin betiko banant zea eta egoit za berezi batean sart zea.

• Umeen Zerbit zuak haurrarekin edo nerabearekin eta familiarekin lortu beharreko helburu orokorrak.

 • Helburu horiek lort zeko epea.

• Proposatutako babes-neurria:

• Mota: zaint za edo tutoret za. 
• Banant zearen ustezko iraupena.
• Erabiliko den babes-baliabidea (harrera familia zabalean edo beste familia batean, egoit za harrera edo 
adopzioa).
• Neurria nola aplikatuko den: iraupena, kokapen geografi koa, haurra edo nerabea hart zen duen familiak edota 
egoit zak haren berariazko beharrizanak aset zeko izan behar dituen ezaugarriak (ad.: zerbit zu terapeutiko edo 
hezkunt za zerbit zu bereziak, familiako edo zentroko gainerako haurren edo nerabeen adin-tartea), eta beste 
bat zuk.
• Haurraren edo nerabearen bisita erregimena bere ahaideekin (bisitekin edo bisitarik gabe, maiztasuna, 
kanpoko gainikuspena, etab.).
• Proposatuko diren errekurtso juridikoak.

• Haurrarekin edo nerabearekin eta familiarekin egin beharreko beste esku-hartze bat zuen proposamena:

• Zerbit zu espezializatuak (ad.: familian esku hart zekoak, Familia Harrera Sustat zeko Egitaraua).

• Komunitateko zerbit zuak (ad.: EISE, adimen-osasuneko zerbit zuak, toxikomanien tratamendurako zerbit zuak, 
lagunt za ekonomikoak, gizarterat zeko eta lanerat zeko egitarauak).

• Kontingent zia plana.

• Familiarekin eta adingabekoarekin hartutako akordioak eta konpromisoak.

• Kasua Umeen Zerbit zuko zein unitate edo ataletan dagoen eta zein teknikarik koordinat zen duen. 

• Taldeak eta Arloko arduradun teknikoak kasua berrikusteko duten epea.

Erabakia hartzea eta Kasu Plana
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5.1. KASU PLANA PROPOSAT ZEKO
KONTUAN IZAN BEHARREKO OINARRIZKO 
PRINT ZIPIOAK

Kasu planaren proposamena prestat zeko, 
Umeen Zerbit zuko taldeek indarreko lege espa-
rruari eta I. kapituluan azaldutako print zipioei lo-
tuko zaizkie.

5.2. BABES-NEURRIAK: ZAINT ZA EDOTA 
TUTORET ZA

Babes-neurri horietariko bat aukeratuko da, 
haurren babesari buruzko indarreko legeek beraren 

aplikazioari buruz ezarritakoari egokit zen zaion 
ala ez kontuan hartuta.

Bi babes-fi gura horien erabilera egokiak 
bermatu egingo du babes-jarduketaren segurta-
sun juridikoari buruzko oinarrizko print zipioa be-
teko dela.

5.3. HAURRA EDO NERABEA SARTUKO DEN 
ZERBIT ZUAREN EDO EGITARAUAREN ESKU 
HART ZEAN HELBURUA

Umeen Zerbit zuaren esku-hart zeak ondoko 
sei helburuetako bat izan behar du (bakoit zak bere 
egitaraua du):

5. KASU PLANA PRESTATZEKO IRIZPIDEAK

EGITARAUEN IZENA HELBURUA

Ebaluazioa/esku-hart zea (iraupena: 
hiru hilabete, eta aparteko kasuetan 
hiru gehiago)

Kasuaren ikerketa burut zea babesgabezia baietsi edo ezetsi ezin denean 
(kasu “susmagarria”). Ebaluazioa zalant zazko pronostikoarekin amait zen 
denean, esku-hart ze laburra egitea pronostikoa argit zeko.

Familiari eustea
Babesgabezia gertat zeko arriskua egonez gero, arriskua sortu duten fakto-
reak neutralizat zea edo murriztea, haurra edo nerabea bere familiatik ez 
banandu behar izateko.

Aldi baterako banant zea eta familia 
berrio bat zea

Haur edo nerabe bat babesgabezia badago edo haren zaint za hart zen 
bada, (1) haren osasuna eta segurtasuna babestea familia ingurunetik aldi 
baterako bananduta eta (2) jatorriko familia ahalik eta lasterren it zuli ahal 
izan dadin prestat zea. 

Behin betiko banant zea eta bes-
te familia batean sart zea (familia
zabalean zein bestelako batean)

Babesgabezia gertatu dela, (1) haurraren edo nerabearen osasuna eta
segurtasuna babestea familia ingurunetik behin betiko bananduta eta 
(2) beste familia ingurune batean, egonkorrean, bizi dadila sustat zea
(jatorriko familiarekin harremanak izanez zein izan gabe).

Behin betiko banant zea eta emant zi-
pat zeko prestat zea

Babestutako haur edo nerabe bat ezin bada sartu familia nukleo batean 
modu egonkorrean, (1) guraso eginkizunak betet zea eta (2) helduaroan 
independente bizit zeko behar diren trebeziak irakastea.

Behin betiko banant zea eta egoit za 
berezi batean sart zea

Babestutako adingabe bat, bere kontura bizit zea eragozten dioten beharri-
zanak dituena, edo patologia berezia (ad.: adimen-urritasuna, burmuineko 
lesioak etab.), ezin bada sartu familia nukleo batean modu egonkorrean, 
beraren beharrizan berezietara egokitutako egoit za egonkor batean sart zea 
sustat zea.

Babestutako adingabeko guztiak egitarau 
horietako batean izan behar dira nahitaez, eta 

horren berri agertu behar da kasu planaren pro-
posamenean.

VI. kapitulua
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5.4. FAMILIAREN BATASUNARI EUSTEA: 
LEHENTASUNEZKO ALTERNATIBA

Banant zea ondoko ingurumarietako baten-
gatik, edo bat zuengatik, haurraren edo nerabearen 
ongizatea familiaren et xean ziurtat zea ezinezkoa 
denean soilik proposatuko da:

• Adingabea bizi den giroa edo pairat zen ari 
den tratu t xarra arriskut sua izatea.

• Haurra edo nerabea oso zaurgarria izatea.
• Guraso, tutore edo zaint zaile arduradunak 

falta izatea edo lagunt zeko prest ez izatea.
• Guraso, tutore edo zaint zaileak haurra 

edo nerabea behar bezala zaint zeko gauza ez iza-
tea edo horretarako gaitasuna ikaragarri murriz-
tuta edukit zea.

• Guraso, tutore edo zaint zaileak adingabe-
koa zaint zeko dituzten gabeziez ez ohart zea.

• Guraso, tutore edo zaint zaileek ez la-
gunt zea oinarrizko gizarte zerbit zuei edo Umeen 
Zerbit zuari esku hart zen.

• Guraso, tutore edo zaint zaileek adinga-
bekoa zaint zeko hartutako konpromisoa fi dagarria 
ez izatea.

• Guraso, tutore edo zaint zaileek kontrola 
gal dezaketela edota adingabekoari kalte larria 
egin diezaioketela aitort zea.

• Familia ingurunean adingabekoa babestu 
dezakeen pert sonarik edo kontrol elementurik ez 
izatea.

Adingabekoaren babesgabezia adierazi 
edo haren zaint za hartu baino lehen, Umeen Zer-
bit zuak dokumentuen bidez frogatu beharko du ez 
dagoela banant zea saihesteko eta adingabekoaren 
osasuna eta segurtasuna bermat zeko beste alter-
natibarik. Ahal dela, babes-neurria aplikatu baino 
lehen elkarrizketa izan behar da haur edo nerabea-
rekin eta beraren guraso edo tutoreekin. 

Haurra edo nerabea ondoko kasuetan ba-
nandu behar da bere familiatik:

• Gurasoek euren betebehar eta eskubideei 
uko egiten dietenean

• Argi dagoenean babesgabezia eragin du-
ten faktoreak ezin direla aldatu

• Lehenago ere ahaleginak egin arren fa-
miliaren egoera aldat zea lortu ez eta porrotaren 
arrazoia esku-hart zea nahikoa ez dela izan edo 
kasuaren beharrizanetarako egokia izan ez dela 
esaterik ez dagoenean.

• Gurasoak euren guraso erant zukizune-
tarako gait zeko prozesuan edo tratamendu-pro-
zesuan inplikat zearen guztiz kontra daudenean 
edota ezin dutenean inplikatu.

• Jatorriko familian egotea beraren intere-
sen kontrakoa denean

Banant zea aukerat zen bada, Umeen Zer-
bit zuak, gainerakoen aurretik lehentasuna duen 
hautabide gisa, haur edo nerabea “Aldi baterako 
banant zea eta familia berriro bat zea” izeneko egi-
tarauan sart zea erabaki beharko du. Inoiz ez da 
haur edo nerabea banant ze iraunkorraren edo be-
hin betiko banant zearen egitarauan sartu behar, 
aurretik ez bada argi eta garbi egiaztatu, edo saia-
tu behint zat, jatorriko familiarent zako lagunt za 
eta tratamendu zerbit zuen bitartez, gurasoak ez 
direla gai izango haur edo nerabeari bere beha-
rrizanetarako zainketa egokiak eskaint zeko, edota 
gurasoek horretarako beharko duten epea ez dela 
bateragarria haur edo nerabearen beharrizanekin.  

Era berean, adopzioa edo beste familia ba-
tek hart zea bezalako babes-neurria proposatu au-
rretik, behar bezala egiaztatu behar da ez dagoela 
familia zabalik, edo ez duela adingabekoaz ardura-
tu nahi edo ez dela egokia horretarako. 

Irizpide orokor modura (salbuespenak egon 
daitezke, esaterako jaioberriekin), esan daiteke 18 
hilabeteko  tratamendu intent siboko aldia nahikoa 
dela familia bat hobet zeko gauza den jakiteko eta 
haurra edo nerabea familiaren et xera behin betiko 
it zul daitekeen edo babes-neurri iraunkorra be-
harko duen erabakit zeko. Zenbait kasutan, fami-
liek tratamendu zerbit zuak behar izaten jarraituko 
dute 18 hilabeteko epeaz geroztik ere, halakoetan 
zerbit zuak hain intent siboak izango ez diren arren. 
Halaber, irizpide orokor modura (salbuespenak 
salbuespen), esan daiteke tratamendu intent siboa 
jasot zen duen familiak tratamenduaren lehenen-
go hamar hiletan aldaketa adierazgarria ageri 
ez badu, tratamendua amaitut zat jo behar dela, 
pent sat zekoa baita epe laburrean edo ertainean 
aldaketarik ez dela izango. 

Nolanahi ere, familia birgait zeko aurreiku-
sitako epealdia haurraren edo nerabearen beharri-
zanekin bateragarria den baloratu behar du Umeen 
Zerbit zuak. Hau dela eta, adin gut xiko haurren 
familient zat jart zen diren epeak adin gehiagoko 
haur eta gazteent zat jart zen direnak baino labu-
rragoak izango dira, halabeharrez.

Erabakia hartzea eta Kasu Plana
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5.5. ERABILIKO DIREN IRIZPIDE TEKNIKOAK

5.5.1. Familian Esku Hart zeko Egitaraua (FEHE) proposat zeko irizpideak

Egitarauan sart zeko irizpideak:  

1. Umearen edo nerabearen eta beraren guraso/tutore/zaint zaileen artean maitasun-harremanak izan 
behar dira, eta harreman horiek agerikoak eta positiboak izan behar dira.

2. Iragarpenen arabera, familiak zerbit zu zehat zak lort zeko aukera izatea, epe ertain edo luzean; gu-
raso/tutore/zaint zaileek euren seme-alabei ematen dizkieten tratua eta jagot za hobet zea edo, bes-
tela, guraso/tutore/zaint zaileok prest egotea, jarraibideak betet zeko eta profesionalek adingabekoei 
lagunt za eman diezaieten ahalbiderat zeko.

3. Guraso/tutore/zaint zaileek Egitarauan parte hart zea onart zea, edo 90 eguneko probaldia, behint zat.

4. Etxebizit zak gutxieneko bizigarritasun-ezaugarriak izatea.

5. Gainera, familiaren etxean bizi diren haurren edo nerabeen kasuan:
- Umeen Zerbit zuak uste izan behar du ez dela ez egokia ez onuragarria adingabekoa familiatik 
banant zea.
- Argi egon behar da lagunt zarik gabe jarrait zeak egoera ikaragarri hondatuko lukeela eta ba-
bes-neurriak hartu beharko liratekeela.

6. Babes-neurria aplikatuta familiatik aldi baterako banandu diren haurren edo nerabeen kasuetan: 
- Umeen Zerbit zuko teknikariek uste izan behar dute haur edo nerabearent zat ez dela ez ego-
kia ez onuragarria familiatik behin betiko banant zea, eta ahalik eta lasterren bildu behar dela 
senitartekoekin berriro.

Kanpoan uzteko irizpideak:

1. Bi guraso/tutore/zaint zaileek (bi gurasoko familietan) edo guraso bakarrak (guraso bat baizik ez den 
familietan) arazo hauetako bat dute:

- Droga edo alkohol gehiegi hart zen dute aspalditik, eta pronostikoa negatiboa da eta ez dago 
tratamendurik.
- Nahasmendu psikopatologiko ezgait zaile, larri eta kronikoa dute, eta ez dago ez tratamendurik 
ez kontrol farmakologikorik.
- Adimen-urritasun ezgait zailea dute.  

5.5.2. Banant ze-aldia zehazteko irizpideak

 Aldi baterako banant zea:
a) Laburra: sei hilabete baino gut xiago. 
b) Ertaina: sei hilabetetik hogeita laura bitartean.
c) Luzea: hogeita lau hilabetetik gora.

Aldi baterako banant zearen egokitasuna erabakit zeko irizpideak 

1- Haurra edo nerabea epe labur, ertain edo luzean bere senitartekoengana it zult zeko aukera 
badagoela uste da.
2- Uste da familiara it zult zea dela aukerarik onuragarriena haur edo nerabearent zat.

3- Familiaren egoerak konponbidea duela dirudi.

VI. kapitulua

Behin betiko banant zea: 
Ustez adingabekoa ez da it zuliko jatorriko familiara (bat zuetan harremanetan jarraituko dute eta 

beste bat zuetan ez).
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Behin betiko banant zearen egokitasuna erabakit zeko irizpideak  

1- Gurasoek edo tutoreek haur edo nerabearekin dituzten ardura guztiak bertan behera ut zi dituzte 
edo bere gain hart zeari uko egin diote.

2- Ez da lortu familia berriro bat zea horretarako jarritako epean, nahiz eta kasuak eskat zen dituen 
bitarteko eta zerbit zu guztiak aplikatu. 

3- Familiaren egoera ez da aldatu modu nabarmenean eta, ondorioz, haurra edo nerabea etxera it zuliz 
gero berriro babesik gabe gertat zeko arrisku larria dago. 

4- Badirudi familiaren egoerak ez duela konponbiderik. 

5- Familia bat (familia zabala edo beste bat) haurra edo nerabea hart zeko prest dago eta hori bere 
familiara it zult zea baino aukera hobea da.

6- Ez dago haurra familia batean behin betiko hart zerik, baina bai egoit za edo etxe batean hart zeko 
aukera. Alternatiba hau jatorriko familiara it zult zea baino hobea da.

Gurasoek eta haurrak banandu ondoren kontaktuak izan behar dituzten eta kontaktuok nola 
gauzatu behar diren erabakit zeko kontuan izan beharreko alderdiak

1- Nolakoak izan diren ordura arte haien arteko harremanak.

2- Nolakoak diren orain haien arteko harremanak.

3- Esku-hart zearen helburua gurasoen eta umearen arteko lotura positiboa mantent zea edo harreman 
ahul edo gaiztotuak hobet zea den.

4- Zer guraso zeregin eta erant zukizun har dezaketen gurasoek haurrari edo nerabeari dagokionez.

5- Zein diren adingabekoaren beharrizanak bilakaera-une jakin horretan. Zer uste duen lortuko due-
la gurasoekiko harremanen bidez. Nolako harremanak izan nahi dituen eta nolako maiztasunare-
kin. Nolako harremanak eta nolako maiztasunarekin izan behar lituzkeen bere beharrizanak ahalik
ondoen betet zeko.

6- Zein diren gurasoen beharrizanak eta zer uste duten lortuko dutela umearekiko harremanen bidez. 
Nolako harremanak izan nahi dituzten eta nolako maiztasunarekin. Nolako harremanak eta nolako 
maiztasunarekin izan behar lituzketen euren beharrizanak ahalik ondoen betet zeko.

7- Nolako maiztasunarekin izan behar liratekeen harremanak, guraso/tutore/zaint zaileen benetako 
prestutasuna kontuan hartuta. 

Erabakia hartzea eta Kasu Plana

5.5.4. Familia harreraren egokitasuna erabakit zeko irizpideak

Aldi baterako harrera familia zabalean

1- Alternatiba egokit zat jot zea haurraren edo nerabearen adinagatik eta atxikimendu-harremanengatik.

2- Familia zabalak harrera onart zea eta horretarako duen motibazioa eta baldint zak adingabekoarent zat 
egokiak eta onuragarriak direla uste izatea.

3- Jatorriko familiak harrera onart zea, edo ezin aurkitu izatea, edo aurka egon arren harrerari ekiteko 
arrazoiak egotea.

4- Haurrak edo nerabeak harrera onart zea eta prest egotea.

5- Harrera mota hau bereziki egokia da nerabeent zat.

6- Umeen Zerbit zuak jarraipena egingo du eta harreraren arrakasta edota sort zen diren arazoak ahalik 
azkarren detektatu eta helt zea bermat zeko behar diren sostenguak jarriko. 

5.5.3.   Haurrak edo nerabeak bananduta dagoen artean familiarekin nolako kontaktua izan 
behar duen erabakit zeko aztertu behar diren alderdiak
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VI. kapitulua

Aldi baterako harrera beste familia batean

1- Familia zabalean hart zea baino alternatiba hobea izatea.

2- Jatorriko familiak harrera onart zea, edo ezin aurkitu izatea, edo aurka egon arren harrerari ekiteko 
arrazoiak egotea.

3- Haurrak edo nerabeak harrera onart zea eta prest egotea.

4- Harrera familia hautatu eta familia eta adingabea prestatu, jarraipena egin eta sostengua emateko 
sistemak egotea, harreraren arrakasta bermat zeko beste.

Aldi baterako familia harreraren arrakasta-aukerak balorat zeko irizpideak

Arrakasta-faktoreak

1- Haurrak edo nerabeak harrera onart zea du eta prest egotea.

2- Jatorriko familiak harrera onart zea. Gurasoak haurrarent zat garrant zitsuak direla ohart zea, eta 
harrera familiarekiko etsaigorik ez izatea, ez erru-sentimendurik banandu beharra dela eta. 

3- Senideek elkarrekin jarrait zea (batez ere harrera luzeetan).

Arrisku-faktoreak

1- Haurra edo nerabea babes-sisteman luzaro egotea, aurreko harreretan porrot egin izana edota 
egoit zetan luzaroan egon izana.

2- Haurrak edo nerabeak emozio-nahasmendu edo portaera-arazo larria edukit zea.

3- Bederat zi urte baino gehiagoetan, familian tratatu txar gogorrak jasan izana.

4- Hamabi urtetik hamaseira bitarteko nerabeetan, ihesaldi eta delinkuent zia historiala edukit zea.

Familia harrera iraunkorra

1- Adingabekoa ezin da bizi bere familiarekin, eta ez dirudi epe ertainean modurik izango duenik.

2- Adopzioa ez da egokia edo bideragarria.

3- Harreraren pronostikoa aldekoa da.

4- Harrera familiak (zabalak zein kanpokoak) harrera onartu du eta horretarako duen motibazioa haur 
edo nerabearent zat egokia dela uste da.

5- Haurrak edo nerabeak familia harrera nahi/onartu du emant zipatu arte.

6- Haurrak edo nerabeak lotura afektibo eta nortasun-sentimendu sendoak ditu jatorriko familiarekiko.

7- Gurasoekiko lotura afektibo eta legalak mantendu nahi ditu, edo familiaren egoerak ez du justi-
fi kat zen behin betiko banant zea.

8- Jatorriko familiak harrera onartu du, edo harrera judiziala lort zeko modua dago.
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5.5.5. Egoit za harreraren egokitasuna erabakit zeko irizpideak

Egoit za harrera

1- Haurrak edo nerabeak gurasoekiko lotura afektibo eta legalak mantendu nahi ditu, edo familiaren 
egoerak ez du justifi kat zen behin betiko banant zea.

2- Ez dago familia harrerarik egiterik, edo ez dago arrakasta izango duela bermat zerik. Familia zabalak 
ez zuen erant zun adingabeak jasandako tratu txarren aurrean. Jatorriko familiak ez du onartu harrera 
edo denbora behar du onart zeko.

3- Adingabekoa presaz banandu behar da familiatik eta ez dago hura hart zeko prest dagoen familiarik.

4- Sei urtetik beherako haurra aldi batera egoit zan sartu diren senide zaharragoekin egon behar da.

5- Zentroak familia batek baino hobeto bermatuko du adingabekoa eta gurasoak harremanetan izango 
direla.

6- Egoit za harrera bereziki egokia da zaint za edo tutoret zapean dauden haur eta nerabeent zat:

• Atxikimendu berriak ezart zeak familiara it zult zea zaildu dezakeela uste denean.

• Lehen ere ant zeko banant ze edo familia harrera gatazkatsuak izan direnean.

• Haurrak gabezia edo errefusat ze larriak jasan berri dituenean

• Ez dagoenean familia harrera egiteko aukerarik, haurrak edo nerabeak harremanetarako 
zailtasunak edo arazo emozional larriak dituelako, zerbit zu bereziak behar dituelako (ad.: 
terapeutikoak edo hezkunt zazkoak) edo, ihes egiteko ohitura dela-eta familia normalizatu 
batean egotea zail duelako..

Emant zipat zeko prestakunt za egoit za harreran 

1- Nerabeak hamalau urte edo gehiago ditu.

2- Ezin da bizi bere familiarekin eta ez dirudi epe ertainean modurik izango duenik.

3- Aurreko familia harrerek kale egin dute. Ezin da bizi familia zabalean, ezta beste familia batean ere, 
eta ez dirudi epe ertainean gauza izango denik.

4- Bere kabuz moldat zen ikasi behar du.

Behin betiko banant zea eta egoit za berezi batean sart zea

1- Ezin da bizi bere familiarekin eta ez dirudi inoiz bizi ahal izango denik.

2- Ezin da bizi beste familia batean eta ez dirudi inoiz bizi ahal izango denik.

3- Bere kontura bizit zea eragozten dioten beharrizanak ditu, edo patologia berezia (ad.: adimen-urri-
tasuna, burmuineko lesioak etab.).

Erabakia hartzea eta Kasu Plana
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5.5.6. Adopzioaren egokitasuna erabakit zeko irizpideak

Adopzioa

1- Ez dago familian berriro sart zerik, ahaleginek porrot egin dutelako edo haur edo nerabearent zako 
kaltegarriak diren ingurumariak direla-eta familiaren egoera konponezina delako.

2- Familia zabalak ez du nahi hartu eta zaindu, edo ezin du, edo ez da gauza.

3- Luzaroan egon da erakundeen esku eta jatorriko familiarekin ez du batere harremanik izan edo oso 
harreman gutxi izan ditu.

4- Adopta dezatela nahi duela esan du.

5- Gurasoek adopzioa onartu dute.

6- Gurasoek adopzioa onartu ez arren, onarpen hori saihestu daiteke, guraso-ahala kent zeko auziari 
ekiteko arrazoiak baitaude.

7- Haurraren adin txikia kontuan hartuta, berehala hartu behar dute familia batean (zazpi urte baino 
gutxiagoekin aukera gehiago daude adopzioak arrakasta izateko).

VI. kapitulua
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1.1. HELBURUAK

• Kasuaren planean ezarritako babes-neu-
rriak aplikat zea.

• Plana abiarazteko behar diren akordioak 
fi nkat zea (familia, bitarteko espezializatuak, oina-
rrizko gizarte zerbit zuak, etab.).

• Plana abiarazten inplikatuta dauden zer-
bit zuen zereginak, erant zukizunak eta komunika-
zio bideak defi nit zea. 

1.2. EPEALDIAK

Bizkaiko Foru Aldundiko organo eskudu-
nak kasu planari eta aplikatu beharreko babes
-neurriari buruzko erabakia hartutakoan, bereha-
la gauzatu behar da.

1. LEHENENGO FASEA: BABES-NEURRIA APLIKAT ZEA ETA KASU PLANA ABIARAZTEKO 
PRESTAT ZEA

EGINKIZUNA ARDURADUNAK

1. Babes-neurria aplikat zea erabakiz gero (tutoret za edo zaint za), ebaz-
pena eta jakinarazpena prestat zea.

Administrazio Ebazpenaren jakinarazpen idat zia bidalt zea gurasoei, 
tutoreei edo zaint zaileei, harrera familiari edo harrera zentroko zuzen-
dariari eta fi skalt zari. 

Zerbit zuburua

2. Espedientea beste atal edo unitate batera bidaliko bada, bertan kasua 
koordinatuko duen teknikaria hautat zea.

Parte hart zen duten atal 
edo unitateetako arloko 
teknikari arduradunak

3. Kasua koordinat zen duen teknikaria aldatu bada, koordinat zaile berria 
honakoei aurkeztea:

• Guraso, tutore edo zaint zaileei
• Haurrari edo nerabeari, beharrezkoa bada
• Oinarrizko gizarte zerbit zuei
• Planean esku duten erkidegoko zerbit zu eta zerbit zu espezia-
lizatu guztiei  

Kasua koordinat zen aritu 
diren teknikariak eta
oraindik aurrera
koordinatuko dutenak

Umeen Zerbit zuak onetsitako kasu planaren berri zabalt zea eta,
aurretiaz egin ez bada, hura abiarazteko akordioak lort zea ondokoekin: 

• Guraso, tutore edo zaint zaileekin
• Haurrarekin, beharrezkoa bada
• Oinarrizko gizarte zerbit zuekin
• Planean esku duten erkidegoko zerbit zu eta zerbit zu espezia-
lizatu guztiekin

Kasuaren koordinat zailea

Kasuan esku hartuko duten zerbit zu espezializatuei (ad.: egoit za zen-
troa, Familia Harrera Sustat zeko Taldea, Familian Esku Hart zeko Egita-
raua) biderat ze-txostena bidalt zea. 

Kasu plana abiaraztea

1.3. EGINKIZUN TEKNIKOAK ETA HAIEN BANAKETA
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1.4. KASU PLANA ABIARAZTEKO
PROZEDURA

1.4.1. Espedienteak Zerbit zuko atal/unitate 
batetik beste batera lekualdat zea

Espedientea atal/unitate batetik beste ba-
tera lekualdat zea Haurrak eta Nerabeak Babes-
teko Bat zordeak erabakiko du. Arloko teknikari 
arduradunek eta kasuaren koordinat zaileek koor-
dinatuko dute.

Kasu plana espedientearen atal/unitate al-
daketarekin lotuta doanean, pent sat zekoa da ha-

ren edukia adostua izango dutela koordinat zaileek 
espedientea lekualdatu baino lehen. Hala ere, 
adostasunik lortu ezean, lekualdaketa abiarazten 
duen kasu koordinat zaileak bidezko prozeduraren 
bidez aldatu ahal izango du.

Nolanahi ere, jatorriko koordinat zaileak 
ahaleginak egin behar ditu kasua hart zen duena-
rekin kasu plana dela-eta adostasuna lort zeko.

Eskuliburu honetako bigarren kapituluan 
Umeen Zerbit zuko atal/unitate bakoit zak artatu 
beharreko kasuak zehaztu dira. Laburbilduta, iriz-
pide hauek hartuko da aint zat: 

Haurra edo nerabea dagoen egitaraua Kasua artatu behar duen 
atala/unitatea

Ebaluat zeko eta Esku Hart zeko Egitaraua: haurrak eta nerabeak.
Familiari Eusteko Egitaraua: haurrak eta nerabeak.

Aldi baterako banandu eta familia berriro bat zeko egitaraua: haurrak 
eta nerabeak, banat zeak sei hilabete baino gutxiago irautea aurreikusten 
denean.

Harrera, Balorazio eta
Orientazio Atala

Aldi baterako banandu eta familia berriro bat zeko egitaraua: haurrak 
eta nerabeak familia harreran (familia zabalean edo beste familia ba-
tean), banant zeak sei hilabete baino gehiago irautea aurreikusten de-
nean. Kasu hauek behar den aldian artatuko ditu Familia Harreraren eta 
Adopzioen Atalak familia batu ondoren.

Behin betiko banandu eta beste familia batek hart zeko egitaraua (za-
balak edo beste batek).

Familia Harreraren eta
Adopzioen Atala

Aldi baterako banandu eta familia berriro bat zeko egitaraua: haurrak 
eta nerabeak egoit za harreran, banant zeak sei hilabete baino gehiago 
irautea aurreikusten denean. Kasu hauek behar den aldian artatuko ditu 
Egoit za Harreren Atalak familia batu ondoren.

Aldi baterako banandu eta familia berriro bat zeko egitaraua: egoit za 
harreran aldi batez, harrera familia hautatu arte, dauden haurrak  
eta nerabeak. Kasu hauek Egoit za Harreren Atalak artatuko ditu haurra 
edo nerabea hartuko duen familia hautatu eta moldat ze-prozesua hari 
arte.

Behin betiko banandu eta emant zipat zeko prestat zeko egitaraua: 
haurrak eta nerabeak.

Behin betiko banandu eta egoitza ingurune espezializatu batean sar-
tzeko egitaraua: haurrak eta nerabeak.

Egoitza Harreraren Atala

VII. kapitulua
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1.4.2. Akordioak ezart zea

a) Akordioak ezart zea guraso edo tuto-
reekin eta, behar izanez gero, haur edo nera-
bearekin:

Kasu planaren gaineko erabakia hartu eta 
berehala guraso edo tutoreei eta haur edo nera-
beari jakinarazi behar zaie zer erabaki den kasuko 
neurriez, baliabideez eta gainerako esku-hart zeez. 
Bidezko den kasuetan, jakinarazpen idat ziaz gai-
nera, aurretik gurasoekin eta haur edo nerabea-
rekin erabakiez hit z egiteko modurik izan ez bada, 
ahaleginak egingo dira kasua koordinat zen duen 
teknikariak elkarrizketa batean aurrez aurre eta 
argi eta ulert zeko moduan azalt zeko zergatik esku 
hartu duen Administrazioak eta nolako ondoreak 
izan dit zakeen erabakiak.

Gainera, Umeen Zerbit zuko teknikariek 
ahal dituzten ahalegin guztiak egingo dituzte gu-
rasoek eta haurrak edo nerabeak (adinaren ara-
bera) kasu plana onar dezaten, oso garrant zit sua 
baita neurriak arrakasta izateko eta adingabekoak 
ondore t xarrik ez jasateko. Ahal dela, gurasoekin 
eta haur edo nerabearekin (behar bada) akordioa 
sinat zeko ahaleginak egingo dira, honako eduki 
hauekin:

• Lortu nahi diren helburu orokorrak
(kasuaren planean zehaztu diren bezala).

• Abiaraziko diren baliabideak/egitarauak/
esku-hart zeak. Helburu horiek lort zeko egingo 
diren lanak. 

• Helburuak lortu direnez ebaluat zeko 
modua.

• Helburuak lort zearen eta ez lort zearen 
ondorioak.

• Akordioa berrikusteko epea. 

b) Akordioak ezart zea kasuan esku 
hart zen duten zerbit zu eta profesionalekin:

Beharrezkoa denean, Umeen Zerbit zuak oina-
rrizko gizarte zerbit zuei inplikat zeko eta lagunt zeko 
eskatuko die kasu plana abiarazteko eta ezarritako 
helburuak erdiesteko. Oro har, Umeen Zerbit zuak 
egoit za harrera, familia harrera eta familian esku 
hart zeko baliabide espezializatuak abiaraziko ditu, 
zuzendarit za-lanak egingo ditu, lagunt za teknikoa 
emango du eta haien jarduna gainikusi eta koor-
dinatuko du, eta oinarrizko gizarte zerbit zuei es-
katuko die eginkizun horiek euren gain hart zeko 
erkidegoaren sareko zerbit zuekin batera. Oso ga-
rrant zit sua da, hasierako urrat s modura, kasuaren 
koordinat zaileak oinarrizko gizarte zerbit zuekin 
hit zart zea zer eginkizun izango duen bakoit zak eta 
nola koordinatuko diren plana abiarazteko.  Umeen 
Zerbit zuaren xedea oinarrizko gizarte zerbit zuek 
ahalik gehien inplikat zea izan behar da.

Kasuaren planean inplikatuta dauden erki-
degoaren zerbit zu eta zerbit zu espezializatu guz-
tiekin akordioak sinat zeko ahaleginak egingo dira, 
gut xienez ondoko sei gaien inguruan:

a) Lortu nahi diren helburuak
b) Bakoit zaren eginkizunak 
c) Esku hart zeko prozedura
d) Esku-hart zearen epea
e) Erabakiak hart zeko prozedura eta esku-
menak
f) Konpartituko den informazioa eta erabi-
liko diren komunikazio bideak.
Horretarako, garrant zit sua da zerbit zu 

bakoit zak argi edukit zea zeint zuk izango diren 
bere zeregin zehat zak eta nolakoa izango den, 
osoan, esku-hart zea. Ikuspegi hori kasuaren pla-
nean ezarriko da.

2. BIGARREN FASEA: KASU PLANA ABIARAZTEA

2.1. HELBURUAK

• Kasuaren planean ezarritako helburuak 
lort zeko behar diren jarduerak sustat zea eta 
burut zea.

• Adingabekoaren eta familiaren egoeraren 
eta planean lortu nahi diren helburuen lorpenaren 
ebaluazio etengabea egitea.

• Aurrekoa oinarrit zat hartuta, hartu-
tako neurriei eta kasu planaren edukiari buruz
egin behar diren aldarazpenak proposat zea eta 
egitea.

• Behin betiko neurria proposat zea ezarri-
tako epean (haur edo nerabearen adinaren arabe-
rakoa izango da: gehienez bi urte).

Kasu plana abiaraztea
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2.2. EGINKIZUN TEKNIKOAK ETA HAIEN 
BANAKETA

EGINKIZUNA ARDURADUNAK

1. Haurraren edo nerabearen 
eta familiaren egoerari 
eta esku-hart zearen bi-
lakaerari buruzko t xos-
tena etengabe bilt zea. 
Informazioa espedientean 
agerraraztea.

Kasuaren
koordinat zailea

2. Kasuan esku hart zen 
duten zerbit zu eta profe-
sionalak zuzent zea, haien 
jarduna koordinat zea 
eta lagunt za teknikoa 
ematea..

Kasuaren
koordinat zailea 
eta oinarrizko
gizarte
zerbit zuak

3. Esku-hart zean bilt zen 
den informazioa aldian-
aldian analizat zea (sei 
hilean behin lau urtetik 
gorako haurren eta ne-
rabeen kasuetan eta lau 
hilean behin haur t xikia-
goen kasuetan. Bidezkoa 
bada, kasuan planeko 
neurriak edo beste alderdi 
bat zuk aldat zeko propo-
samenak prestat zea

Taldea 

4. Berrikuspenaren
ondorioz plan berria 
prestatu behar bada, 
Haurrak eta Nerabeak 
Babesteko Bat zordean 
aurkeztuko da, onet s 
dadin.

Kasuaren
koordinat zailea.
Haurrak eta
Nerabeak
Babesteko
Bat zordea

Kasu bat koordinat zen duten teknikariek la-
gunt za teknikoa eskatuko diete taldeko gainerako 
kideei eta hauek eman egin beharko diete.

2.3. IRIZPIDEAK

2.3.1. Bildu beharreko informazioa

Fase honetan zehar Umeen Zerbit zuko 
te knikariek haur edo nerabearen eta familiaren 

egoeraren eta kasu planaren bilakaeraren jarrai-
pen etengabea egingo dute (ea pent satu bezala 
burut zen ari den); horretarako informazioa bilduko 
dute ondokoen bitartez:

• Kontaktu pert sonalak familiarekin eta 
adingabekoarekin sei hilean behin, kaltegarrit zat 
jot zen ez bada.

• Kontaktu pert sonalak sei hilean behin 
(edo sarriago, behar izanez gero) oinarrizko gizarte 
zerbit zuetako teknikariekin, kasuan esku hart zen 
badute.

• Kontaktu pert sonalak sei hilean behin 
(edo sarriago, behar izanez gero) haurra edo nera-
bea dagoen harrera zentroko arduradunekin, fami-
liarekin lan egiten ari diren Familian Esku Hart zeko 
Egitarauko teknikariekin edota Familia Harrera 
Sustat zeko Egitarauko teknikariekin. 

• Kontaktuak familiarekin eta haurrarekin 
edo nerabearekin esku hart zen ari diren beste pro-
fesional eta zerbit zu bat zuekin. Ahal den guztie-
tan, informazioa oinarrizko gizarte zerbit zuetako 
edo kasuan esku hart zen ari diren zerbit zu es-
pezializatuetako (harrera zentroa, Familian Esku 
Hart zeko Egitaraua, Familia Harrera Sustat zeko 
Egitaraua) teknikariek bilduko dute eta gero kasua 
koordinat zen ari den Umeen Zerbit zuko teknika-
riari bidaliko diote.

• Kasuan esku hart zen diren zerbit zu es-
pezializatuen (harrera zentroa, Familian Esku 
Hart zeko Egitaraua, Familia Harrera Sustat zeko 
Egitaraua) idat zizko t xostenak sei hilean behin 
(edo sarriago, behar izanez gero). Txosten hauek 
planean ezarritako helburuei begira izandako 
bilakaeran zentratuko dira, eta ondoko eskema 
orokorrari jarraituko diote:

Zerbit zu espezializatuek Umeen Zerbit zuari 
aldizka bidali behar dizkioten t xostenen gidoia

VII. kapitulua

• Atarikoa: Esku-hart zearen iraupena, helburuak, 
haur edo nerabeari edota familiari emandako 
baliabideak (bai zentro edo egitaraukoak, bai er-
kidegoarenak).  

• Kasuak, planteatutako helburuei begira, izan-
dako bilakaeraren deskripzio laburra eta datu 
objektiboak ematen dituena, eta zenbateraino 
lortu diren helburu horiek.
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• Balorazioa, pronostikoa eta gero-
ra egin beharko diren esku-hart zeak: Esku
-hart zearen emait zen eta bilakaeraren balorazio 
orokorra, haur edo nerabearen edota familiaren 
oraingo egoeraren balorazioa, kasuaren pronos-
tikoa, adingabekoaren edota familiaren beharri-
zanak, egin beharreko esku-hart zeari buruzko 
orientazioa, kasuaren planean egin beharreko 
aldaketak proposat zea.

Kontaktuak eta informazio-bilt zeak sarria-
go egin behar dira lau urtetik beherako haurren 
kasuetan.

Beste zerbit zu/profesional bat zuek kasua-
ren planean aldaketak egitea proposat zen dute-
nean, kasuaren koordinat zaileak proposamena 
baloratuko du eta erabakia hartuko du: aldake-
ta besterik gabe sart zea edo lehenbizi bere tal-
dearekin edota arloko teknikari arduradunarekin 
aztert zea. 

2.3.2. Erakundeen arteko koordinazioa

Umeen Zerbit zuko teknikariek kasuan 
esku hart zen duten zerbit zu eta profesionale-
kin aldioro banaka dituzten kontaktuez gaine-
ra, garrant zit sua da zerbit zu edota profesio-
nal horiek bide eta sistema egonkor eta arinak 
edukit zea koordinat zeko eta beren esku-hart zeei 
buruzko informazio garrant zit sua elkarri zuze-
nean helarazteko. Garrant zit sua da komunikazio 
bide eta sistema horiek badaudela eta ondo ari 
direla ziurtat zea. Horretarako, garrant zit sua da 
Zerbit zuko teknikariek baterako berrikuspen eta 
koordinazio bilerak deit zea edota sustat zea, hain 
zuzen ere kasuan esku hart zen duten zerbit zu eta 
profesional guztiek ordezkarit za duten bilerak 
(ad.: oinarrizko gizarte zerbit zuak, harrera zen-
troa, Familian Esku Hart zeko Egitaraua, eskola, 
adimen-osasuna). 

Umeen Zerbit zuko teknikariek nahitaez 
ziurtatu behar dute esku-hart zea hasten den une-
tik beretik ondoren aipatuko direnek informazioa 
trukat zeko bideak eta jardunak koordinat zeko sis-
temak izango dituztela:

• Oinarrizko gizarte zerbit zuak
• Haurra edo nerabea hart zen duen

zentroa

• Familian Esku Hart zeko Egitarau Espezia-
lizatua, egonez gero

• Familia harreraren jarraipenaren eta la-
gunt zaren ardura duen taldea edota egitaraua, 
egonez gero.

Horrez gainera, Umeen Zerbit zuko teknika-
riek esku-hart ze osoan zehar bide eta sistema ho-
riek ongi funt zionat zea bermatu behar dute.

Oro har, Umeen Zerbit zuko teknikariek ba-
liabide espezializatuak abiaraziko dituzte, zuzen-
darit za-lanak egingo dituzte, lagunt za te knikoa 
emango dute eta haien jarduna gainikusi eta 
koordinatuko dute, eta oinarrizko gizarte zer-
bit zuetako teknikariek gauza bera egingo dute 
erkidegoaren sareko zerbit zuekin, hauen beharra 
dagoenean. 

2.3.3. Kasuak berriro ebaluat zea formalki

Sei hilean behin (edo sarriago, beharrezkoa 
bada edo haurra lau urtetik beherakoa bada), tal-
deak bilera formala egingo du kasuari, familia-
ren bilakaerari eta adingabekoari buruz jasotako 
informazio berria eta esku-hart zearen emait zak 
aztert zeko kasuaren planean ezarritakoa oina-
rrit zat hartuta. Bilera horietan neurri, baliabide, 
zerbit zuen esleipenean edo planean jasotako 
beste konturen batean aldaketarik egin behar den 
aztertuko da.

2.4. KASU PLANA BERRIKUSTEA

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeak 
kasu bakoit za berrikusteko ezart zen duen epea 
gorabehera, kasuaren ardura duenak eta arloko 
teknikari arduradunak sei hilean behin gut xienez 
berrikusi behar dituzte lau urtetik gorako haur eta 
nerabeen kasu planak eta lau hilean behin gut xie-
nez laur urtetik beherako haurren kasu planak. 

Taldeak uste badu esku-hart zearen hel-
buru orokorrak edo babes-neurria (zaint za edo 
tutoret za) edo hura aplikat zeko modua aldatu 
behar direla, horri buruzko proposamen zehat za 
prestatu eta arloko arduradun teknikoari eta ata-
leko edo unitateko buruari bidali behar die. Gero 
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari 
au rkeztuko zaio eta honek aztertu egingo du eta, 
bidezkoa bada, proposamena bidaliko dio foru 
diputatuari.

Kasu plana Abiaraztea
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2.5. ERABAKIAK

2.5.1. 1. erabakia: Babes-ekint zarekin ja-
rraitu behar den zehaztea

Irakurri VIII. kapitulua: Espedientea ixteko 
irizpideak.

2.5.2. 2. erabakia: Haur edo nerabe bati 
buruzko behin betiko neurria

Umeen Zerbit zuak bi urte igaro baino le-
hen zehaztu behar du haur edo nerabe bakoit zari 
buruzko behin betiko neurria. Hau da, bi urteko 
epea du erabakit zeko familia/gizarte ingurune 
jakin batean integratuko den. Epealdia laburra-
goa izango da, halabeharrez, adin t xikiko haurren 

kasuetan. Behin betiko neurria hauetako bat izan 
behar da:

1- Jatorriko familian jarrait zea edo bertara 
it zult zea.

2- Familia zabalak hart zea (harrera 
iraunkorra). 

3- Beste familia batek harrera egitea (ha-
rrera iraunkorra edo adopzioa). 

4- Emant zipat zeko prestat zea (harrera 
iraunkorra zentro batean).

5- Zentro espezializatu batean sart zeko 
prestat zea (harrera zentro batean, aldi baterako 
edo behin betiko).

Lehen ere esan den bezala, haurra edo ne-
rabea bere familian egotea edo bertara it zult zea 
lehenet siko da. Hori ezinezkoa denean soilik azter-
tuko dira beste aukerak.

VII. kapitulua



Marco de Intervención

Espedientea ixtea

VIII. kapitulua
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Kasu bat zuetan atal edo unitateko buruak 
onet si behar badu ere, irizpide hauek hartuko dira 
kontuan espedienteak ixteko:

1. Babesgabezia eragin zuten arrazoiak 
desagert zea. Babesgabeziarik ez egotea. Hau-
rra edo nerabea familiaren et xean bizit zea eta 
ondo zainduko dutela eta oinarrizko beharriza-
nak aseko zaizkiola bermatuta egotea. Familiaren 
egoeraren bilakaera ona izatea eta babesgabezia 
desagertu izana. Familiak Umeen Zerbit zuaren 
lagunt za ez behar izatea adingabekoaren oina-
rrizko beharrizanak aset zeko.

2. Tratu t xarrak edota abandonua lehen be-
zain larriak ez izatea, hain zuzen ere arinak edo 
moderatuak izatea. Kasua, beraz, oinarrizko gizar-
te zerbit zuetara bideratuko da.

3. Tratu t xarrak egin dituen edota abando-
nuaren errudun den heldua familiaren et xean ez 

bizit zea eta aurrerant zean adingabekoarengana 
iristerik ez izatea.

4. Egoit za edo familia harrera baten ostean 
zaint za edo tutoret za gurasoei it zuli eta haurra edo 
nerabea bere familiara it zult zea eta 12 hilabeteko 
jarraipena egin ondoren zaint zan edo egoeran ino-
lako arazo esangurat surik edo akat sik ez egotea. 

5. Gaztea adin-nagusitasunera helt zea. Ba-
besik behar izanez gero, behar diren erkidegoaren 
zerbit zuetara biderat zen da (badaude).

6. Nerabeak 16-18 urte edukit zea, legez 
edo izatez emant zipatuta egotea eta bere kabuz 
bizit zeko gai izatea.

7. Haurra edo nerabea adoptat zea.
8. Haurra edo nerabea hilt zea.
9. Haurra edo nerabea beste autonomia er-

kidego batera joatea (familia harreragatik denean 
izan ezik) edo beste herrialde batera.

1. IRIZPIDEAK

Kasua koordinat zen duen teknikariak eta 
beraren taldeak espedientea it xi daitekeela uste 
badute, horretarako prozedurarik egokiena zein 
den eta zenbat denbora beharko den ere aztertuko 
du. Alderdi horiek aztertutakoan, proposamena
aurkeztuko die arloko arduradun teknikoari eta 
ataleko edo unitateko buruari, egoki derit zeten 
oharrak egin dit zaten. Ondoren proposamena 
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari
aurkeztuko zaio, behar den foru agindua lort zeko. 

Bidezkoak diren jakinarazpenak eta berrie-
mateak bidalt zeaz gain, kasua koordinat zen due-
nak esku-hart zeari “it xiera” formala emango dio 
familiarekin, haur edo nerabearekin, oinarri zko 
gizarte zerbit zuekin edota kasuan aritu diren 

zerbit zu eta profesional guztiekin. Ahal dela, eta 
bidezkoa bada, it xiera haur edo nerabearekin, 
familiarekin eta oinarrizko gizarte zerbit zuekin 
aurrez aurreko elkarrizketa eginez gauzatuko da. 
Umeen Zerbit zuak uste badu oinarrizko gizarte 
zerbit zuek segimendua egiten edo familiari sos-
tengua ematen jarraitu behar dutela, t xostena 
bidaliko zaie eta bertan, zuzenean esku hart zeko 
eskat zen bazaie, hautemandako arazoa azalduko 
zaie. 

Espedientean hura ixteko egin diren ku-
deaketa tekniko eta administratibo guztiak jasoko 
dira, bai eta Umeen Zerbit zuak it xiera dela-eta bi-
dali edo jaso dituen jakinarazpen eta t xosten guz-
tien kopiak ere.

2. PROZEDURA

Espedientea ixtea
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IX. kapitulua

16 Kapitulu honetako datu asko 
Haurren Aurkako Tratu T xarren 
Prebent ziorako Elkarteen Fede-
razioak eta Lan eta Gizarte Gaie-
tarako Ministerioak 1998an argi-
taratutako eskuliburu honetatik 
hartu dira: “Haurrei eta nerabeei 
egoit zetan arreta ongi emateko 
eskuliburua”; bertan adingabe-
koekin egoit zetan esku hart zeko 
irizpideak eta jardun onerako 
arauak xehekatu ziren.
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1. Haur eta nerabe gehienent zat, oinarri zko 
beharrizanak aset zeko ingurunerik aproposena 
familia da, ahal dela jatorriko familia. Horregatik, 
haurrak babesteko zerbit zuen helburu nagusia eta 
behinena gurasoak euren zereginak behar bezala 
egiteko gauza izatea lort zea da, euren seme-ala-
bei arreta egokia eman ahal izan diezaieten eta 
familiak batuta mantendu ahal izateko. Familiak 
berebiziko garrant zia du haurraren edo nerabea-
ren bizit zan: egia horrexetan oinarritu behar da 
egoit zetan ematen den arreta. Helburua, beraz, ez 
da izango familiaren lekua hart zea, lagunt zea bai-
no, adingabekoen egoera hobet zeko behar duen 
lagunt za emanez.

2. Haur edo nerabe bat bere familiatik ba-
nandu beharra gertat zen denean, haurrak babes-
teko zerbit zuek familia berriro bat zera zuzendu 
behar dituzte euren ahaleginak. Honelako kasue-
tan ezinbestekoa da: 

• Gurasoen eta seme-alaben arteko ha-
rremanak ahalik eta sarrien eta ahalik eta in-
tent soen mantent zea (haurraren edo nerabea-
ren beharrizanen arabera).

• Gurasoei ahalik eta guraso-ardura gehien 
izaten lagat zea eta horren alde egitea. 

• Gurasoei eta haurrei eta nerabeei bera-
ria zko lagunt za baliabideak eskaint zea pert so-
na eta familia modura birgait zeko prozesuan 
lagungarri izan dakizkien.

Salbuespenak salbuespen, sei urtetik be-
herako haur bat bere familiatik aldi baterako zein 
betiko banant zen denean, harrerarako aukerarik 
aproposena beste familia batean hart zea izango 
da (harrera sinplean aldi baterako banatu bada, 
eta harrera iraunkor edo adopzio aurreko harre-
ran betiko bada). Lehentasuna familia zabalean 
hart zeak izango du beti. Aukera horrek haurraren 
edo nerabearen interes eta beharrizanak aset zen 
baditu, lehenet si egin behar da beste familia 
batean hart zearen aldean. Sei urtetik beherako 
haurrak aparteko kasuetan soilik egon behar dira 
egoit za harreran. 

Familia berriro bat zerik ez dagoela edo 
adingabekoari komeni ez zaiola egiaztat zen bada, 
familia ingurune alternatibo eta egonkorra aurki-
tu behar zaio adopzioaren edo behin betiko ha-

rreraren bidez. Erabaki hori ahalik azkarren hartu 
behar da eta nahitaez Umeen Zerbit zuaren esku 
hart zen hasten denetik bi urte pasatu baino lehen 
lau urtetik gorako haurren kasuan eta urtebete 
pasatu baino lehen lau urtetik beherako haurren 
kasuan.

Haurra edo nerabea inongo familia ingu-
runetan modu egonkorrean t xertat zea lort zerik 
ez dagoenean (adin arrazoiengatik edo jokabi-
de arazoengatik, esaterako), haurrak babesteko 
zerbit zuen jardunaren xedea hauxe izan behar 
da, guraso zereginak egiteaz gainera: (a) haurra 
edo nerabea adin nagusitasunera iristean helduen 
munduan t xertat zeko (emant zipat zeko) prestat zea 
edo (b), urritasun ezgait zaile larria dela-eta hori 
ezinezkoa bada, ingurune edo zentro espezializatu 
batean integrat zea. 

3. Haurrak edo nerabeak bere jatorriko fa-
milian maitasun-loturak ezarri baditu, lotura ho-
riek mantendu egin behar dira, familiara it zuliko 
den kontuan hartu gabe, baldin eta beraren onura-
rako eta ongizaterako bada. Umeak babesteko zer-
bit zuek lotura horien eta umearen babesaren arte-
ko oreka lortu behar dute euren esku-hart zean.

Lotura afektiboak dira haurraren edo nera-
bearen eta beraren gurasoen eta beste senitarte-
ko heldu bat zuen artekoak eta neba-arreben ar-
tekoak. Horregatik, okert zat jot zen denean izan 
ezik, eta irizpide orokor modura, banant ze ka-
suetan haurrideen taldea batera gera dadin edo 
ahalik eta harremanik gehien izan dit zan lortu 
behar da.

4. Egoit za harrera aukera egokia da ingu-
ruabar jakin bat zuetan. Neurri hau haurrarent zat 
edo nerabearent zat beste guztiak baino onuraga-
rriagoa denean aplikatuko da. Behar den artean 
soilik aplikatuko da.

5. Egoit za zentroak planifi kat zeko eta an-
tolat zeko arauen eta haien jardun-arauen ardat z 
nagusia haurrei eta nerabeei, banaka zein taldeka, 
ahalik arretarik hoberena ematea izan behar da. 

6. Egoit za arretaren bidez haurren eta nera-
been oinarrizko beharrizan hauek ase behar dira:

• Beharrizan materialak (janaria, jant ziak, 
etab.).

• Osasun lagunt za.

1. OINARRIZKO FILOSOFIA ETA JARDUERA PRINTZIPIOAK

Egoitza harrera: babes-baliabide espezialitatua
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• Ikasketak.
• Eskolako ikasketen sendokunt za eta

zuzenketa.
• Haurren eta nerabeen ohiko esperient ziak 

(et xebizit za egokia, ordutegiak, jarduerak, 
hezkunt za ereduak, aisialdiko jarduerak, 
etab.).

Halaber, egoit za arretarako baliabideak 
adingabekoei maitasuna, babesa, konfi ant za, se-
gurtasuna eta egonkortasuna emateko helburua-
rekin antolatu behar dira. Egoit za zentroetan 
haurren edo nerabeen arteko harremanak kon-
trolpean izan behar dira, erasorik eta abusurik 
gerta ez dadin. 

7. Haurrak babesteko sistemak eta egoit za 
harrerako zentroek artatu behar dituzten haurren 
eta nerabeen eta beraien familien beharrizanak 
aset zeko behar diren baliabideak eduki behar di-
tuzte. Horretarako, egoit za arretako arduradunek 
kasu bakoit zeko beharrizanak hauteman behar 
dituzte eta haurren ongizatea sustat zeko ikuspegi 
orokorra aint zat hartuta ase behar dituzte. 

Haur eta nerabe bakoit zaren kasua beraren 
inguruabar eta beharrizan berezien arabera az-
tertu behar da. Egoit za zentroetan artat zen diren 
haur eta nerabe guztiak banaka ebaluatuko dira 
eta ondoren bakoit zari esku hart zeko berariazko 
plana prestatuko zaio kasu plana gauzat zeko. 

Egoit zako jarduketa banakoa izan behar da, 
hau da, kasuan kasuko adingabekoaren beharriza-
netara moldatu behar da. Gainera, kontuan hartu 
behar da denboran zehar babestutako haurren eta 
nerabeen eta beraien senitartekoen egoera eta be-
harrizanak aldatu egiten direla. Adingabekoaren 
eta beraren familiaren bizit zaren une zehat z ba-
tean egokiak diren jarduketak eta baliabideak ba-
liteke beste une batean egokiak ez izatea. Honek 
esan nahi du aplikat zen diren baliabideen egokita-
suna eta haiek kasuko beharren arabera aldat zeko 
malgutasuna etengabean ebaluatu behar direla.

8. Haur edo nerabe bat egoit za zentro bate-
ra eramateak familia bizit za eta bizit zako beste al-
derdi bat zuk hausten ditu. Haustura horrek eragin 
positiboa izan dezake (ad.: haurra tratu t xarretatik 
edota abandonutik babestea), baina baita ondo-
rio t xarrak ere. Egoit zetan ematen den arretaren 
lehentasunezko helburuak izan behar dira haus-
turaren ondorio t xarrak murriztea eta haur edo 

nerabearen bizit zaren “jarraitasuna” berrezart zea. 
Jarraitasuna honela sustatu daiteke:

• Haur edo nerabearekin bizi diren helduen 
(hezit zaileak) egonkortasuna eta erreferent zia
-hezit zaile baten prestutasuna bult zatuta.

• Umeen Zerbit zuko erreferent ziazko pro-
fesionalen egonkortasuna bult zatuta.

• Kalterako ez bada, haurrak edo nerabeak 
iraganarekin dituen loturak mantenduta: le-
hengo et xetik hurbil bizi, harremanak senitar-
tekoekin eta adiskideekin, aisialdiko jarduere-
tan parte hart zen jarraitu, objektu pert sonalak 
(argazkiak, panpinak, arropa, etab.). 

9. Esku-hart zean akat sek baino garrant zi 
handiagoa izango dute gaitasunek. Hala ere, kon-
tu bereziarekin ebaluatu eta artatuko dira haurrek 
eta nerabeek babesgabeziaren ondorioz jasandako 
defi zit, gabezia eta traumatismoak. Honelako 
arazoak konpont zeko esku-hart zeak lehentasuna 
izango du esku hart zeko banako planetan. 

10. Esku-hart zea egiten denean beti ere 
kontuan hartuko da adingabekoaren bilakaera
-unea eta jarrera hezit zailea hartuko da, haren 
garapen bio-psikosoziala sustat zeko helburuare-
kin. Haurra nerabezarotik eta helduarotik hurbil 
badago, autonomiarako eta independent ziarako 
trebetasunekin zerikusia duten helburuak ezarri 
eta landuko dira. 

11. Egoit zako lagunt za ematen denean haur 
edo nerabeen eskubideak errespetatuko dira, ho-
nako hauek, besteak beste:

• Komunikaziorako eskubidea. Administra-
zio eta epai agintariek familiako kideen arteko 
harremanei ezarritako mugak salbu, ezin izan-
go zaie eragot zi senitartekoekin harremanak 
eta komunikazioa izatea. Era berean, ez zaie 
mugarik jarriko profesionalekin eta euren ka-
suen arduradunekin harremanak izateko, infor-
mazioa eskatu edo zerbaiti buruz hit z egin nahi 
badute.

• Parte hart zeko eskubidea. Euren adinaren 
eta garapenaren arabera, eragiten dieten era-
bakietan parte hartu behar dute, balizko neurri 
eta hautabideei dagokienez. Taldeko eztabaiden 
eta erabakien dinamika ezarri behar da harrera 
zentroko eguneroko antolamendu-gaiei buruz, 
parte-hart zea moldatu eta errazteko. 

• Euren datuen isilpekotasunerako eskubi-
dea.

IX. kapitulua
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• Euren famili historiaz eta Umeen Zer-
bit zuaren jarduketen arrazoiez informazioa 
jasot zeko eskubidea, baldin eta horrek ez badie 
kalte larria eragiten.

• Tratu pert sonal duina izateko eskubidea.
• Zehapenei buruz informazioa jasot zeko 

eskubidea. Zehapenak, batez ere jokabide la-
rrienei dagozkienak, aurrez ezarrita egon behar 
dira eta haur edo nerabeek haien berri jakin 
behar dute. 

• Kexa edo erreklamazioetarako komunika-
zio bideak izateko eskubidea. Egoit za zentroan 
sart zean, haur edo nerabeei jakinarazi egingo 
zaie zeint zuk diren bide horiek. Aukera izan be-
harko dute euren arazoa bai egoit za zentroko 
arduradunei bai zuzenean Umeen Zerbit zuan 
kasua koordinat zeko ardura duen pert sonari 
adierazteko.

12. Arau orokor gisa, zaint zapeko egoit za 
harrera egiten den kasuetan, guraso/tutore/
zaint zaileek zaint zaren eskaera sinatuko dute. Ber-
tan argi eta garbi azalduko dira haur edo nerabeak 
zaint zea eragozten dieten arazoak. Eskaera hori, 
ahal dela, Zerbit zuan bertan egingo dute. (Ikus 
“Zaint za eskat zeko agerraldia” izenburuko erans-
kina).

Zentroa hautatu eta familiak eta adingabe-
koak bertara nahitaezko bisita egin ondoren (bisita 
horretan zentroa bera eta hezkunt za taldea ezagu-
tuko dituzte), familiaren eta kasua koordinat zeko 
ardura izango duen pert sonaren arteko topaketa 
egingo da (esku hart zeko planak koordinazioaren 
esleipenaren aldaketa badakar). Lehengo koordi-
nat zaileak aurkeztuko dio familiari koordinat zaile 
berria.

Haur edo nerabea zentroan sartu aurretik, 
familiarekin ados jarrita, zaint za gauzat zeko bal-
dint za zehat zak ezarriko dira.

Akordio horren emait za gisa, “Egoit zan ha-
rrera egiteko kontratua” izeneko agiria egingo da 
(ikus eranskina). Bertan garrant zi handiko alder-
diak jasoko dira: harrera zentro zehat za, harrerak 
ustez zenbat iraungo duen, gurasoek mantenduko 
dituzten betebeharrak eta erant zukizunak, Aldun-
diak bere gain hartuko dituen betebeharrak eta 
erant zukizunak, bisiten araubidea, familiak hartu-
tako konpromisoak, eta osasun lagunt zari, eskola 
kokapenari eta gastuen esleipenari dagozkien kon-
tuak, egonez gero.

13. Haurraren edo nerabearen mesederako 
bada eta gurasoen eskubideek berariazko mugarik 
ez badute (Umeen Zerbit zuak edo epaileak eza-
rritako mugak), familiak zentrora hurbildu dai-
tezen sustatuko da, adingabekoaren hezkunt za 
prozesuan parte hart zera bult zatuko zaie eta 
subjektu gisa sartuko dira hezkunt za ekint ze-
tan. Familiak informatuta egongo dira eta esku 
hart zeko banako planean parte hart zeko adore 
emango zaie.

14. Haur edo nerabe batekin eta beraren fa-
miliarekin egin beharreko esku-hart zeari buruzko 
erabakia hart zeko haren egoeraren banako eba-
luazioa egin behar da, osoa eta eguneratua. Beste 
alde batetik, erabakiak hartu aurretik taldean jar-
dun eta eztabaidatu behar da, eta erabakiak al-
diro berrikusi behar dira. Eredu honetan, taldean 
lan egitea eta erabakit zea bateragarriak dira talde 
barruan erabakit zeko ahalmen eta gaitasun maila 
desberdineko kideak egotearekin.

Erabakiak hart zean ahalik eta parte-hart ze 
handiena izan behar dute gurasoek, haurrek edo 
nerabeek (beraien garapen eta heldutasun mailak 
kontuan hartuta) eta kasuan arit zen diren pro-
fesionalek eta zerbit zuek. Gainera, gurasoek eta 
haurrek eta nerabeek haurrak babesteko zerbit zuek 
egindako jarduera guztiei buruzko informazio osoa 
eta ulergarria jaso behar dute, hain zuzen ere be-
raien egoera pert sonala edo familiarra ukit zen 
duten jarduketei buruzkoa (1/96 Legea, 9 eta 21. 
artikuluak).

15. Haurrek eta nerabeek euren talde kultu-
ralean edo etnikoan ikasitako ohiturak eta sines-
teak errespetatu egin behar dira egoit za zentroan, 
ahal den neurrian eta zent zua kontuan izanik, eta 
gogoan hartuta beraien onurarako izan behar dela 
eta ezin zaiela kalterik egin zentroko gainerako 
adingabekoei. Honelako kasu asko egonez gero, 
zentroko langileak hartarako trebatuko dira. 

16. Egoit zako lagunt za emateko ardura 
duten langileek euren eginkizunak betet zeko be-
har adinako prestakunt za, ezagut za, esperient zia 
eta gaitasuna izango dituzte. Gainera, lagunt za 
teknikoa eta prestakunt za eskainiko dizkiete eta 
etengabe gainbegiratuko dituzte, bai zentroan 
bertan (hezit zaile taldea, zuzendaria) bai Egoit za 
Harreraren Unitatean.

17. Haurraren edo nerabearen eta familia-
ren inguruan esku hart zen duten profesional eta 
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zerbit zu guztiekiko lankidet za eta koordinazioa 
behar-beharrezkoak dira haurren babesgabeziari 
aurre egiteko esku-hart zeetan. Hainbat zerbit zuk 
esku hart zen dute (Gizarte Ekint za Saila, haurrak 
babesteko zerbit zu espezializatuak, oinarrizko 
gizarte zerbit zuak, eskola, adimen-osasuneko 
zerbit zuak eta abar). Horregatik, beharrezkoa da 

pert sona, profesional edo zerbit zu batek koor-
dinazioa zuzendu eta errazteko ardura hart zea. 
Umeen Zerbit zuan, kasuaren koordinat zaileak 
hartuko du ardura hori. Kasu bakoit zean bi-
dezkot zat jot zen diren koordinazio-eginkizunak 
egoit za zentroko profesionalekin banatu ahalko 
ditu eta haien esku ut zi ahalko ditu. 

Adingabeko guztiek helduen arreta behar 
dute eta egoit za zentroetan beharrizan hori ase 
behar zaie, helduak haien ongizateaz ardurat zen 
direla ikus dezaten eta apurka-apurka euren nor-
tasuna moldatu dezaten.  Hezit zailearen eta haur 
edo nerabearen arteko elkarrekint za eta komunika-
zio egokietan oinarritu behar da arreta hori. Aldi 
berean, elkarrekint za horrek dakarren hezkunt za
-eduki osoa garatu behar da.

Hezit zailearen eta haur edo nerabearen 
arteko elkarrekint za ahalik egokiena izan dadin 
lort zeko, gut xienez ere honako alderdi hauek har-
tu behar lirateke kontuan:

• Haur edo nerabe bakoit zak hezit zaile-tu-
torearen fi gura edukit zea erreferent ziako fi gura 
gisa.

• Hezit zaileen egonkortasuna.
• Hezit zaileek lekua eta denbora izatea ba-

nakako elkarrekint za eta orientaziorako.

• Haur edo nerabearen eskakizunak ant ze-
matea, zuzen interpretat zea eta modu kontingente 
eta egokian erant zutea. Horrek esan nahi du haur 
edo nerabeen beharrizanak, gaitasunak eta ha-
rreman motak testuinguru egokian kokatu behar 
direla, kontuan izanik haien garapen ebolutiboa, 
adingabekoaren nortasunaren, bizit za pribatuaren 
eta historia pert sonalaren errespetua, eta beraren 
interes, gustu eta lehentasunen aint zatespena. 

• Haur edo nerabearent zat abegit sua eta 
hurbila izatea, harekiko harremanetan denbora 
ematea eta elkarrekint za ludikoak erraztea. 

• Erreferent ziako ereduak izan daitezkeen 
balioak, jarrerak eta jokabideak agert zea.

• Kontuan izatea haur edo nerabea zer no-
lako ingurune soziokulturaletik datorren; izan ere, 
kultur eta gizarte faktoreek badute eragina bai 
adierazpenean bai komunikazioaren edukien in-
terpretazioan.

2. HARREMANAK ETA KOMUNIKAZIOA HAUR ETA NERABEEKIN

IX. kapitulua

3.1. EGOIT ZA ARRETA: FORMA UGARIKO 
ERREALITATEA

Ez dago egoit za harrerako egitarau ez zen-
trorik kasu guztietarako balio duenik. Egoit za ha-
rrera behar duten adingabekoen beharrizanak era 
askotakoak dira. Gainera, beharrizan hauek aldatu 
egin dira denboraren poderioz: gaur egun zentroe-
tan hart zen diren haur eta nerabeen beharrizanak 
eta duela urte bat zuetakoenak oso desberdinak 
dira. Egoit zetan hart zen diren haurrak eta nera-
beak gero eta nagusiagoak dira eta gero eta sarria-
go izaten dituzte pert sona eta harreman mailan 
moldat zeko arazo larriak, eta horien eragileetako 

bat zuk gizartearen eta ekonomiaren aldaketak 
eta haurren babeserako baliabide alternatiboen 
garapena (prebent zio egitarauak, familiekin esku 
hart zeko egitarauak udal sarean eta sare espezia-
lizatuan) izan dira.

Hona hemen egoit za arretaren erronka: 
baliabide honen beharra dutenen beharriza-
netara moldat zea eta beharrizan horiei egoki-
ro erant zutea. Horregatik, egoit za-baliabideen 
sarea dibert sifi katu egin behar da, eta egoit za 
arreta behar duten ume eta nerabeen ezauga-
rri eta beharrizan desberdinen arabera lagunt za 
egitarau desberdinak eta zentro desberdinak 
egon behar dira.

3. EGOIT ZA ARRETAKO EGITARAUAK ETA ZENTROAK
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3.2. EGOIT ZA ARRETAKO ZENTROETAN
GARATU BEHARREKO ARRETA EGITARAUAK

Egoit za arretako zentroek hainbat eratako 
arreta egitarauak garatu ahal dituzte, egoit za-sa-
rean sart zen diren haurrek eta nerabeek era as-
kotako beharrizanak dituzte eta. Zentro guztiek 
egitarau hauetako bat izan behar dute gut xienez: 
“Oinarrizko egoit za egitaraua”; honen osagarri 
beste egitarau bat zuk egon daitezke, zentroan la-
gunt za jaso behar duten ume eta nerabeen ezau-
garri eta beharrizanen arabera.

Egoit za harrerako zentroetan zort zi mota 
hauetako arreta egitarauak garatu daitezke:

• Oinarrizko egoit za egitaraua. “Oina-
rri zkoa” esaten zaio gainerako egitarauen oinarria 
delako. Haur eta nerabe gehienen beharrizanak 
aset zeko baliabide egokia da. Baditu babes-neu-
rriak lau eta hamalau urte bitarteko umeent zat.

• Larrialdiko arreta egitaraua. Berehalako 
arreta ematen du larrialdietan, umea edo nerabea 
bere et xetik berehala atera beharra dagoenean 
hura babesteko.

• At seden emateko egitaraua. Umeari edo 
nerabeari arreta ematen dio aldi baterako, hura 
zaint zea edo berarekin bizit zea familiarent zat 
zama astunegia edo arazo-iturria denean. Aint zat 
hart zen da egoera horrek familiaren egonkorta-
suna arriskuan jar dezakeela.

• Ume t xikiei arreta emateko egitaraua. 
Arreta ematen die hiru urte arteko umeei, babes-
neurri gisa jatorriko familiatik banandu eta gero, 
beste familia batek hart zea egokit zat jot zen ez 
denean edo ezinezkoa denean. 

• Urritasun larriak dituzten haur eta nera-
beei arreta emateko egitaraua. Lagunt za ematen 
die ezintasun nabarmena eragiten duen urritasun 
fi siko edo psikikoa dutela babes-neurria behar du-
ten haur eta nerabeei, hau da, luzaroan edo eten-
gabean lagunt za bereziak behar dituzten adinga-
beko urrituei. 

• Portaera arazo larriak dituzten nerabeei 
arreta emateko egitaraua. Arreta ematen die por-
taera oso arazo larriak izanik, taldean bizit zeko 
eragozpen bereziak direla-eta babes-neurria behar 
duten nerabeei.

• Bakarrik dauden at zerriko haur eta ne-
rabeei arreta emateko egitaraua. Lagunt za eta 
babesa ematen dizkie bakarrik dauden nerabe 

at zerritarrei (hamabi urtetik gorakoei), batere fa-
mili babesik ez izateagatik babes-neurria behar 
dutenean, haien burujabetasuna, gizarterat zea eta 
lanerat zea lort zeko helburuarekin.

• Emant zipaziorako prestat zeko egita-
raua. Lagunt za eta babesa ematen dizkie hamasei 
urtetik gorako gazteei, babes-neurriaren beharra 
badute, subjektu burujabe gisa gizarterat zeko oi-
narrizko trebeziak garatu dit zaten.

Ondoren, aurreko egitarauak zehat zago 
deskribatuko dira banan-banan. 

1. Oinarrizko egoit za egitaraua
Defi nizioa:
Oinarrizko egoit za egitaraua ondoko hel-

buruetako bat lortu nahi denean hautatu behar da: 
haur edo nerabeen eboluzio-beharrizanak aseko 
dituen arreta eta babes-ingurunea eskaint zea; er-
kidegoarekin dituzten loturei eustea; euren famili 
ingurunera it zult zea, ahal denean, edo ordezko 
inguruneetan sart zeko prestat zea, familia berriro 
bat zea ezinezkoa denean.

Honako hauek izan daitezke oinarrizko egi-
tarauaren onuradun:

• Egoit zako lagunt zaren beharra izanik 
tratamendu espezializaturik behar ez duten 
haur edo nerabeak, gainbegiratutako elkar-
bizit zaz onuratu daitezkeenak (maila desber-
dinak, haien beharrizanen arabera), taldeko 
bizit zaren esperient zia eta erkidegoko balia-
bideak eskurat zeko aukera eskaint zen dituen 
ingurune erdi egituratuan (hau ere maila des-
berdinetan).

• Portaera arazo larriak dituzten adin-
gabekoent zako zentro batean egonda, lortu 
nahi ziren helburuak bete dituzten haur edo 
nerabeak, oraindik ezin badira familiarengana 
it zuli edo beste harrera mota baten onuradun 
izan.

• Adin eta eboluzio-beharrizan desberdinak 
dituzten haur edo nerabeak; izan ere, egitu-
rat ze maila malgua izan daiteke.

Oinarrizko egitarauak zerbit zu hauek eskai-
ni behar ditu:

• Haurra edo nerabea zaint zea eta arreta 
ematea eguneko 24 orduetan, asteko 7 egu-
netan.

• Esku hart zeko banako plana garat zea.
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Oinarrizko egitarauak bide ematen du arre-
taren egituraketa, haur edo nerabeen gainbegira-
pena eta ematen zaizkien zerbit zuak mailakat zeko. 
Maila horiek egitaraua garat zen duen zentroaren 
motari lotuta daude. Zentro t xikietan, egituraketa 
eta gainbegirapen maila apalagoa izan daiteke.  
Haur eta nerabe gut xi daudenez, orotariko arre-
ta eman behar zaie, bizipen desberdinak dituz-
ten kideek osatutako taldea gobernat zeko gauza 
den egituraren barruan. Adingabekoek zerbit zu 
espezializatuen beharra izan badezakete ere, 
zerbit zuok zentrotik kanpo ematen zaizkie, beste 
dispositibo bat zuekin partekaturik, edo erkidegoko 
zerbit zuak eurak erabilt zen dira. Zentro handie-
tan, berriz, egituraketa areagotu egin daiteke eta, 
behar izanez gero, zerbit zu zabal eta malguak es-
kaini ahal dira.

Dena dela, haur edo nerabe bakoit zari esku 
hart zeko banako planean itundutako zerbit zuak 
emango zaizkio. Zerbit zuak egoit zatik kanpo ema-
ten bazaizkie, behar diren deribazioak, lagunt zak 
eta koordinazioa antolatuko dira.

Oinarrizko egitaraua garat zen duten zen-
troek erkidegoan t xertatutako zentroak izan behar 
dute. Erkidegoarekiko elkarrekint za sustatu behar 
dute haur edo nerabeek behar duten neurrian, eta 
aldi berean erraztu egin behar dute beharrezko 
baliabide komunitarioen erabilera. Bizikidet za
-unitate t xikietan egituratu behar dira (okupazio-
rik onena: 10-12 plaza), adingabekoek behar di-
tuzten babesa, segurtasuna eta arreta eskaini ahal 
izateko. Baldint za horiek ondoen betet zen dituen 
zentro mota erkidegoarekin lotura estuena ahalbi-
det zen duena da; esaterako, pisu edo et xebizit za 
motako zentro t xikiak. Zentro handiak moduluka 
edo bizikidet za-unitateka egituratu behar dira, eta 
erkidegoarekiko lotura nabarmendu behar dute.

Zentro horiek langileria egokia izan behar 
dute, kopuruari eta prestakunt zari dagokienez, 
egitarauaren garapenaren eskakizunei erant zuteko 
eta zerbit zuak eraginkortasunez eta garaiz eskaini 
ahal izateko.  Oro har, komeni da zort zi haur edo 
nerabeko gut xienez hezit zaile bat egotea egunez, 
eta hamabi haur edo nerabeko profesional bat 
egotea gauez, lo daudenean.

2. Larrialdiko arreta egitaraua
Defi nizioa eta norent zat den:
Larrialdiko arreta egitarauak berehala es-

kaint zen dio babes eta arreta ingurunea haur edo 

nerabeari. Bien bitartean kasuaren ebaluazioa 
hasten da, babeserako neurri eta baliabiderik ego-
kienak zehazteko, bai eta haur edo nerabearekin 
eta beraren familiarekin esku hart zeko plana ere. 

Larrialdiko arreta egitarauak baldint za 
hauek bete behar ditu:

• Haur eta nerabeei egunaren 24 orduetan 
arreta emateko gertutasuna.

• Krisialdietan esku hart zeko zerbit zuak 
eskaint zeko aukera; zerbit zu horiek, funt sean, 
lagunt za eta euskarria eman behar dizkiote 
haur edo nerabeari.

Larrialdiko arreta egitaraua egoera jakine-
tarako sortua da eta horrelako egoeretan baino 
ez da erabili behar. Ahalik gut xien iraun behar du, 
beraren xedea krisiari aurre egin eta beste egita-
rau bat zuen aplikazioa prestat zea delako. Iraupen 
mugatua izan behar du; izan ere, ez da erabili be-
har arazo kronikoei erant zun ahal dieten egonaldi 
luzeagoak lort zeko; komeni da gehienez ere hiru 
hilabete irautea. Epealdi horretan kasuaren eba-
luazioa eta esku hart zeko banako plana burututa 
egon behar dira. Plan horrek egoit za harreraren ja-
rraipena aurreikusten badu, beste arreta egitarau 
batera igaro beharko da.

Hona hemen larrialdiko arreta egitarauaren 
helburuak: 

• Haur edo nerabeari berehala segurtasun eta 
babes-ingurunea eskainiko zaiola ziurtat zea.

• Krisialdietan esku hart zeko zerbit zua es-
kaint zea, banant zearen eta sarreraren arrazoiak 
ulert zen eta arazoak konpont zen lagunt zeko.

• Ebaluazio egokiak egitea, behar dituen 
lagunt zak zehazteko.

• Zentroan dagoen bitartean behar dituen 
zerbit zuak eskurat zea edota bilat zea.

Egitarauak baliabide egokiak izan behar ditu 
adingabekoa bere barne-bulkada sunt sit zaileetatik 
babesteko, behar izanez gero (adibidez, psikiatriako 
zerbit zuak berehala eskuratuz), substant zia psiko-
tropikoen eraginpean dagoenean edo lagunt za eta 
arreta psikologikoaren beharra duenean. Horrek 
guztiak garrant zi berezia du nerabeent zat.

Larrialdiko arreta egitaraua garat zen duten 
zentroak komunitatearent zat sarbide erraza duten 
lekuetan kokatu behar dira. Egitarau honen ezau-
garriak direla-eta (haur edo nerabeei krisi uneetan 
lagunt zen zaie, ezer gut xi jakin gabe haien aurre-
kari eta beharrizanei buruz), zentroek banakako 
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arreta bermat zen duten azpiegitura eta antola-
mendua izan behar dituzte.  Hasierako ebaluazio-
an eta senitartekoen ikustaldietan pribatutasuna 
bermat zeko gune egokiak izan behar dituzte.

Larrialdiko arreta egitarauak langileria ego-
kia izan behar du, kopuruari eta prestakunt zari 
dagokienez, egitarauaren garapenaren eskakizu-
nei erant zuteko eta zerbit zuak eraginkortasunez 
eta garaiz eskaini ahal izateko.  Egitarau hau 
garat zen duten zentroak prestaturik egon behar 
dira, besteak beste, edonoiz sarreraren bat izate-
ko, egunez zein gauez.

3. At seden emateko egitaraua
Defi nizioa:
Egitarau honen xede diren haur edo nera-

beak normalean funt zionamendu egokia duten fa-
milietakoak dira, baina, estres edo tent sio handiko 
egoeren ondorioz, familiatik kanpoko norbaiten 
arreta behar dute aldi baterako.   At seden emateko 
egitarauaren helburua gurasoei estres edo tent sio 
egoera arint zen lagunt zea da, haur edo nerabea 
zaint zeko ardura bere gain hartuz.

Egitarau hau urtean 45 egunez erabil dai-
teke gehienez ere. Egun horiek egonaldi bakarrean 
metatu edo hainbat egonalditan banatu ahal dira. 
Egoit za harrera luzeagoaren beharra dagoenean, 
beste egitarau batera jo behar da.

Egitarau honen eta larrialdiko harrera 
egitarauaren artean hiru desberdintasun nagusi 
daude: 

• Haurra edo nerabea bere borondatez 
sart zen da.

• Sarreraren aurretik argi eta garbi adieraz-
ten da neurria aldi baterako dela, eta gut xi go-
rabehera noiz amaituko den itunt zen da.

• Haurra edo nerabea familiaren et xetik ir-
teteko arrazoia ez da babesgabezia larria, hau 
da, haurraren edo nerabearen osasuna eta se-
gurtasuna ez dira kolokan egoten. 

Urtean zehar zentroan hainbat egonaldi 
egiten baditu, beti hezit zaile bera izango du, ahal 
dela.

At seden emateko egitarauak langile kopuru 
egokia izan behar du eta langileok behar bezala 
prestatuta egon behar dira, egitarauaren garape-
naren eskakizunei erant zuteko eta zerbit zuak era-
ginkortasunez eta garaiz eskaini ahal izateko. 

4. Ume t xikiei arreta emateko
egitaraua
Egitarau hau babes-neurria aplikatuta fa-

miliatik banandu diren hiru urte arteko umeent zat 
da, hain zuzen ere beste familia batek hart zea 
egokit zat jot zen ez denean edo ezinezkoa de-
nean.

Egitarau honetan sart zen diren kasuak 
salbuespenezkoak izan behar dira. Izan ere, 
Umeen Zerbit zuaren abiaburuen arabera, familia 
harrera da ume t xikient zako aukerarik egokiena, 
eta umea bere familiarengandik banant zen de-
nean beti aztertuko da aukera hori lehenengo eta 
behin. Egoit za zentroetako egonaldiak gehienez 
ere sei hilabete iraungo du. Bien bitartean ahale-
gin bereziak egin behar dira umea familiaren ba-
ten et xera eramateko (bere familiaren edo beste 
familia baten et xera).

Egitarau honek baliabideak izan behar ditu 
umeak egoit zan dauden bitartean berariazko hel-
buru hauek bete daitezen: 

• Haien oinarrizko beharrizanak aseko direla 
bermat zea, batez ere beharrizan emozionalak.

• Gaitasun guztien garapen egokia sus-
tat zea (fi sikoa, psikomotorea, kognitiboa, lin-
güistikoa eta sozio-emozionala).

• Babesgabeziak eragindako kalteak konpon-
du eta konpent sat zea (adin honetako haurrak 
bereziki ahulak dira ingurune-gabeziaren eta 
babesgabeziaren aurrean). 

Egoit zan dagoen bitartean, haur bakoit zak 
hezit zaile/zaint zaile nagusi bat izango du, etenik 
gabe eta behar bezala zainduko duena. 

Ume t xikiei arreta emateko egitarauak ba-
nakako arreta eskaini behar du, ume bakoit zaren 
beharrizanei egokitua (gune orokorrak eta gune 
bereziak urtebetera arteko umeent zat eta 1-3 
urtekoent zat). Banakako arreta eman ahal izateko, 
umeen kopurua t xikia izan behar da. Egitarau hau 
garat zen duten zentroen egiturak ingurune segu-
rua eta babesa bermatu behar ditu eta barruko 
zein kanpoko jarduerak ahalbidetu behar ditu. Ha-
laber, langileria egokia eduki behar dute, kopuruari 
eta prestakunt zari dagokienez, aurrean azaldutako 
eskakizunak betet zeko.

Komeni da zentro hauetan hezit zaile/
zaint zaile bat izatea urte eta erdi arteko hiru ume-
rent zako, egunez; beste profesional bat izatea 18-
36 hilabeteko bost umerent zako, egunez, eta beste 
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bat, it zarrita, zort zi umerent zako, gauez. Gainera, 
gauez beste hezit zaile/zaint zaile bat egon behar 
da lanerako gertu, gut xienez. Umeek beharrizan 
bereziak badituzte, profesional bakoit zak bere ar-
durapean dituen umeen kopurua t xikiagoa izango 
da.

5. Urritasun larriak dituzten haurrei eta 
nerabeei arreta emateko egitaraua
Defi nizioa:
Egitarau honen bitartez arreta ematen zaie 

minusbalio psikiko larri eta kronikoak dituzten 
haurrei eta nerabeei, minusbalio horien ondorioz 
erabat edo ia erabat ezgaituta badaude euren adi-
nari dagozkion eginkizun eta rol nagusi gehienak 
betet zeko (prestakunt za arloa, lana, gizarte ha-
rremanak etab.). Egitarau honek helburu hauek 
bete behar ditu:

• Haurrei eta nerabeei eskura jart zea euren 
gaitasunak ahalik gehien garat zeko behar di-
tuzten tratamenduak edo baliabideak.

• Egoit zako arreta amaitu ondoren lagun-
du ahal izango dieten beste baliabide bat zuk 
eskurat zeko bidea ematea.

Baliabideak:
Egitarau hau garat zeko, arreta zentroek 

haur eta nerabe hauen beharrizanak aset zeko eta 
banakako arreta emateko ondo prestatutako lan-
gile egokiak izan behar dituzte, eta behar beste. 
Halaber, psikiatriako, estimulat zeko eta horrelako 
zerbit zu espezializatuak izan behar dituzte, edo 
horrelakoekin koordinaturik jardun behar dute, 
hezit zaileen lana bideratu eta gainbegiratu deza-
ten. Azkenik, prestaturik egon behar dute minus-
balio fi siko larriak dituzten haur edo nerabeei arre-
ta emateko; besteak beste, oztopo arkitektonikorik 
gabeko zentroak izan behar dira.

Egitarau hau garat zen duten zentroek ba-
liabiderik egokienak eduki behar dituzte portaera 
oso erasokorrak azalt zen direnean edo kontrola 
galt zen denean arriskuak ahalik t xikienak izan 
daitezen. Zentro berean ezaugarri horiek dituzten 
hainbat haur edo nerabe badaude, egoera oso la-
rriei aurre egiteko gune babestua eduki behar da, 
eraso oso larriak edo bat-bateko talde-gatazkak 
saihesteko. Gune babestu hori erabilt zeko irizpi-
deak zehat z-mehat z adieraziko dituzte Umeen 
Zerbit zuko arduradunek, aurretik Adingabekoen 
Fiskalt zarekin ados jarrita.

6. Portaera arazo larriak dituzten
nerabeei arreta emateko egitaraua
Defi nizioa eta norent zat den:
Egitarau honek adingabeko hauei emango 

die arreta:
• 12 - 18 urte bitartekoak,
• Babes-neurria behar dutenak,
• Portaera arazo oso larriak eta taldean 

bizit zeko zailtasun bereziak dituztenak, ba-
besaren beharra dutenak euren portaera era-
sokorragatik, etengabeko mehat xu, erronka eta 
ihesaldiengatik, luzaroan kanpoan egoteagatik, 
delituzko jokabideengatik eta abarrekoengatik,

• Sarritan haien arazoak nahaste psikia-
trikoei lotuta daude (nahaste akutuak nahiz 
kronikoak), edo drogen gehiegizko kont su-
moari.

Baliabideak:
Egitarau hau garat zen duten egoit zek ba-

liabide egokiak eduki behar dituzte ondoko bal-
dint zak betet zeko:

• Ingurune guztiz egituratua.
• Nerabeen gainbegirapen trinkoa.
• Arreta eta gainbegirapen psikologikoa 

eta psikiatrikoa, kasu bakoit zak behar duen 
intent sitatearekin.

• Babes-giroa, gaztet xoak euren buruari 
erasot zeko bulkadetatik begirat zen dituena.

• At xikipen-giroa, ihes egiteko bulkadetatik 
babesteko eta, era horretan, behar duten esku
-hart zea eskaint zeko bide ematen duena.

• Behar izanez gero, eskola eta lan pres-
takunt za, euren arazoek erkidegoko zerbit zuak 
erabilt zea eragozten badiete.

Egitarau hau garat zeko, egoit zek nerabe 
hauen beharrizanak aset zeko behar beste langile 
eduki behar dituzte, eta ongi prestatuak. Gaine-
ra, osasun-adimeneko profesional edota taldeekin 
(psikologoak eta psikiatrak) koordinaturik lan egin 
behar dute. Profesional eta talde horiek behar di-
ren tratamenduak eskainiko dituzte eta hezit zai-
leei orientazioa emango diete nerabeen gaineko 
esku-hart zeari buruz.

Egitarau hau babes-zentro irekietan ga-
rat zen da. Beraz, ez da ezarriko askatasuna kendu 
edo mugat zeko berariazko dispositiborik. Jokabi-
de gatazkat suei aurre egin behar zaienean, por-
taera aldarazteko teknikak, pert sonen arteko ha-
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rremanak eta pert suasio-teknikak erabiliko dira. 
Proiektuak eta eguneroko hezkunt za-praktikak 
baliabiderik egokienak eduki behar dituzte por-
taera oso erasokorrak azalt zen direnean edo kon-
trola galt zen denean arriskuak ahalik gehien mu-
rrizteko. Hala ere, zentro berean ezaugarri horiek 
dituzten hainbat nerabe badaude, egoera oso la-
rriei aurre egiteko gune babestua eduki behar da, 
eraso oso larriak edo bat-bateko talde-gatazkak 
saihesteko. Gune babestu hori erabilt zeko irizpi-
deak zehat z-mehat z adieraziko dituzte Umeen 
Zerbit zuko arduradunek, aurretik Adingabekoen 
Fiskalt zarekin ados jarrita. Halaber, ihesaldieta-
rako jarduketa eta informazio prozedura bereziak 
ezarriko dira, bai eta ihesa eragozteko modurik 
egokienak ere.

7. Bakarrik dauden adingabeko
at zerritarrei lagunt zeko egitaraua
Defi nizioa eta norent zat den:
Egitarau honek arreta emango die bakarrik 

dauden adingabeko at zerritarrei, familiaren babe-
sik ez dutenei. Adingabeko horiek babes-neurria-
ren beharra dute, tutoret za automatikoa ezarri 
behar zaie eta ezinezkoa da haien familiak berri-
ro bat zea edo beste familia batek hart zea. Haien 
gizarterat zea, autonomia osoa eta lanerat zea 
lort zea izango da azken helburua. 

Hona hemen egitarau honen berariazko 
helburuak: 

Hasierako harrera (gehieneko iraupena: bi 
hilabete):

• Oinarrizko lagunt za ematea: osasun-so-
rospena, behar fi sikoei arreta eskaint zea (elika-
dura, higienea, jant ziak, etab.) eta bizilekua 
ematea. 

• Haien adin kronologikoaren balorazio me-
dikoa eta legezkoa egiteko behar diren izapi-
deak egiteko eskat zea eta, behar izanez gero, 
haiei ekitea.  

• Lege-marko, administrazio eta gizar-
te-babesaren inguruko informazioa ematea; 
aurkit zen diren egoeraren berri ematea eta 
beraiekin aurrera eramango den planaren berri 
ematea, bai eta eskura dituzten baliabide juri-
diko eta sozialen berri ere.

• Jatorriko familia bilat zea, familiarekiko 
harremanak sustat zea, eta familia berriro 

bat zeko aukera badago, horretarako behar di-
ren kudeaketak egitea.

• Haien osasun eta lege egoera erregu-
larizat zea. Haurra familiara edo jaioterrira 
it zult zeko aukerarik ez badago eta Espainian 
geratu behar bada, osasun eta lege egoera erre-
gularizat zeko behar dituen agiriak eskurat zen 
lagunduko zaio: pasaportea edo inskri pzio-
zedula, egoit za-baimena eta lan-baimena
eskatuko dira.

Gaztelania ikastea eta erabilt zea
Eskolat zea, irakaskunt za arautuko ikas-

tet xeetan edo zentroan bertan (kanpora irtetea 
komeni ez zaienean); lanbide hastapeneko ikasta-
roetan eta lanerat zeko prestakunt za ikastaroetan 
parte hart zea.

Gainera, bereziki garrant zit sua da esku-
hart ze prozesuan zehar egitarau hau garat zen du-
ten zentroak elkarrekin koordinat zea eta etorkine-
kin lan egiten duten GKE-ekin lankidet zan arit zea, 
informazioa, lege aholkularit za eta lagunt za eta 
enplegu egitarauen bidezko orientazioa jasot zeko.

Egitarau honen garapenean, errespeta-
tu egingo dira adingabekoen kultura eta erlijioa. 
Salbuespen bakarra egingo da ezaugarri edo ohi-
tura horiek adingabekoent zat edo gainerakoent zat 
kaltea edo arriskua ekar dezaketenean. 

8. Emant zipaziorako prestat zeko
egitaraua
Defi nizioa:
Egitarau honen bitartez nerabeak euren 

kabuz bizit zeko, gizarterat zeko eta lanerat zeko 
prestat zen dira eta horretarako lagunt za jasot zen 
dute, ondokoak direla bide:

• euren kabuz ahalik ondoen bizit zeko gai-
tasuna ematen dieten berariazko trebetasunen 
sustapena, eta

• horretarako behar diren lagunt za-baliabi-
deen kudeaketa.

Nerabeak adin-nagusitasunera heldu arte 
edo Umeen Zerbit zuak egoit za-sistematik irten be-
har direla erabaki arte iraungo du esku-hart zeak. 
Dena dela, adin-nagusitasunera heldu eta 6-18 hi-
labete gehiago luzatu ahal izango da, zentrotik irten 
ondoko probaldian, euren egoera berrira moldat zen 
diren bitartean. Epealdi horretan hezit zaileek bitar-
tekot za eta jarraipen lanak egingo dituzte.
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Norent zat den:
Egitarau hau 16 urte baino gehiago izan eta 

baldint za hauek betet zen dituzten gazteent zat 
da: 

• Adin nagusikoak izan arte egoit zan egon-
go direla aurreikusten da.

• Egoit zatik irteten direnean ez dute famili 
ingurunerik izango, euren familia ez dagoelako 
prest harrera egiteko, edo familiarekin bizit zea 
ez zaielako komeni, edo ezinezkoa delako.

• Badituzte gut xieneko gaitasun fi sikoak 
eta adimen-gaitasunak. Hau da, ez dute ezgai-
tasuna dakarren minusbaliorik. 

• Ez daude juridikoki ezgaiturik.

Baliabideak:
Gazte bakoit zarekin egingo den esku

-hart zea esku hart zeko banako planaren helburuei 
lotuko zaie. Gaztearen beharrizanen bilakaerari 
eta garat zen dituen gaitasun berriei egokituko 
zaie. Egitarau honen ohiko helburuak honakoak 
izango dira:

• Eguneroko bizit za: Gazteari erakustea 
nola antolatu behar diren eguneroko jarduerak 
(adibidez, nork bere burua zaint zeko trebeta-
sunak; janariak erosi eta prestat zea; et xeko 
garbiketa, mantent ze lanak eta konponketa 
t xikiak; arropa garbitu eta zaint zea; bizilekuan 
edo auzoan bizikidet zarako arauak betet zea).

• Erkidegoaren lagunt za: Erkidegoaren zer-
bit zu eta baliabideak erabilt zeko behar dituen 
trebetasunak erakustea (adibidez, erkidegoaren 
lagunt za-sareak eta horiek erabilt zeko modua 
ezagut zea; gizarte ingurunean moldat zen jaki-
tea; bere beharrizana betet zeko zerbit zu ego-
kia bilatu eta eskaerak behar bezala aurkeztea; 
lagunt za eman ahal dioten erkidegoko erakun-
deekin negoziat zea: osasuna, hezkunt za, lana, 
gizarte zerbit zuak).

• Diruaren erabilera: Gazteari eguneroko bi-
zit zan dirua nola erabili behar duen erakustea, 
eta bere sarrerak eta gastuak nola planifi katu, 
bere beharrizanak bete eta bere helburuak lor-
tu ahal izan dit zan.

• Bizilekua: Gazteari erakustea zer egin be-
har duen bizilekua bilatu, lortu eta mantent ze-
ko. Zentrotik irteterakoan ziurtatu egin behar 
da bizilekua izango duela eta et xerik gabeko 

pert sona ez bihurt zeko behar diren baliabideak 
eta trebetasunak izango dituela.

• Beste trebetasun bat zuk: Egitarau hone-
tan beste trebetasun bat zuk ere landuko dira, 
hala nola:

• Gizarteko bizikidet zarako trebetasunak.
• Lanerako trebetasunak: lana aurkitu eta 

mantent zea.
• Arrazoimen morala: bere ekint zen ondo-

rio moralak kontuan hart zeko gaitasuna.
• Autokontroleko trebetasunak.
Egitarau honetan sustatu egingo da nera-

bea erkidegoan sart zea, bai eta erkidegoarekin 
elkarrekint za izatea, bere autonomia erabilt zea eta 
egoit zaren funt zionamenduan parte hart zea ere. 

Nerabeei orientazioa eta sostengua eman 
eta lagun egiteaz gainera, hezit zaileek erkide-
goaren sostengu eta konexioak eskuratuko dizkie-
te egitarau honetan arreta ematen zaien nerabeei, 
horien beharra baitute. 

3.3. EGOIT ZA HARRERAKO ZENTROEN 
MOTAK

Bizkaiko Lurralde Historikoko egoit za arre-
tarako sareak era askotako zentroak izango ditu, 
aplikat zen diren egitarauen arabera. Horrela, bada, 
zentro mota hauek diseinatu ahal dira:

• Egoit za arretako zentroak (arreta egitarau 
jakin batera mugat zen ez direnak).

• Hiru urtetik beherako umeent zako 
egoit zako arretako zentroak.

• Urritasun psikiko larriak dituzten haur edo 
nerabeent zako egoit za arretako zentroak.

• Portaera arazo larriak dituzten nerabe-
ent zako egoit za arretako zentroak.

• Bakarrik dauden nerabe at zerritarrent zako 
egoit za arretako zentroak.

• Emant zipaziorako prestat zeko egoit za 
arretako zentroak. 

Talde jakin bati arreta ematen dioten zen-
troak egoteak ez du esan nahi ezaugarri horiek di-
tuzten haur edo nerabe guztiei derrigorrez zentro 
horietan arreta eman behar zaienik. Egoit za sarean 
dauden haur edo nerabeetariko bakoit zari bere 
beharrizanetarako, egoerarako eta inguruabar be-
rezietarako ezaugarririk egokienak dituen zentroan 
eta arreta egitarauan eman behar zaio arreta.
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• Egoit za arretako zentroak
Zentro hauetan mota bat baino gehia-

goko arreta egitarauak aplikat zen dira. Bat zuetan 
egoit za arretako oinarrizko egitaraua bakarrik ga-
rat zen dute eta beste bat zuetan hainbat egitarau 
aldi berean. Zentro hauetako egitura, funt ziona-
mendua eta langileria aplikat zen diren egitaraue-
tara moldatu behar dira.  

• Hiru urtetik beherako umeent zako 
egoit za arretako zentroak

Zentro hauetan egoit za arretako oinarrizko 
egitarauaz gainera ume t xikient zako arreta egita-
raua ere garat zen dute. 

• Urritasun psikiko larriak dituzten haur 
edo nerabeent zako zentroak

Zentro hauek, oinarrizko egoit za egitarauaz 
gainera, minusbalio larriak dituzten haur edo ne-
rabeei arreta emateko egitaraua garat zen dute, 
minusbalio psikikoen arloan. Babeserako egoit za 
sareak honelako zentroak edukiko ditu baldin eta 
administrazioko beste esparru bat zuen menpeko 
ant zeko zentrorik ez badago, edo daudenak esku-
raezinak badira. 

Zentro hauetako egonaldia adin-nagusita-
sunera arte luzatu ahal izango da, ez jatorriko fa-
miliara it zult zerik ez beste familia batean sart ze-
rik ez duten haur edo nerabeen kasuan. Hortik 
aurrera, Herri Administrazioaren beste zerbit zu 
bat zuen menpeko lagunt za-dispositiboek eman 
beharko diete lagunt za. 

Zentro bakoit zak bi modulu izango ditu ge-
hienez, eta modulu bakoit zean zort zi plaza izango 
dira gehienez. Mistoak izan daitezke, baina nesken 
logelak eta mutilenak bereizita egon behar dira. 
Gainera, hoberena ant zeko bilakaera-adinen ara-
bera taldekat zea da, ingurunea haien beharrizane-
tarako ahalik ondoen egokit zeko.

• Portaera arazo larriak dituzten nerabe-
ent zako egoit za arretako zentroak

Zentro hauek, oinarrizko egoit za egitarauaz 
gainera, portaera arazo larriak dituzten nerabe-
ent zako arreta egitaraua garat zen dute.

Zentro hauetan ez dira sartuko noizbehinkako 
elkarbizit za-gatazkak dituzten adingabekoak, horien 
zailtasunei aurre egin ahal bazaie horrelako ara-
zorik ez duten haur eta nerabeent zako egoit zetan. 
Era berean, haien irteera ahalbidet zeko mekanismo 

egokiak ezarriko dira, hezkunt za-ingurune norma-
lizatuagoan bizit zeko moduan daudenean. Zentro 
hauetako egonaldiak ez du iraungo behar diren por-
taera, emozio eta jarrera aldaketak lort zeko behar
-beharrezkoa den denbora baino gehiago. Gero bes-
te zentro normalizatuago batera igaroko dira. 

Zentro bakoit zak bi modulu izango ditu ge-
hienez, eta modulu bakoit zean zort zi plaza izan-
go dira gehienez. Modulu bakoit zak gut xienez 
bost hezit zaile izango ditu, esperient zia eta pres-
takunt za egokia dutenak. Gauez, beti ere modulu 
bakoit zean hezit zaile bat egon behar da, it zarrita, 
eta modulu guztietarako, oro har, beste hezit zaile 
bat lanerako prest, eta segurtasun zaint zaile bat ere 
bai. Gainera, zentro bakoit zak adimen-osasunaren 
arloko profesional edota taldeekin (psikologoak eta 
psikiatrak) koordinaturik lan egin behar du. Pro-
fesional horiek behar diren tratamenduak eskura-
tuko dituzte eta hezit zaileei euren esku-hart zeari 
buruzko orientazioa emango diete.

Zentro hauek ez dira mistoak izango. Mu-
tilent zako zentroak eta neskent zako zentroak 
bereizi behar dira. Gainera, hoberena ant zeko bi-
lakaera-adinen arabera taldekat zea da, ingurune 
terapeutikoa haien beharrizanetarako ahalik on-
doen egokit zeko.

• Bakarrik dauden nerabe at zerrita-
rrent zako egoit za arretako zentroak

Zentro hauek, oinarrizko egoit za egitarauaz 
gainera, bakarrik dauden 12-18 urte bitarteko 
adingabeko at zerritarrei arreta emateko egitaraua 
garat zen dute. 

Zentro bakoit zak hainbat modulu edo bi-
zikidet za-unitate izan ahalko ditu. Horietariko 
bakoit zak gehienez ere 14 plaza izango ditu.  Mo-
dulu bakoit zak gut xienez bost hezit zaile izango 
ditu, euren gain hartu behar dituzten erant zuki-
zunetarako esperient zia eta prestakunt za egokia 
dutenak. Zentroek modulu mota hauek izan ahalko 
dituzte:

• Harrera modulua, bi hilabeteko egonal-
dia egiteko, gehienez ere (helburuen azalpena 3.2. 
idat z-zatian dago).

• Egoit za egonkorreko modulua; bertan ga-
ratuko da oinarrizko egoit za egitaraua.

• Tratamendu modulua, portaera ara-
zo larriak dituzten adingabekoent zat. Horrelako 
adingabekoent zako berariazko zentroek bezalako 
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egitura eta funt zionamendua izango ditu (ikus au-
rreko idat z-zatia). 

• Autonomia modulua; hemen aldi berean 
garatuko dira oinarrizko egoit za egitaraua eta 
emant zipaziorako prestat zeko egitaraua.

Nerabearen inguruabar pert sonal eta so-
zialek (hizkunt za ikastea, eskolat zea-lanerat zea, 
moldapen egokia etab.) aukera ematen dutenean, 
adingabeko at zerritarrent zat bakarrik ez diren 
zentroetara igarot zea sustatuko da.

• Emant zipaziorako prestat zeko zentroak
Zentro hauek, oinarrizko egoit za egitarauaz 

gainera, emant zipaziorako prestat zeko egitaraua 
garatuko dute, inguruabar hauek dituzten 16 ur-
tetik gorako gazteent zat:

• Adin nagusikoak izan arte egoit zan egon-
go direla aurreikusten da,

• Egoit zatik irteten direnean ez dute fami-
li ingurunerik izango, euren familia ez dagoelako 
prest harrera egiteko, edo familiarekin bizit zea ez 
zaielako komeni, edo ezinezkoa delako.

• Euren adinerako heldutasun eta auto-
nomia maila egokia dute, eta ez daude juridikoki 
ezgaiturik.

• Egokit zapen pert sonal eta sozialaren 
maila egokia dute.

• Erabat gizarterat zen eta lanerat zen aha-
legint zeko ardura, gogoa eta gaitasuna agert zen 
dituzte.

Gazte hauen beharrizanetarako zentrorik 
egokienak ezaugarri hauek dituzten zentro t xikiak 
dira:

• Erkidegoan erabat t xertatuta egotea.
• Haien funt zionamenduak erkidegoaren 

baliabideen eta zerbit zuen erabilpena sustat zea.
• Pert sona gut xi bizit zeko diseinatuta ego-

tea (sei gehienez).
• Nerabeen parte-hart zea, erant zukizuna 

eta burujabetasuna sustat zeko moduan antolatu-
ta egotea.

Zentro hauek ez dira mistoak izango. Mu-
tilent zako zentroak eta neskent zako zentroak be-
reizi behar dira.

Langileria egokia eduki behar dute, ko-
puruari eta prestakunt zari dagokienez, aurrean 
azaldutako helburuak betet zeko. Hezit zaileek 
eguneko behar beste ordu emango dituzte zen-
troan, nerabeen autonomia mailaren arabera. 

IX. kapitulua

4. EGOITZA ARRETAREN ARLOAK

4.1. EGUNEROKO BIZIT ZAREN ANTOLA-
MENDUA

Eguneroko bizit za da egoit za arretaren oi-
narria. Esku hart zeko tresna da eta, aldi berean, 
hezit zaileak bere lana garat zen duen ingurunea. 
Beraz, eguneroko bizit za umearen edo nerabearen 
beharrizanei erant zuteko moduan egituratu behar 
da. Egiturat ze horrek aurrez ezarrita dauden gida-
lerro bat zuei jarraituko die. Egoit za arretan parte 
hart zen duten profesional guztiek gidalerro horien 
berri eduki behar dute eta modu egoki eta batera-
tuan jarri behar dituzte abian.

Eguneroko bizit zaren antolamenduak hel-
buru hauek izan behar ditu, gut xienez:

• Nahiz eta zentroko bizit za familia bi-
zit zaren ordezkoa izan ez, honetan izan ohi diren 
esperient zia eta sostenguetako bat zuk eman be-
har ditu, hau da, segurtasuna eskaini behar du eta 

haurraren edo nerabearen ongizatea ekarri behar 
du.

• Adingabekoa garat zeko eta haren ikaske-
tetarako inguruabar egokiak sortu behar dira.

• Haur eta nerabeei askotariko esperient zia 
mult zoa eskaini behar zaie eta kontrolatu ezin di-
tuzten arriskuetatik babestu behar dira.

• Euren sentimenduak eta emozioak adie-
razten lagundu behar zaie.

• Haur eta nerabeen eta helduen arteko ko-
munikaziorako bideak ezarri behar dira.

• Kideen arteko harremanak eta hezkunt za 
edukiak sustatu behar dira.

• Portaera-ohitura onak irakat si behar dira.
• Haurrek eta nerabeek erant zukizunak 

euren gain hart zea lortu behar da, eta euren kabuz 
antolatu daitezen ere bai.
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• Balore etikoen garapena sustatu behar 
da.

• Haurren eta nerabeen aurrerapenak eta 
eragozpenak behat zeko moduak ezarri behar dira. 

Hona eguneroko bizit za antolat zeko lagun-
garri izan daitezkeen irizpide bat zuk:

• Eguneroko bizit za errutina zorrot z baina 
malguen bidez antolatu behar da.

• Errutinak haur eta nerabeen beharrizan 
eta gaitasun fi siko eta emozionaletara egokitu be-
har dira. 

• Denbora antolatu behar da. Jardueren 
denbora behar bezala antolatuz gero, errutinen bi-
dez haurrek eta nerabeek segurtasuna eurengana-
tuko dute, denbora nozioak ikasiko dituzte eta aldi 
oro hurrengo zer egin behar den jakingo dute. Hazi 
ahala, euren kabuz antolatu behar dute denbora, 
harik eta azkenean nork bere plana egiteko gauza 
izan arte.

• Onartutako baloreak islat zen dituzten 
arauak ezarri behar dira eta haien arabera bideratu 
helduekiko elkarbizit za.

4.2. OSASUNA

Egoit za arretaren helburu nagusia haur eta 
nerabeen osasun fi sikoa eta psikikoa sustat zea 
izan behar da beti. Egoit za arretan dihardute-
nent zat, osasunaren kont zeptua zabala (fi sikoa 
eta psikikoa, biak hartu behar ditu) eta positiboa 
(ongizatea izan behar du xede, ez gaixotasunik ez 
izatea) izan behar da. Behar diren prozedurak eza-
rriko dira eta ekint za egokiak egingo dira umeen 
eta nerabeen osasun-beharrizanak aset zeko, ara-
zoei aurrea hart zeko eta portaera osasungarriak 
sustat zeko. Horretan adingabeko bakoit zaren bi-
lakaera izan behar da kontuan.

Haurren eta nerabeen osasun beharrizanak 
aset zeko, gut xienez jarduketa hauek egin beharko 
dira:

• Zentroan bizit zeko arauak bizimodu 
osasungarrirako irizpideei egokitu.

• Ariketa fi sikoa sustatu eta ahalbideratu.
• Haurren eta nerabeen jarrera positiboak 

sustatu osasunari buruz, eta euren burua zaint ze-
ko eta bizimodu osasungarria izateko ohituretan 
trebatu, sexu hezkunt zako eta toxikomaniak eta 
gaixotasunak saihesteko egitarauak barne direla. 

• Erkidegoaren osasun zerbit zuak bilat zen 
eta erabilt zen irakat si.

• Haurren eta nerabeen osasun beharri-
zanak ebaluatu eta haien jarraipena egin. Horri 
dagokionez, sarrera-protokoloak eta aldian aldiko 
azterketak ezarri, beharrizanen arabera.

• Haien osasunari buruzko dosierra egu-
neraturik eduki. Bertan jaso behar dira izandako 
gaixotasun guztiak, t xertoen egutegia eta jarrai-
pena, eta osasun azterketa guztietan izandako 
emait zak eta emandako gomendioak.

• Haien elikadura beharrizanei jaramon egin 
eta jateko ohitura osasungarriak irakat si.

• Haurrei eta nerabeei euren burua zaint ze-
ko ohiturak eta trebetasunak garat zeko behar di-
tuen heziketa eta gainbegirapena eman.

• Lo egiteko beharrizanak aseko direla ber-
matu, adina kontuan hartuta.

• Zentroan dauden bitartean osasun fi sikoa 
eta psikikoa zaint zeko behar diren zerbit zuak es-
kuratu.

4.3. ESKOLA ETA LANBIDE HEZIKETA

Egoit za arreta jasot zen duten ume eta ne-
rabe guztiek euren adinari eta beharrizanei dago-
kien eskola edota lanbide heziketa jasoko dutela 
ziurtatuko da.

• Eskola heziketa:
Haurrak eta nerabeak euren beharrizanei 

ondoen egokit zen zaien eskola-ingurunean sar-
tuko dira. Esparru komunitarioetan garatuko dute 
euren eskola jarduera, ahal dela.  

Haur edo nerabeari eskola ingurunean sar-
tu eta bertara moldat zeko lagunt za eta bult zada 
emango zaio. Bere gaitasunari dagokion ikasketa 
maila lort zen lagunduko zaio eta bere hezkunt za
-esperient ziatik ahalik onura gehien aterat zeko 
baldint za egokiak ezarriko zaizkio.

Haurra edo nerabea onart zerakoan haren 
prestakunt za beharrizanen ebaluazioa egingo 
da eta ondoren horretan oinarrituta zehaztuko 
da zentroan, beste hezkunt za zerbit zu bat zuekin 
elkarlanean, garatu beharreko esku-hart zea. Zen-
troa eskola edo institutuarekin koordinatuko da 
eta horrela elkarri lagunduko diote eta bien artean 
prestakunt za osatuko dute.

Egoitza harrera: babes-baliabide espezialitatua
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Egoit za zentroak, adina kontuan hartuta, 
ikasteko ohiturak at xikit zen, adimen-lanerako 
teknikak ikasten eta erabilt zen eta ikasteko den-
bora planifi kat zen lagunduko die. Eskola zentroak 
emandako orientabideak aint zat hartuta, kasu 
bakoit zean behar diren lagunt za osagarriak ze-
haztuko dira.

• Lanerako orientazioa eta prestakunt za
Egoit za arretak ziurtatu behar du nerabeak, 

adin egokira helt zen denean, lanerako orientazioa 
jasoko duela laneratu aurreko eta osteko beharri-
zanei errealismoarekin ekin ahal izateko. Halaber, 
ziurtatu behar du eskola-heziketaren aldia amaitu 
ondoren nerabeak lan-jarduerarako eta bizit zan 
burujabetasun ekonomikoa izateko prestakunt za 
egokia jasoko duela laneratu aurretik eta laneratu 
ostean.

Ahal dela, eskola heziketak lehentasuna 
izango du lanean hastearen aldean; nolanahi ere, 
lanean hastea aukerarik hoberena izanez gero, ho-
rren alde egingo da. 

Prestakunt za-aldia amaitutakoan nerabea-
ri lana aurkit zen lagunduko zaio, eta horretarako 
dauden gizarte baliabideen berri emango zaio. 
Behin lanean hasiz gero, jarraipena egingo da eta 
nerabeari dirua behar bezala administrat zen la-
gunduko zaio.

4.4. BURUJABETASUNA, ERANT ZUKIZUNA 
ETA GATAZKAK

Haurrek eta nerabeek euren eboluzio 
egoeraren, heldutasun mailaren eta portaera bi-
derat zeko gaitasunaren arabera jokat zen dute eta 
horixe da haiengandik espero behar dena.  Ezin 
zaie eskatu behar adinako prestakunt za izan gabe 
bizit zaren alderdi jakin bat zuen kontrola euren 
gain hart zeko. Print zipio horietatik abiatuta, hau-
rren eta nerabeen burujabetasuna sustatuko da, 
bai eta euren portaeraren arduradun izateko gai-
tasunaren garapena ere, pert sona eta gizarteko 
kide gisa garatu daitezen gizarteko arauekin bat 
etorriz eta bakoit za bere ezaugarri pert sonalen eta 
bere bilakaeraren arabera.

Bestalde, adingabekoen arteko elkarbi-
zit zan sort zen diren gatazkei aurre egingo zaie eta 
euren eskubideak errespetat zeko bermeak eskai-
niko, eta prebent zioa, bitartekarit za eta kaltearen 

konponketa sustat zen dituzten teknikak erabiliko 
dira. Haurrei eta nerabeei lagunt za emango zaie 
euren garapen pert sonal eta sozialerako egokiak 
ez diren jokabideak aldat zeko.

Horretarako garatuko den esku-hart zea 
print zipio hauen arabera gidatuko da:

• Helduen ardurak zeint zuk diren eta haur 
eta nerabeek euren erabakiak hartu eta ardurak 
bereganatu dit zaketen esparruak zeint zuk diren 
argitu behar da.

• Bizikidet zarako arau-esparrua ezarri be-
har da, erkidegoko kide guztien eskubideak eta 
erant zukizunak arautuko dituena, bai eta erkide-
goaren arauak ere (Barne Erregimeneko Araudia). 
Arau-esparru hori euren gaitasunen araberako 
moduan azalduko zaie adingabekoei.

• Haurrek eta nerabeek izan behar dituzten 
portaerak azalduko dira, orientazio gisa.

• Helduen ekint zen koherent zia eta irmo-
tasuna.

• Haurrei eta nerabeei argi eta garbi erakut si 
behar zaizkie euren portaeraren mugak.

• Zent zuzko hautabideak eskaini behar 
zaizkie portaera desegokiak zuzent zeko. Horrela, 
haien ordez portaera egokiak garatu ahal izango 
dituzte.

• Portaera egokia agert zen duten ereduak 
eskaini behar zaizkie.

• Arauak arrazoietan oinarriturik ezarri be-
har dira.

• Arauak egonkorrak eta jakinak izan behar 
dira.

• Haurrek eta nerabeek arauaz eta beraren 
arrazoiez eztabaidat zeko eskubidea dute.

• Arauak aldatu egin daitezke, horretarako 
arrazoi onak badaude.

• Hezit zaileekiko harremanetan asimetria 
dago eta errespetatu egin behar da. Hezit zaileek ez 
dute harreman horien kontrola galdu behar, babes 
eta hezkunt za eginkizunak bete nahi badituzte.

Haurrei eta nerabeei aukerak eta errazta-
sunak emango zaizkie, euren gaitasunen arabera, 
apurka-apurka euren gain har dit zaten egune-
roko bizit zako ardurak, helduen eskutik. Horrela 
lagundu egingo zaie euren autonomiaren ga-
rapenerako gaitasun berriak eta erant zukizun 
pert sonalaren zent zua lant zen; gainera, taldea-
ren ongizatea areagot zeko egiten duten ekarpena 

IX. kapitulua
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at segin izaten erakut siko zaie. Hori egin daiteke, 
adibidez, modu hauetara:

- Haien adinerako zeregin egokiak esleituta.
- Gauza pert sonalak zainduta.
- Adinerako diru kopuru egokiak erabilita, 

erkidegoko gainerako haur eta nerabeek jasot zen 
dituzten kopuruen parekoak. 

Euren garapen pert sonal eta sozialerako 
egokiak ez diren portaerak aldat zen lagunduko 
zaie. Esku-hart zeak, ildo horretan, bat etorri be-
har du portaera egokiak, autokontrolaren gara-
pena eta autonomia sustat zea helburu duen esku
-hart zearekin.

Diziplina-ekint zarako arau-esparrua edu-
kiko da. Diziplina-ekint zat zat honakoa joko da: 
heziketa prozesu bat, helduek haurrei eta nerabeei 
gizarteko arauak betet zen eta balio etikoen arabera 
jokat zen irakasteko baliat zen dutena. Aldez aurre-
tik ezarri behar da zein motatako heziketa neurriak 
erabiliko diren, zein egoeratan eta nola aplikatuko 
diren, eta arauak berariazko agiri batean jaso be-
har dira (Barne Erregimeneko Araudia).

4.5. AISIA ETA ERKIDEGOA

Egoit za arretaren bitartez haurrei eta nera-
beei olgeta eta aisialdiko esperient ziak eskaini be-
har zaizkie eguneroko bizit zan t xertaturik. Horrela 
gorput za, adimena, gizarterako trebeziak eta emo-
zioak garatu dit zaten sustatuko da, gozamenaren 
zent zuaz jabet zen lagunt zen zaien bitartean.

Egoit zak erraztu eta sustatu egingo du 
haurrek eta nerabeek erkidegoko astialdiko jar-
dueretan parte hart zea. Aldi berean, esperient zia 
horretatik ahalik eta onurarik handiena aterat zeko 
prestatuko ditu. Hauek izango dira zentroaren jar-
duketak arlo horretan:

• Haurren eta nerabeen beharrizan, ezau-
garri eta interesei ondoen erant zuten dieten jar-
duerak eta taldeak aurkit zea.

• Haien parte-hart zea sustat zea.
• Haurrak eta nerabeak integrazio egokia 

ziurtat zeko prestat zea, ahal den neurrian.
• Jarduerarako lagunt za ematea eta haren 

jarraipena egitea.
• Jarduera horietan hasitako harremanei 

eusteko erraztasunak ematea.

Egoit zak lotura izango du erkidegoko ingu-
runearekin, haurrek eta nerabeek erkidegoarekin 
bat egin eta haren jardueretan parte har dezaten. 
Haurrek eta nerabeek eta haien familiek behar 
duten motako lagunt za komunitarioa sustatu eta 
antolatuko du. Adingabekoek eta haien familiek 
erkidegoaren baliabideak erabil dit zaten sustatu 
eta erraztuko du. Aldi berean, baliabide horiek nola 
erabili erakut siko die.

4.6. GIZARTEKO HARREMANAK ETA 
ELKARBIZIT ZA-TALDEKOAK

Elkarbizit za-taldeko kideak elkarrekin ego-
tea sustatuko da, jarduerak batera egiteko aukera 
emango zaie eta elkarbizit za-giro baikor eta abe-
gikorra ezarriko da. Haurrei eta nerabeei gizarte-
rako eta komunikaziorako trebeziak hobet zen la-
gunduko zaie.

4.7. FAMILIA HARREMANAK

Egoit za arretaren bitartez haurren eta ne-
rabeen familia nortasunari eusteko ahaleginak 
egingo dira. Izan ere, familia haien nortasunaren 
oinarrizko elementua da eta garrant zi handia 
du beraien garapen egokirako. Familiarekin esku 
hart zea, beraz, esku-hart zearen oinarrizko eremua 
da, helburua edozein dela ere: familiako kideak 
berriro elkart zea edo familia harremanak eta fa-
miliaren nortasuna ahal den neurrian iraunaraz-
tea, familiatik beste elkarbizit za-ingurune batera 
aldatu beharra duenean.

Baldin eta, ahaleginak eginda ere, ezinezkoa 
bada familiarekin lan egitea, beti izango da beha-
rrezkoa haurrari edo nerabeari lagunt za ematea 
bere historiaren eta bere famili harremanen alder-
di positiboenak gogoan eduki dit zan, eta lagundu 
egin beharko zaio, era berean, alderdi gatazkat suak 
hausnart zen.

Ahal bada eta haurrari edo nerabeari kome-
ni bazaio, gurasoak ahalik gehien inplikatu behar 
dira esku-hart ze prozesuan eta euren seme-alabei 
ematen zaien arretan. Egoit za zentroa gurasoek 
parte hartu ahal izateko moduan antolatuko da. 
Euren seme-alabei arreta emateko erant zukizunak 
hart zeko aukera emango zaie. Kasu bakoit zean ze-
haztuko da gurasoek pixkanaka zeint zuk zeregin 
hartu ahal izango dituzten euren gain. Hori guztia 
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aurreikusi behar da baita egoit zako arreta gura-
soen nahiaren kontra aplikat zen denean ere, edo 
helburua familia berriro bat zea ez denean. Azken 
egoera horretan, adingabekoaren eta bere familia-
ren arteko harremanen elementu positiboak zain-
du eta berreskurat zeko lana egin behar da.

Beti ere haurrari edo nerabeari komeni ba-
zaio, familiarekiko harremanak sustatu eta erraz-
tuko dira: bisitak, telefono deiak nahiz gutunak. 
Egoit za zentroak jarraipena egingo die bisitei eta 
bisiten ostean adingabekoek duten egoerari. Hau-
tabideak antolatuko dira familiaren bisitarik iza-
ten ez duten haur eta nerabeent zat; esate bate-
rako, sostengua eman diezaieketen beste pert sona 
bat zuekiko harremanak erraztea.

Zentroaren eta familiaren arteko elkarre-
kint zaren fi gura nagusia hezit zaile-tutorea izango 
da. Harreman horien esparruan, gurasoei orien-
tazioa eta eredu egokiak emango dizkie haurrari 

edo nerabeari arreta emateko eta harekin elkarre-
kint zan arit zeko. 

Ziurtatu egingo da haurrekin eta nerabee-
kin zuzeneko harremanak dituzten profesionalen 
(hezit zaileak) lanaren eta euren esku-hart zea 
nagusiki familian egiten duten profesionalen (ka-
suaren koordinat zailea, terapeuta, famili hezit zai-
lea...) lanaren arteko jarraipena. Gainera, familiari 
jarraitutasun sent sazioa eragingo zaio, helburuak, 
ikuspegiak eta, zenbaitetan, jarduerak partekatuz.

4.8. HARREMANAK BESTE ERAKUNDE
BAT ZUEKIN

Egoit za zentroak harremanak izango ditu 
haur edo nerabeekin eta familiarekin esku hart zen 
duten beste erakunde bat zuekin. Horrela, guztien 
jarduketak bat etorriko dira kasuaren planean eza-
rritako xedeekin.

IX. kapitulua

5. ESKU HART ZEKO PROZESUA EGOIT ZA ARRETAN

5.1. UMEEN ZERBIT ZUAK EGOIT ZA HARRERAREN EGOKITASUNA ERABAKIT ZEKO KONTUAN 
HARTUKO DITUEN IRIZPIDE TEKNIKOAK

Egoitza harrera

• Haurrak edo nerabeak gurasoekiko lotura afektibo eta legalak mantendu nahi ditu, edo familiaren 
egoerak ez du justifi kat zen behin betiko banant zea.

• Ez dago familia harrerarik egiterik, edo ez dago arrakasta izango duela bermat zerik. Familia zabalak 
ez zuen erant zun haurrak edo nerabeak jasandako tratu txarren aurrean. Jatorriko familiak ez du onartu 
harrera edo denbora behar du onart zeko.

• Larrialdietako banant zeak.

• Sei urtetik beherako haurra aldi batera egoit zan sartu diren senide zaharragoekin egon behar da.

• Zentroak familia batek baino hobeto bermatuko du haurra eta gurasoak harremanetan izatea.

• Egoit za harrera bereziki egokia da zaint za edo tutoret zapean dauden haur eta nerabeent zat:

• Atxikimendu berriak ezart zeak familiara it zult zea zaildu dezakeela uste denean.

• Lehen ere ant zeko banant ze edo familia harrera gatazkatsuak izan direnean.

• Haurrak gabezia edo errefusat ze larriak jasan berri dituenean.

• Ez dagoenean familia harrera egiteko aukerarik, haurrak edo nerabeak harremanetarako zail-
tasunak edo arazo emozional larriak dituelako, zerbit zu bereziak behar dituelako (ad.: tera-
peutikoak edo hezkunt zazkoak) edo, ihes egiteko ohitura dela-eta familia normalizatu batean 
egotea zail duelako.
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5.2. EGOIT ZA HARRERA FORMALIZAT ZEKO 
PROZEDURA

Formalizazio prozesua arretaz planifi ka-
tu behar da, egokiro erant zuteko haur edo nera-
beak familiatik banant zen denean izango dituen 
beharrizanei, zentroan sart zean sortuko zaizkion 
beharrizanei eta kasuaren balizko eskualdaketari, 
izan ere, litekeena baita abiaburuko ataleko koor-
dinat zaileak kasua Egoit za Harreraren Unitateko 
koordinat zaileari eskualdat zea. 

Prozesu horrek honako urrat sak izango ditu:
1. Egoit za harrera sustat zea proposat zen 

bada, kasuaren koordinat zaileak, proposamena 
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari aur-

keztu aurretik, kasuaren berri emango dio Egoit za 
Harreraren Unitateko buruari edo beren beregi 
izendat zen diren unitateko kideei.

Kasuaren koordinat zaileak azalduko du bere 
ustez zein zentro mota den egokia haurrarent zat 
edo nerabearent zat. Egoit za Harrerako Ataleko 
buruak edo izendat zen den Ataleko kideak infor-
mazio hori aztertu eta haurra edo nerabea zein 
egoit zatan sartuko duen erabakiko du. Erabakia 
hart zeko irizpide hauek hartu behar dira kontuan:

• Haurrari edo nerabeari buruzko iriz-
pideak: Kontuan hartuko dira adina eta sexua, 
umearen ezaugarriak eta beharrizan bereziak, 
bai eremu pert sonalekoak, bai familiaren eta gi-
zartearen eremukoak; datorren lekutik zenbateko 
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Behin betiko banant zearen egokitasuna erabakit zeko irizpideak

• Gurasoek edo tutoreek adingabekoarekin dituzten ardura guztiak bertan behera ut zi dituzte edo 
euren gain hart zeari uko egin diote.

• Ez da lortu familia berriro bat zea horretarako jarritako epean, nahiz eta kasuak eskat zen dituen 
bitarteko eta zerbit zu guztiak aplikatu. 

• Familiaren egoera ez da aldatu modu nabarmenean eta, ondorioz, haurra edo nerabea etxera it zuliz 
gero berriro babesik gabe gertat zeko arrisku larria dago.

• Badirudi familiaren egoerak ez duela konponbiderik. 

• Ez dago haurra edo nerabea familia batean behin betiko hart zerik, baina bai egoit za edo etxe batean 
hart zeko aukera. Alternatiba hau jatorriko familiara it zult zea baino hobea da.

Emant zipat zeko prestakunt za egoit za harrera iraunkorrean

• Nerabeak hamalau urte edo gehiago ditu.

• Ezin da bizi bere familiarekin eta ez dirudi epe ertainean horretarako modurik izango duenik.

• Aurreko familia harrerek kale egin dute. Ezin da bizi familia zabalean, ezta beste familia batean ere, 
eta ez dirudi epe ertainean gauza izango denik.

• Bere kabuz moldat zen ikasi behar du. 

Behin betiko banant zea eta egoit za berezi batean sart zea

• Ezin da bizi bere familiarekin eta ez dirudi inoiz horretarako modurik izango duenik.

• Ezin da bizi beste familia batean eta ez dirudi inoiz bizi ahal izango denik.

• Haurrak edo nerabeak bere kontura bizit zea eragozten dioten beharrizanak ditu, edo patologia
berezia (ad.: adimen-urritasuna, burmuineko lesioak etab.).
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distant ziara egotea komeni zaion; talde berrian 
egokit zeko dituen aukerak; haren beharrizanak 
betet zeko behar diren eskola-baliabideak, osasun
-baliabideak eta baliabide komunitarioak, eta 
abar.

• Egoki irit zitako zentroari edo zentroei 
buruzko irizpideak: Zenbat plaza dauden eta kasua 
noraino egokit zen zaion zentroaren proiektuari; 
hezit zaile taldearen ezaugarriak, zentroan dauden 
umeen ezaugarriak eta beharrizanak, elkarbizit za-
taldearen ezaugarriak eta egoera, eta abar.

• Egoit za-baliabideen sare osoari dagoz-
kion irizpideak: Okupazio maila orokorra, haurren 
eta nerabeen eta arazoen hainbanaketa, zentroak 
berregiturat zeko planak, baliabideen it xierak edo 
baliabide berrien irekierak, eta abar.

Irizpide horiek guztiak hart zen dira kontuan, 
eta beti ere haurren eta nerabeen onura lehenes-
ten da. Horrela hart zen da erabakirik egokiena ha-
rrera-zentroa izendat zeari buruz.

Horretarako, Egoit za Harreraren Atalak beti 
eguneratuta eduki behar du egoit za-zentro guz-
tien egoera eta funt zionamendua zertan diren 
zehat z jakiteko informazioa. 

Ume edo nerabearent zat egoit za zentroa 
izendat zeko proposamena zentroko zuzendaria-
rekin edota hezit zaile taldearekin batera aztertu 
ahal izango da. Horrelako kudeaketak arin egin 
behar dira; bat zuetan nahikoa izango da telefono 
bidezko elkarrizketa bat. 

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zor-
deari adingabekoak egoit zetan hart zeko aurkezten 
zaizkion proposamenetan nahitaez zehaztu behar 
da haurra edo nerabea zein egoit za zentrotan 
sart zea proposat zen den. 

Beharrezkot zat jot zen denean, goian ai-
patutako irizpideak kontuan izanik, umea zen-
troan sart zeaz gainera bestelako neurri berezi edo 
osagarriak proposat zea edo ezart zea komeni den 
eta horretarako aukerarik dagoen aztertuko da.  
Hona hemen neurri horietako bat zuk:

- Elkarbizit za-unitate jakin bat bete-betean 
okupatu gabe uztea, lan-zama gut xit zeko 
edo elkarbizit zarako arazoak saihesteko
- Zentroan baliabide bereziak esleit zea
- Azpiegituraren edo ekipamenduaren al-
derdi bat zuk moldat zea
2. Jatorriko ataleko kasuaren koordinat zai-

leak uste badu egoit za harrerak 6 hilabete baino 
gut xiago iraungo duela:

2.1.- Zaint za harrera zentro jakin batean 
formalizat zea proposatuko dio Haurrak eta Nera-
beak Babesteko Bat zordeari.

2.2.- Zaint za egoit za zentro batean formali-
zatutakoan, kasuaren koordinat zailea eta hezit zaile 
taldea eta kasuan esku hart zen duten gainerako 
profesionalak bilduko dira. Bilera horretan hezit zaile 
taldeari informazioa eta agiriak emango zaizkio:

- Kasuaren azken planaren kopia.
- Balorazio-t xostena.
• Familiarekin edota haur edo nerabearekin 

egindako akordioak.
- Foru aginduak.
- Ikasketei buruzko informazioa (hizkunt za 

eredua, maila, lehengo zentroa).
- Osasunari buruzko datuak (t xertoak, jakin 

beharreko informazioa). 
- Familia liburuaren fotokopia.
2.3.- Kasuaren koordinat zailea familiare-

kin ados jarriko da zaint zaren baldint za zehat zak 
ezart zeko (egoit za harreraren kontratua).

2.4.- Kasuaren koordinat zaileak, haurrak 
edo nerabeak eta honen senitartekoek harrera 
zentroa bisitatuko dute; koordinat zaileak zentro 
profesionalak formalki aurkeztuko ditu, Umeen 
Zerbit zuaren eta zentroaren eginkizunak zehaz-
tuko ditu eta aurrerant zean bi zerbit zuek zer-no-
lako harremanak izango dituzten argituko du. Ga-
rrant zit sua da familiak eta haurrak edo nerabeak 
argi izatea zer-nolako erabakiak har dit zakeen ha-
rrera zentroak eta zeint zuk Umeen Zerbit zuak.

Zentroko profesionalek bertako funt zio-
namendua eta arau orokorrak azalduko dizkiote 
familiari.

2.5.- Denen artean hit zartuko dute zein 
den haurra edo nerabea zentroan sart zeko une-
rik egokiena, eta gainera haren gauzak bilt zea, 
elkarbizit za-unitatea (izatekotan) eta logela, eta 
hezit zaile/tutorea zehaztuko dituzte.

3. Abiaburuko atalean kasua koordinat zeko 
ardura duen pert sonak uste izaten badu egoit za 
harrerak 6 hilabete baino gehiago iraungo duela, 
eta, beraz, espedientea Egoit za Harreraren Uni-
tateko koordinat zaileari eskualdatu behar zaiola, 
urrat s hauek egingo dira: 

3.1.- Bilera egingo da. Bertan, abiaburuko 
atalean eta Egoit za Harreraren Unitatean kasua koor-
dinat zeko ardura duten pert sonek ahal den neurrian 
adostuko dituzte balorazioa eta kasuaren plana.

3.2.- Abiaburuko atalean kasua koordi-
nat zeko ardura duen pert sonak egoit za harrera 

IX. kapitulua
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zentro jakin batean formalizat zeko proposatuko 
dio Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari.

3.3.- Behin zaint za formalizaturik, bilera 
egingo dute abiaburuko atalean eta Egoit za Ha-
rreraren Unitatean kasua koordinat zeko ardura 
dutenek eta hezkunt za taldeak, bai eta kasuarekin 
zerikusia duten beste profesional bat zuek ere. Bi-
garren idat z-zatian adierazi bezala, hezkunt za tal-
deari informazio eta agiri hauek helaraziko zaizkio: 
kasuaren azken planaren kopia; balorazio t xostena; 
familiarekin eta haur edo nerabearekin egindako 
akordioak; foru aginduak; eskolat zeari buruzko 
informazioa (hizkunt z eredua, ikasmaila, jatorriko 
zentroa), osasun kontuak (TIS, t xertoak, informazio 
garrant zit sua) eta famili liburuaren fotokopia. 

3.4.- Lehengo koordinat zaileak, Umeen 
Zerbit zuan, familia eta haurra edo nerabea aur-
keztuko dizkio kasua koordinat zeko ardura hartu 
behar duenari, eta zaint za nola egingo den ados-
tuko da (egoit za harreraren kontratua).

3.5.- Ondoren, kasuaren koordinat zaileak, 
familiarekin eta haurrarekin edo nerabearekin ba-
tera, bisita egingo du hautaturiko harrera zentrora 
eta zentroko profesionalen aurkezpen formala egin-
go du. Umeen Zerbit zuaren eta harrera zentroaren 
egitekoak eta aurrerant zean bi zerbit zu horiek elka-
rrekin izango dituzten harremanak defi nituko ditu. 
Garrant zit sua da familiak eta haurrak edo nerabeak 
argi izatea zer-nolako erabakiak har dit zakeen ha-
rrera zentroak eta zeint zuk Umeen Zerbit zuak.

Zentroko profesionalek bertako funt zio-
namendua eta arau orokorrak azalduko dizkiote 
familiari.

3.6.- Batera erabakiko da zein den unerik 
egokiena haurra edo nerabea zentroan sart zeko.

3.7.- Behin haurra edo nerabea zentroan 
sartu eta gero, abiaburuko ataleko koordinat zai-
leak kasua Egoit za Harreraren Unitatera aldat zeko 
proposamena egingo dio Haurrak eta Nerabeak 
Babesteko Bat zordeari. 

Egoitza harrera: babes-baliabide espezialitatua

Harrera zentroan
plaza esleitu

Kasua beste atal batera bidali?

EGOIT ZA HARRERA FORMALIZATZEKO PROZEDURA

BAI EZ

Bilera: Jatorriko ataleko koordinatzailea eta EHUko 
koordinatzailea

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordea formalizatu

Bilera: 
Jatorriko ataleko koordinatzailea
EHUko koordinatzailea
Hezkuntza taldea

Bilera: 
Egoitza harrearen kontratua sinatu (zaintza kasuetan)
Jatorriko ataleko koordinatzailea
EHUko koordinatzailea
Familia.

Bisita zentroan: koordinatzailea eta haurra edo nerabea 
eta beraren familia.
Bilera hezkuntza taldearekin

Harrera zentroan sartu

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak kasua EHUra 
bidaltzea proposatu

Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Batzordea formalizatu

Bilera:
Kasu koordinatzailea eta hezkuntza 
taldea

Bisita zentroan: koordinatzailea 
eta haurra edo nerabea eta beraren 
familia.
Bilera hezkunta taldearekin.

Harrera zentroan sartu

*Presako harreretan prozesua beste era batera da,
bai eta fase bakoitzaren iraupena era

Jatorriko ataleko kasu 
koordinatzailea

EHUko burua/izendatzen
duen pertsona

Bilera:
Kasuaren koordinatzailea
Familia
Egoitza harreraren kontratua sinatu 
(zaintza kasuetan)
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5.3. PRESAKO EGOIT ZA HARRERAK

Bistakoa denez, aurrean azaldutako 
urrat sak egiten dira egoit za harrera baldint zarik 
egokienetan programatu eta antolatu daitekee-
nean, behar beste denbora izanik, eta haurrak edo 
nerabeak harreraren aurreko bizikidet za egoeran 
arrisku larririk ez duenean. Hala ere, bat zuetan 
arrisku larriko edo babesgabezia nabarmeneko 
egoerak azalt zen dira eta presaz jardun beharra 
dago. Haurrari edo nerabeari lehenbailehen egin 
behar zaio harrera, kalte larria jasateko arriskutik 
babesteko.

Larrialdi horietan, egoit za harreraren hel-
buru nagusia segurtasuna eta babesa eskaint zea 
da. Horretarako, ondokoak lortu behar dira, 
gut xienez:

• Babesa bermat zea.

• Gertat zen ari dena ulert zeko moduan 
azalt zea, ahalik eta lasterren, familiaren bisiten 
egutegiaren gaineko berri ematea, gomendat zen 
ez direnean izan ezik, eta beraren ingurumarien 
jakitun dagoen erreferent ziako pert sona bat es-
kueran izatea, konfi ant za eta sostengut zat har 
dezan (hezit zaile-tutorea).

• Zentroaren funt zionamenduaren eta 
arauen berri ahalik eta lasterren ematea beha-
rrezko sostengua jaso ondoren.

• Bere sunt sipen bulkadetatik babestea, be-
harrezkoa denean.

• Elkarrekin bizit zeko giro at segina.

• Oinarrizko beharrizanak, hala nola, elika-
dura eta at sedena, behar den guztietan aset zeko 
moduko antolamendua.

• Arreta psikologikoa eskaint zeko aukera, 
beharrezkoa den kasuetan.

Hori dela eta, zent zuzkoa denez, “Egoit za 
harrera formalizat zeko prozeduran” azaldutako 
urrat sen hurrenkera erabat aldatu beharko da. 
Hala ere, presako sarreraren ondoren urrat s horiek 
guztiak lehenbailehen beteko dira.

Oro har, larrialdietan egoit za harrera an-
tolat zeko, hasieran nahikoa izango da tutoret za 
hart zeko foru agindua edo guraso/tutore/zaint zai-
leen berariazko zaint za-eskaera edukit zea eta al-
dez aurretik telefonoz deit zea Egoit za Harreraren 

Unitateak hautaturiko zentrora, berehala adinga-
bekoa sartuko dela ohartarazteko.

Oro har, adingabeko bat zentro batean 
presaz sart zen denean, Umeen Zerbit zuak eta 
egoit za zentroak informazio gut xi izaten dute 
haren aurrekariez eta beharrizanez. Horregatik, 
biek batera lan egingo dute kasuaren ebalua-
zioa hiru hilabete baino lehen burut zeko. Egoit za 
zentroaren ardat za haurraren edo nerabearen
ebaluazioa izango da.

5.4. HARRERA

Onarpen eta harrera prozesua kontu han-
diarekin planifi katuko da, haurrak edo nerabeak 
familiatik banant zearen ondorioz jasango dituen 
beharrizanei eta zentroan sart zearen ondorioz 
sortuko zaizkionei erant zuteko. Aldi berean, nola 
esku hartuko den zehazteko behar den informa-
zioa bildu eta aztertu behar da.

Harreran sart zen den adingabekoari bizi-
giro egokia eta segurua eman behar zaio eta la-
gundu egin behar zaio familiatik urrunt zearen 
eta elkarbizit za-ingurune berrira moldat zearen 
ondorioz (lotura afektiboaren galera, nortasun 
ikurren eta erreferent ziazko ingurunearen galera, 
deserrot zea, beldurra, egoera ukat zeko joera, bere 
buruari errua egoztea) sort zen diren sentipenei eta 
emozioei aurre egiten.

Hona harrera-giro ona ezart zen lagun de-
zaketen faktore bat zuk:

• Egoit zako komunitatea haur edo nera-
beari abegi egiteko prestat zea. Egoit zan bizi dire-
nek lagunt za handia eman dezakete banant ze eta 
moldat ze prozesu honetan.

• Zentroan sart zean ordura arte errefe-
rent zia izan duen Umeen Zerbit zuko profesionala 
eta senitartekoak (komenigarria bada), edo beste 
sostengu-pert sona bat zuk, bertan egoteko aukera 
izatea.

• Haurrari edo nerabeari eta senitartekoei 
haren eskubideen eta eginbeharren berri ematea. 
Zentroaren funt zionamendua azalt zea. Informa-
zioa denek ulert zeko moduan emango da. Infor-
mazio hori guztia berariazko idazki batean eman 
daiteke.

IX. kapitulua
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• Gurasoekiko at xikimendu mota eza-
gut zea, nola portatuko den iragarri ahal izate-
ko. Zentroko langileek aldez aurretik jakin behar 
dute zer-nolako erant zunak espero diren at xi-
kimendu mota bakoit zerako eta doluaren fase 
bakoit zean.

• Zainketak eta ongizate fi sikoa eskaint zea, 
segurtasuna eskaint zeko lehenengo modua dela 
jakinik.

• Hezit zaile bat izendat zea (hezit zaile-tu-
torea), sostengu eta erreferent zia gisa, haurrari 
edo nerabeari segurtasun eta egonkortasun senti-
menduak eragiteko.

• Beraren gauza pert sonalak jasot zea, fami-
liaren oroigarriak eta oroigarri pert sonalak barne, 
banandurik dagoen bitartean haren nortasunaren 
egonkortasunari eusteko.

• Abegi egitea, banant zeak eragiten dion 
sufrimendua errespetatuz, eta gertatutakoa 
azalt zeko eta jasandako galera aitort zeko behar 
dituen hit zak eskura jart zea. 

• Iraganaren aipamenak egitea, bere histo-
ria galdu izanaren sent sazioa saihestu dezan.

• Etorkizunaz it xaropent su hit z egitea 
eta bere bizit zaren kontrola hart zeko adore 
ematea.

• Haurrari edo nerabeari bere egoera 
ulert zen lagunt zea, beti ere adinari erreparatuta:

- Sarreraren arrazoia bere bizipen pert sona-
laren ikuspegitik azalduz;
- Zentroko bizit zari dion beldurra onartuz 
eta argituz;
- Zentroan egingo duen egonaldia bere bi-
zit zako pasarte bat baino ez dela adieraziz, 
eta bitarte horretan lagundu egingo diote-
la eta behar dituen baliabideak eskainiko 
dizkiotela.
- Zentroaren funt zionamendua azalduz, be-
har denean.
- Bere gatazkak adierazten lagunt zea, ahoz 
edo beste adierazpide bat zuen bitartez, eta 
ezin gainditu diren mugak zeint zuk diren 
jakinaraztea.
- Denbora ematea bere egoera berria haus-
nartu eta zentroko bizit zari egokit zeko.

5.5. HAURRAREN EDO NERABEAREN
HASIERAKO EBALUAZIOA ETA ESKU
HART ZEKO BANAKO PLANA PRESTAT ZEA 

5.5.1. Haurraren edo nerabearen hasierako 
ebaluazioa 

Harrera zentroko profesionalek haur edo 
nerabearekin nola esku hartu zehazteko behar 
den informazioa bildu eta aztertuko dute (Esku 
hart zeko banako plana: EHBP). Esku hart zeko ba-
nako planean kasuaren planean fi nkatutako azken 
helburuak lort zeko heldu behar zaien bitarteko 
helburuak defi nituko ditu. Ebaluazioa eta esku 
hart zeko banako plana zentroan sartu eta hiru hi-
labete igaro baino lehen amaitu behar dira.

Esku hart zeko banako plana prestat zeko, 
haur edo nerabearen ebaluazioa osoturik eta 
eguneratuta egon behar da. Hona ebaluazioaren 
edukia: 

Egoitza harrera: babes-baliabide espezialitatua

Haurraren edo nerabearen ebaluazioa

1. Osasuna
• Medikunt za aldetik:

• Osasun datuak (Gizarte Segurant zako 
zenbakia, kartila mota, osasun zentroa, 
telefonoa, medikua).
• Anamnesiaren datu esangurat suak 
(jaiot za, hazkunt zaren garapen haztatua, 
etab.).
• Txertoen egutegia.
• Oraingo pisua eta garaiera.
• Ikusmen edo ent zumen arazoak.
• Hort z-haginen azterketak.
• Odol taldea.
• Haur edo nerabearen bizimodua era-
gozten duten edo eragot zi ahal duten 
oraingo gaixotasunak.
• Kontuan hartu beharreko iraganeko 
gaixotasun edo arazo fi sikoak.
• Oraingo medikazioa.
• Beste datu interesgarri bat zuk.

• Ezintasun edo urritasun fi sikoak.
• Elikadura (lehengo zein oraingo arazoak, 
elikadura bereziak, beste alderdi garrant zit su 
bat zuk).
• Bere buruaren higienea eta apaindura.
• Lo ohiturak.
• Bizimodu osasunt suko ohiturak (droga, 
alkohol, tabakorik kont sumit zen duen; kirolik 
egiten duen).
• Egungo tratamendu mediko edo tera-
peutikoak.
• Bestelako informazio garrant zit surik.
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Haurraren edo nerabearen ebaluazioa
2. Prestakuntza-lan eremua

• Ikasketa edo prestakunt za egoera (arautua edo arautu gabea):
• Oraingo ikastegiaren datuak, zein ikasturtetan dagoen, tutorea edo orientat zailea nor den,
telefonoak.
• Lehenago eskola garraio edo jantokirik erabili duen.
• Eskolako historia: asistent zia eta errendimendua.
• Ikaskunt za arazoen edo muga kognitiboen diagnostikoa.
• Sostengu berezia ikasgelan edo estimulazio kognitiboko zerbit zuak.
• Ikasteko jarrera.
• Ikaskideekin dituen harremanak.
• Irakasleekin dituen harremanak.

• Lan egoera:
• Lan munduan zein adinekin hasi zen, lan historia.
• Zer prestakunt za duen.
• Oraingo lan baldint zak.
• Lanari buruzko jarrera.
• Arduradunenganako jarrera.

3. Alderdi psikologikoak, jokabidea, nortasuna eta jarrerak
• Diagnostikatutako nahasmendu psikiatrikoak.
• Diagnostikatutako urritasun psikikoak.
• Garapen kognitiboa.
• Izaera ezaugarriak (harremanetarako gaitasuna, entretenit zeko gaitasuna, kont solat zeko gaitasuna).
• Jokabide arazoak, ondoez emozionaleko zant zuak (depresio eta ant sietate zant zuak, etab.).
• Menpekotasunak/adikzioak.
• Enpatia.
• Bere buruaz duen kont zeptua, asertibitatea.
• Autonomia, heldutasuna, ardurak hart zeko gaitasuna.
• Arrazoimena, gogoetarako eta barrura begirat zeko gaitasuna.
• Bere buruaren kontrola.
• Arauei buruzko jarrera.
• Emozioen biderapena.
• Sentimenduak egokiro identifi katu eta adierazteko gaitasuna.
• Gatazkak konpont zeko gaitasuna eta trebetasunak.
• Beste datu garrant zit su bat zuk.

4. Gizarteko harremanak eta elkarbizit za-taldekoak
• Taldeko adiskideen ezaugarriak.
• Aisiarako eta astialdirako jarduerak.
• Egoit za zentroko harremanak:
• Harremanak kideekin.
• Harremanak hezit zaileekin.
• Egoit za zentrotik kanpoko harremanak:
• Harremanak kideekin.
• Harremanak beste heldu bat zuekin.

5. Haurrak edo nerabeak bere familiarekin dituen harremanak
• Senitartekoekin (gurasoak, senideak eta beste bat zuk) dituen harremanak eta lotura afektiboa. 
Gurasoez eta senideez duen irudia.
• Harremanen maiztasuna.
• Haurrak edo nerabeak zenbateraino parte hart zen duen familiaren bizit zan.
• Zer egiten duen familiaren et xean dagoenean.
• Zenbateraino zaindu eta gainbegirat zen duten familiaren et xean dagoenean.
• Gurasoek arauzko rola betet zen duten; beraren jokabiderako egokiak diren arauak eta mugak 
fi nkat zen dituzten, erabilt zen dituzten diziplina-teknikak.
• Bere historiaz eta familiarenaz duen pert zepzioa.
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Kapitulu honi dagokion eranskinean hau-
rraren edo nerabearen ebaluazio-t xostenaren 
eredua dago.

Haurra edo nerabea harrera zentrora era-
maten denean, Umeen Zerbit zuak kasu planaz gai-

nera hari buruzko informazioa bilt zen duen eba-
luazio-t xostena aurkeztuko du. Ahaleginak egingo 
dira t xostenean funt sezko informazio guztia egon 
dadin, baina kontuan izan behar da ezin izango 
dela lortu beti. Horregatik,
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Haurraren edo nerabearen ebaluazioa
6. Haurrak edo nerabeak banant zeari buruz duen jarrera/pert zepzioa
7. Nola egokitu den harrera zentrora

Umeen Zerbitzuak haurraren edo nerabearen 
balorazioa osatzerik izan ez duenean

Umeen Zerbitzuak haur edo nerabearen ba-
lorazioa osatzeko eskatuko dio zentroari, edo 
informazio jakin bat biltzeko.

Zentroak, sarreratik hiru hilabete pasatu
baino lehen, eskatutako informazioaren
txostena bidaliko du 

Umeen Zerbitzuak haur edo nerabeari in-
formazio guztia duenean zentrora eramaten 
duenean

Zentroak ez du beste ebaluazio-txostenik egin 
beharko.

Zentroak, sarreratik hiru hilabete pasatu 
baino lehen, txostena bidaliko dio Umeen 
Zerbitzuari kasuaren gainean jasotako infor-
mazio berriarekin. 

5.5.2. Esku hart zeko banako plana pres-
tat zea

Esku hart zeko banako planaren (EHBP) 
edukia

Esku hart zeko banako planean haurrarekin 
edo nerabearekin izango den esku-hart zea argitu, 
gidatu, antolatu eta ebaluat zeko behar diren ele-
mentuak sartuko dira, ondo egituratuta, beti ere 
kasuaren planean ezarritako helburuetara egokitu-
ta. Horrez gainera, planean esku-hart zea haurrak 
edo nerabeak eta beraren familiak jasaten dituzten 
aldaketetara moldat zeko modua ezarri behar da.

Esku hart zeko banako planak ondoko 
osagaiak eduki behar ditu gut xienez:

• Zentroan esku hart zearen bidez lortu nahi 
diren helburuak, kasuaren planean ezarritakoen 
arabera. Helburuak haurrak edo nerabeak eskuratu 
beharreko lorpen gisa formulatu behar dira17.

• Ebaluazioaren eduki eremuen inguruan 
antolatuko dira:

- Osasuna
- Prestakunt za-lan eremua

- Alderdi psikologikoak, jokabidea, nortasuna 
eta jarrerak
- Gizarteko harremanak eta elkarbizit za-
taldekoak
- Haurrak edo nerabeak bere familiarekin 
dituen harremanak
- Haurrak edo nerabeak banant zeari buruz 
duen jarrera/pert zepzioa
- Nola egokitu den harrera zentrora
• Batetik helburu orokorrak ezarriko dira, 
Umeen Zerbit zuak haurrarekin edo nera-
bearekin lortu nahi dituen azkeneko xe-
deari dagozkionak, eta bestetik beraria zko 
helburuak, helburu orokorrak lort zeko 
jorratu behar diren eremuak defi nituko 
dituztenak. Epe laburrerako helburuak 
ere ezarriko dira, epealdi jakin batean lor 
daitezkeenak eta denboraren aldetik ger-
tu ikus daitezkeen emait zak ahalbidetuko 
dituzten arazo 
eta beharriza-
nekin zerikusia 
dutenak.

17 EHBPeko helburuek haurra edo 
nerabea izan behar dute ardat z; 
hala ere, bat zuetan familia ere 
izan daiteke xedea.
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• Haurrak edo nerabeak bere bilakaeran 
mailaz maila izango dituen zedarriekin ze-
rikusia duten helburuen mult zo antolatua 
aurreikusiko da; horren bitartez hark bere 
bilakaeran zehar izango dituen beharrizanei 
erant zutea modua ziurtatuko da eta aurrera 
egiten jarrait zeko beharko duen sostengua 
bermatuko da.

• Helburuak, ahal dela, elkarrizketaren eta 
elkar ulert zearen emait za izan behar dira. Hau-
rrari edo nerabeari helburu argi eta errealistak, 
lorpen irisgarrien mailetan ordena daitezkee-
nak, fi nkatu behar direla ulert zen lagundu be-
har zaio.

• Ebaluagarriak izan behar dira; horreta-
rako, ebaluazio-adierazle egokiak fi nkatu be-
har dira eta haur edo nerabeari nork eta nola 
ebaluatuko dituen azaldu behar zaio.

• Adingabekoak proposatutako helburuak 
lort zeak eta ez lort zeak izango dituzten ondo-
rioen berri jakin behar du.

• Helburuak iristeko berariazko jardue-
rak eta zereginak. Helburu bakoit zerako ondo-
koak zehaztuko dira: zer jarduera edo zeregin 
egin beharko den, nork egingo dituen, bakoit za 
amait zeko zenbat denbora aurreikusten den, 
nola egin behar diren eta eskat zen den gut xie-
neko maila. 

Jokabide terminotan formulatuko dira; hain 
zuzen, zeregin bakoit zean egoit za zentroko tal-
deak, haurrak edo nerabeak eta familiak (izateko-
tan) zer egin behar duten zehaztuko da.

Haurrak edo nerabeak ulert zeko moduan 
azalduko dira. 

• Helburuak lort zeko behar diren baliabi-
deak: langileak, materialak, teknikoak... 

• Behar diren beste baliabide bat zuk, egoit za 
zentroak zuzenean ematen dituenez gainera.

• Helburuak lort zeko aurreikusitako epeal-
diak; helburu bakoit za lort zeko gut xi gorabehera 
zenbat denbora beharko den zehaztu behar da, 
eta egonaldiak gut xi gorabehera zenbat iraungo 
duen. Helburuetara zenbateraino gerturatu den 
balorat zeko irizpideak fi nkatuko dira.

• Esku hart zeko banako plana berriro eba-
luat zeko epealdiak (sei hilean behin gehienez). 

Esku hart zeko banako plana prestat zeko 
irizpide orokorrak

• Plana deskribat zailea izango da, baina, 
funt sean, erabakiak hart zea erraztu beharko du. 
Profesional guztien ekint zarako erreferent zia eta 
gida izango da eta haien erant zukizunen arteko 
mugak ezarriko ditu.

• Helburuak ezart zean eta jarduerak auke-
rat zean, kontuan hartuko da haurraren edo nera-
bearen eboluzio-unea.

• Kontuan hartuko da halaber zentroan 
zenbat denbora egin behar duen.

• Ahal dela, haur edo nerabearekin eta fa-
miliarekin egindako akordioaren emait za izango 
da.

• Idat ziz azalduko da, agiri erabilgarri eta 
ulerterrazean. Horrela, esku hartu behar duten 
profesional guztiek ondo ulertuko dute plana.

Haurrak edo nerabeak eta, komenigarria 
bada, haren familiak ebaluazio prozesuan eta 
esku-hart zearen planifi kazioan parte har deza-
ten sustatuko da. Lagundu egin behar zaio esku 
hart zeko banako planak bildu dit zakeen aukera 
guztiak ulert zen, bai eta horiek ekar dit zaketen 
ondorioak ere.

Haurrari edo nerabeari bult zada eta la-
gunt za emango zaizkio ebaluazio eta plangint za 
prozesuan parte har dezan, bere beharrizanen eta 
eboluzio-unearen arabera. Parte hart zeko aukera 
ez zaie nerabeei bakarrik eman behar. Ait zitik, hau-
rrek ere parte har dezakete; parte hart zeko modua 
aldat zen da, besterik ez. Esate baterako, nerabeek 
euren irit zia azaldu dezakete hit zez, baina gaz-
teenek euren nahiak eta jarrerak azalduko dituzte. 
Beraz, haur edo nerabearekiko harremanak haren 
eboluzio-uneari egokituko zaizkio; horrela haren 
parte-hart zea sustatuko da. Parte-hart zea honela 
gauzatu ahal izango da:

• Haren beharrizanen eta alderdi sendoen 
ebaluazioan lagunt zea. 

• Epe laburreko eta epe luzeko xede pert so-
nalak garat zea, esku hart zeko banako planaren 
helburuen barruan.

• Esku hart zeko banako planari buruzko 
at zeraelikadura eskaint zea, bere ikuspegia 
azalduz.

• Akordio/konpromisoa sort zen parte 
hart zea.
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• Helburuetara hurbilt zeko urrat sen be-
rrikuspenean parte hart zea bere ikuspegitik.

Familiari dagokionez, esku hart zeko banako 
planean parte har dezan sustatuko da, baldin eta 
hori onuragarria bada haur edo nerabearent zat. 

Akordio formalak ezart zea
Esku hart zeko banako planaren barruan 

akordio formala egingo da, ahal bada. Akordio 
horretan azalduko dira egoit zako taldearen igu-
rikapenak, haur edo nerabearenak eta familia-
renak (egonez gero). Akordio horretan, alderdiek 
konpromisoa hartuko dute epe jakinean ahalegin 
bat zuk egiteko, ezarritako helburuak lort ze alde-
ra. Akordio horren jarraipena egingo da haurraren 
edo nerabearen egonaldian zehar. Akordioa be-
rrikusi egingo da eta, behar izanez gero, berriro 
negoziatuko da.

Kontratu/akordioak baldint za hauek bildu 
behar ditu:

• Ahal dela, negoziatu egin behar da eta al-
derdiek euren borondatez onartu behar dute (hala 
ere, gerta liteke adingabekoak akordioari uko egi-
tea, edo gazteegia izateagatik berari kont sultarik 
ez egitea). 

• Hezkunt za-balioa izan behar du.
• Konpromiso pert sonalak ezarri behar 

ditu, zehat zak eta bete daitezkeenak. Alderdi guz-
tiek ulertu behar dute konpromiso horien eduki 
praktikoa.

• Helburuen eta konpromisoen hurrenkera 
zehaztu behar du, hasieratik bertatik lorpenak edo 
arrakastak erdiet si ahal izateko moduan.

• Zehat z azaldu behar ditu haurrari edo 
nerabeari helburuak lort zeko eskuratuko zaizkion 
baliabide eta lagunt za guztiak.

• Helburuak lort zeko epeak ezarri behar 
ditu, bai eta akordioa berrikustekoak ere.

• Konpromisoak ez betet zearen ondorioak 
azaldu behar ditu, alderdi guztiek argi ulert zeko 
moduan azaldu ere. Ondorio horiei dagokienez, 
beti hartuko dira aint zat haurraren edo nerabea-
ren beharrizanak eta eskubideak.

• Idat ziz egingo da eta parte-hart zaileek 
sinatu egingo dute. Parte-hart zaile bakoit zak 
akordioaren ale bat jasoko du.

5.6. ESKU HART ZEKO BANAKO PLANAREN 
GARAPENA ETA EBALUAZIOA

Kasuaren plana burut zen den bitartean, 
Umeen Zerbit zuan kasua koordinat zen duenak eta 
beraren taldeak eginkizun hauek izango dituzte:

a) Kasuaren planean ezarritako helburuak 
lort zeko behar diren jarduerak sustat zea eta 
burut zea.

b) Haurraren edo nerabearen eta familiaren 
egoera eta kasu planarekin lortu nahi diren hel-
buruen lorpena etengabe balorat zea.

c) Aurrekoa oinarrit zat hartuta, hartutako 
neurrietan eta esku hart zeko planaren edukian 
egin behar diren aldaketak proposat zea eta propo-
samenak gauzat zea.

d) Behin betiko neurria proposat zea horre-
tarako fi nkatutako epealdian (begiratu irizpideak 
eskuliburuko atal egokian).

Fase honetan zehar Umeen Zerbit zuko tek-
nikariek haurraren edo nerabearen eta beraren fa-
miliaren egoeraren eta kasu planaren bilakaeraren 
jarraipen etengabea egin behar dute; horretarako 
informazioa bilduko dute ondokoen bitartez:

• Kontaktu pert sonalak hiru hilean behin 
familiarekin eta haur edo nerabearekin, kaltega-
rrit zat jo ez badira.

• Bilerak hiru hilean behin (edo sarriago, be-
har izanez gero) oinarrizko gizarte zerbit zuetako 
te knikariekin, kasuan zuzenean esku hart zen badute.

• Bilerak hiru hilean behin (edo sarriago, 
behar izanez gero) haurra edo nerabea dagoen 
harrera zentroko profesionalekin, familiarekin lan 
egiten ari diren Familian Esku Hart zeko Egitarauko 
teknikariekin edota Familia Harrera Sustat zeko 
Egitarauko teknikariekin, parte hart zen ari badira.

• Kasuan esku hart zen diren zerbit zu es-
pezializatuen (harrera zentroa, Familian Esku 
Hart zeko Egitaraua, Familia Harrera Sustat zeko 
Egitaraua) idat zizko t xostenak sei hilean behin. 
Txosten horiek Umeen Zerbit zuak kasua formalki 
berrikusteko asmoa duenean emango dira. Txoste-
nek ondoko alderdiak hartu behar dituzte ardat z: 
(1) haurraren edo nerabearen egoera, (2) familia-
rekiko harremanak, (3) bilakaera ezarritako hel-
buruei dagokienez, (4) egoit za zentroak kasuare-
kin zerikusia duten beste pert sona, zerbit zu edo 
profesional bat zuekin izandako kontaktuak edo 
bilerak. Gidoi honen arabera egin behar dira:
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Harrera zentroek sei hilean behingo t xostena egiteko gida
• Osasuna

• Helburuen bilakaera
• Haurraren edo nerabearen osasunaren egoera, oro har
• Osasun, tratamendu eta esku-hart zeen gorabeherak

• Prestakunt za-lan eremua
• Prestakunt za

• Oraingo ikastegia eta ikasturtea
• Eskola jarduera (ikasturterik errepikatua, eskola errefort zua)
• Eskolako kalifi kazioak
• Eskolako helburuen bilakaera
• Eskolako gorabeherak

• Lana
• Helburuen bilakaera
• Laneko gorabeherak

• Alderdi psikologikoak, jokabidea, nortasuna eta jarrerak
• Helburuen bilakaera
• Gorabeherak, tratamenduak eta esku-hart zeak

• Gizarteko harremanak eta elkarbizit za-taldekoak
• Oraingo taldea (azkeneko t xostenetik taldea edo hezit zaileak aldatu badira)
• Helburuen bilakaera
• Gorabeherak

• Haurrak edo nerabeak bere familiarekin dituen harremanak
• Haurrak edo nerabeak familiarekin dituen harremanak (bisita edo kontaktuen kopurua, inplikatu-
tako senitartekoak)
• Zentroaren eta familiaren arteko harremanak (kontatu edo elkarrizketen kopurua, horietan izaten 
diren senitartekoak)
• Haurrak edo nerabeak familiarekin egindako irtenaldiak
• Familia giroko helburuen bilakaera
• Familia giroko gorabeherak

• Egiteko lehenesten diren helburu edo jardueren proposamena
• Kasuarekin zerikusia duten pert sona, zerbit zu edo profesionalekin izandako kontatuak eta bilerak 
(datak, metodoa, arrazoiak, akordioak, etab.) 

Euren lana amaitutakoan, zerbit zu espezia-
lizatuek (harrera zentroak hauetakoa dira) t xoste-
na egin behar dute eta Umeen Zerbit zuari aurkez-
tu. Edukia 5.7.1. idat z-zatian zehaztu da.

• Bilerak familiarekin eta haur edo nerabea-
rekin esku hart zen ari diren beste profesional edota 
zerbit zu bat zuekin. Ahal den guztietan, informa-
zioa oinarrizko gizarte zerbit zuetako edo kasuan 
esku hart zen ari diren zerbit zu espezializatuetako 
(harrera zentroa, Familian Esku Hart zeko Egitaraua, 
Familia Harrera Sustat zeko Egitaraua) teknikariek 
bilduko dute eta gero kasua koordinat zen ari den 
Umeen Zerbit zuko pert sonari bidaliko diote.

• Sei hilean behineko t xostenez eta bile-
rez gain, harrera zentroetako eta inplikatutako 

egitarau espezializatuetako profesionalek Umeen 
Zerbit zuko kasu koordinat zaileak eskat zen dizkien 
guztiak egin behar dituzte.

Informazioa bilt zeko kontaktu hauek sarria-
go egin behar dira lau urtetik beherako haurren 
kasuetan.

Beste zerbit zu edota profesional bat zuek 
(are harrera zentrokoek) kasuaren planean aldake-
tak egitea proposat zen badute, kasuaren koordi-
nat zaileak proposamena baloratuko du eta era-
bakia hartuko du: aldaketa besterik gabe sart zea 
edo lehenbizi bere taldearekin edota ataleko edo 
unitateko buruarekin eta arloko arduradun tek-
nikoarekin aztert zea. Kasu plana aldat zeko ba-
bes-neurriaren aplikazioa ere aldatu behar bada 
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(gurasoen bisita erregimena barne), erabakia Foru 
Aldundiaren organo eskudunak soilik har dezake. 

Erakundeen arteko koordinazioa
Umeen Zerbit zuko teknikariek kasuan esku 

hart zen duten zerbit zu eta profesionalekin aldioro 
banaka dituzten kontaktuez gainera, garrant zit sua 
da zerbit zu edota profesional horiek bide eta sis-
tema egonkor eta arinak edukit zea koordinat ze-
ko eta beren esku-hart zeei buruzko informa-
zio garrant zit sua elkarri zuzenean helarazteko. 
Garrant zit sua da komunikazio bide eta sistema 
horiek badaudela eta ondo ari direla ziurtat zea. 
Horretarako, garrant zit sua da Umeen Zerbit zuko 
teknikariek baterako berrikuspen eta koordinazio 
bilerak deit zea edota sustat zea, hain zuzen ere 
kasuan esku hart zen duten zerbit zu edota profe-
sional guztiek ordezkarit za duten bilerak (ad.: oi-
narrizko gizarte zerbit zuak, harrera zentroa, trata-
mendu egitaraua, eskola, adimen-osasuna). 

Umeen Zerbit zuko teknikariek nahitaez 
ziurtatu behar dute esku-hart zea hasten den une-
tik beretik ondoren aipatuko direnek informazioa 
trukat zeko bideak eta jardunak koordinat zeko sis-
temak izango dituztela:

• Oinarrizko gizarte zerbit zuak
• Haurra edo nerabea hart zen duen zentroa
• Familian esku hart zeko talde espezializa-

tua, egonez gero
• Familia harreraren jarraipenaren eta la-

gunt zaren ardura duen taldea, egonez gero
Horrez gainera, esku-hart ze osoan zehar 

bide eta sistema horiek ongi funt zionat zea ber-
matu behar du.

Oro har, Umeen Zerbit zuko teknikariek ba-
liabide espezializatuak (egoit za harrera, familia 
harrera eta familian esku hart zea) abiaraziko di-
tuzte, zuzendarit za-lanak egingo dituzte, lagunt za 
teknikoa emango dute eta haien jarduna gainiku-
si eta koordinatuko dute, eta oinarrizko gizarte 
zerbit zuetako teknikariek gauza bera egingo dute 
erkidegoaren sareko zerbit zuekin. 

Umeen Zerbit zuko kasu koordinat zaileari 
berehala jakinarazi beharreko egoerak

Harrera zentroko arduradunek berehala eta 
idat ziz jakinaraziko dizkiote Umeen Zerbit zuko 
kasu koordinat zaileari (edo arloko arduradun tek-
nikoari edo ataleko edo unitateko buruari, koordi-
nat zailea aurkitu ezean) ondoko inguruabarretan 

dauden haur edo nerabeei buruzko gorabehera 
guztiak:

• Susmoa dago, edo egiaztatuta dago, adin-
gabekoak gurasoen, zaint zaileen, zentroko langile 
edo kideen, harrera familiako kideen edo horiekin 
zerikusia duen beste norbaiten tratu t xarrak, sexu 
abusuak, tratu ikaragarri desegokiak edo zabarke-
riak jasan dituela.

• Adingabekoak ihes egin du harrera zen-
tro/familiatik eta ez dakite non dagoen.

• Pert sona zein gauzen kontrako delitu edo 
eraso larria egin du.

Halaber, beste haur edo nerabe batek edo 
heldu batek adingabeko baten oinarrizko eskubi-
deak urrat zen baditu, berehala jakinaraziko da, eta 
gauza bera egingo da gurasoen bisita erregime-
na betet zen ez denean eta ezarritako helburuak 
lort zeko lanak eragozten dituen zerbait gertat zen 
denean.

Kasuak berriro ebaluat zea formalki
Sei hilean behin (edo sarriago, hala era-

bakit zen bada edo haurra lau urtetik beherakoa 
bada), harrera zentroko taldeak esku hart zeko ba-
nako plana formalki berrikusiko du. Berrikuspen 
horretan kasuari buruz jasotako informazio berria, 
adingabekoaren bilakaera (eta familiarena, beha-
rrezkoa bada) eta esku-hart zearen emait zak az-
tertuko dira, kasuaren planean eta esku hart zeko 
banako planean ezarritakoa aint zat hartuta. Au-
rrekoaren arabera, esku hart zeko banako planean 
aldaketak egin behar diren ala ez aztertuko da. 

Horrez gainera, kasuaren koordinat zaileak 
eta Umeen Zerbit zuko taldeak kasu plana berriku-
siko dute aldizka, egoit za zentroko taldearen in-
formazioa eta balorazioak baliatuta. Analisi horren 
ondorioz, Umeen Zerbit zuk kasuaren planeko neu-
rri, baliabide, zerbit zu zein beste edozeren esleipe-
nean beharrezko derit zen aldaketak proposatuko 
ditu.

Umeen Zerbit zuak bi urte igaro baino le-
hen erabaki behar du zein babes-neurri aplikatuko 
den haur edo nerabe bakoit zaren kasuan, hau da, 
epealdi horretan behin betiko familia/gizarte ingu-
rune jakin batean integratuko den erabaki behar 
du. Epealdia laburragoa izango da, halabeharrez, 
adin t xikiko haurren kasuetan. Behin betiko neu-
rria hauetako bat izan behar da:

• Jatorriko familian mantent zea edo bir-
sart zea/t xertat zea.
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• Familia zabalak hart zea (harrera iraunkorra).
• Beste familia batek hart zea (harrera 

iraunkorra edo adopzioa). 
• Emant zipat zeko prestat zea (harrera 

iraunkorra zentro batean).
• Zentro espezializatu batean sart zeko 

prestat zea (harrera zentro batean, aldi baterako 
edo behin betiko).

Haurra edo nerabea bere familian egotea 
edo bertara it zult zea lehenet siko da. Hori ezi-
nezkoa denean soilik aztertuko dira beste aukerak, 
aurrean ezarritako lehenespen-ordenan.

5.7. EGOIT ZA ARRETAREN AMAIERA:
IRTEERA ETA LOTURAK HAUSTEA

5.7.1. Prozedura

Egoit za harrera amait zeko erabakia 
Umeen Zerbit zuak hartu behar du, hain zuzen 
ere hari at xikitako Haurrak eta Nerabeak Babes-
teko Bat zordeak. Ahal den guztietan, harreraren 
amaiera nahikoa denbora lehenago antolatuko da, 
haurraren edo nerabearen eta egoit za zentroaren 
arteko lotura desegiteko prozesua apurka-apurka 
gerta dadin. Behin egoit zatik irtenez gero, Umeen 
Zerbit zuak jarraipen egokia egitea ziurtatu behar-
ko du, adingabekoari elkarbizit za-ingurune berrian 
t xertat zen lagunt zeko.

Egoit za harrerari amaiera emateko, kasua-
ren koordinat zaileak urrat s hauek egingo ditu:

• Egoit za zentroko taldearekin adostuko du 
bere esku-hart zea amait zeari buruzko erabakia.

• Behin hori eginda, eta ezin denean edo ko-
meni ez denean izan ezik, kasuaren koordinat zai-
leak eta zentroko profesionalek bilera formala 
izango dute familiarekin eta haur edo nerabea-
rekin honen it zulerari buruz; bilera horretan esku
-hart zearen emait zak aztertuko dira eta egoit za 
zentroko esku-hart zea amaiera formala emango 
zaio. Bilera horretan kasuaren koordinat zaileak 
argi azalduko die familiari eta haurrari edo ne-
rabeari aurrerant zean nolako harremanak izango 
dituen Umeen Zerbit zuarekin.

• Egoit za zentroko esku-hart zearen amaie-
raren berri emango die kasuan esku hartu duten eta 
informazio hori garrant zizkoa zaien beste zerbit zu 

bat zuei, eta zergatik hartu den erabakia eta haur 
edo gaztea nola egongo den jakinaraziko die.

Bestalde, egoit za zentroak esku-hart zeari 
buruzko amaierako laburpen-t xostena egingo dio 
kasuaren koordinat zaileari. Bertan ondokoak azal-
du behar dira:

5.7.2. Egoit zatik irteteko irizpideak

Aldez aurretik irizpideak ezart zen badira 
haurra edo nerabea zentrotik noiz irten behar den 
zehazteko, errazago hartuko dira gai horri buruzko 
erabakiak, eta ez da bide horretara joko unean 
uneko egoera edo gatazkei erant zunez. Gainera, 
irizpideak erabilt zeak haurraren edo nerabearen 
eta haren familiaren egoeraren ebaluazioa egite-
ra behart zen du. Irteeraren arrazoia, bat zuetan, 
oraingo zentroaz edo egoit zako arretaz besteko 
baliabideren bat erabili beharra izango da, alegia, 
adingabekoaren edo familiaren beharrizanei hobe-
to egokit zen zaion baliabidea erabili beharra. 

Egoit za zentrotik irtetea komeni den egoerei 
buruzko irizpide orokor bat zuk azalduko dira ja-
rraian:

• Haurrak edo nerabeak eta familiak esku
-hart zean fi nkatutako helburuak lort zea.

• Familia harrera bideragarria eta gomen-
dagarria izatea.

• Egoit za harrera eragin zuten inguruaba-
rrak nahikoa arint zea eta familiatik banant zea ez 
beste baliabide bat zuk erabili ahal izatea.

• Helburuetako bat zuk soilik irit si arren, 
adingabearen adina, beharrizanen aldaketak eta 
heldutasun mailan edota legezko egoeran izan 

IX. kapitulua

Harrera zenroek amaierako txostena 
egiteko gida

• Zentroaren esku-hart zearen iraupena
• Haur edo nerabearekin erabili diren balia-
bideak
• Kasuaren bilakaera: zenbateraino lortu diren 
ezarritako helburuak
• Haurraren edo nerabearen egoera prozesua-
ren amaieran:
• Garapen fi sikoa
• Eskola arloa eta garapen kognitiboa
• Egoera emozionala
• Gizarte harremanak
• Familia harremanak
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diren aldaketak direla-eta babes-neurria edo zen-
troa aldat zea komenigarria izatea.

• Ahalegin guztiak egin ondoren, egoit za 
harrera egokia ez dela edo zentroa egokia ez dela 
ondorioztat zea eta beste neurri baten bidez edo 
beste zentro batean kasu planaren helburuak lortu 
daitezkeela adostea. 

5.7.3. Egoit zarik irteteko prestat zea

Egoit za harreraren helburu nagusietako bat 
haurra edo nerabea egoit zarik irteteko prestat zea 
da. Haurrarekin edo nerabearekin batera lan egin 
beharko da, zentrotik irteten denean ingurune be-
rrira ondo moldatu dadin. Prestakunt za lan hori ez 
da bat-batekoa izango; esku hart zeko banako pla-
naren ataletarikoa izan behar da eta planean zehar 
prestatu behar da. Adingabekoa zentrotik irteteko 
eta zentroarekiko loturak desegiteko prestatu da-
din egiten diren jarduera eta lan guztiak aldez au-
rretik antolatu eta planifi kat zea komeni da. Horre-
la ziurtatuko da ahalik egoerarik onenean irtengo 
dela zentrotik eta ahalik erosoen desegingo direla 
harekiko loturak. 

Fase honetan, haurra edo nerabea bizimodu 
berrirako prestatu behar da. Hortaz, behar adinako 
baliabideak eskuratu behar zaizkio aldaketa hori 
arrakastaz burut zeko gut xieneko bermeak izan 
dit zan. Jarraian, lan horretan kontuan hartu behar 
diren ohar bat zuk azalduko dira:

• Haurrari edo nerabeari zentrotik irtetea-
rekin zerikusia duten mezuak helaraziko zaizkio: 
beste bizikidet za-ingurune bat zuetan sart zea edo 
horietara it zult zea, independent zia, heldua iza-
teko behar duen gaitasuna, bere eboluzio-mailak 
aukera ematen dion unetik bertatik.

• Eguneroko bizit zan indartu egingo dira 
autonomiarekin zerikusia duten alderdiak eta au-
toestimua areagot zen dutenak. Halaber, erakunde 
barrukoak ez diren identifi kazio-eredu berriak es-
kuratuko zaizkio.

• Haurrak edo nerabeak bizimodu berrirako 
behar dituen trebetasunak landuko ditu. Pres-
takunt za horren osagarri, trant sizioko egitarau be-
reziak garatu daitezke, adingabekoek aukera izan 
dezaten trebetasun horiek benetako egoeretan 
erabilt zen saiat zeko. Egitarau horietan, haurraren 
edo nerabearen eboluzioan oinarrituta antolatu 
eta sustatuko dira halako esperient ziak.

• Haurrari edo nerabeari lagunt za eman-
go zaio bere bizit zan etenik sumatu ez dezan eta 
zentrotik kanpoko etorkizunari begirat zen dionean 
bere bizit zaren jarraitutasun hori kontuan har de-
zan. Zentrotik irten eta loturak desegin beharra 
berarekin eztabaidatuko da behin eta berriz, esa-
nahia ondo ulertu arte.

• Familiak, gurasordeek, harreraegileek edo 
hezit zaile berriek parte hartuko dute haurra edo 
nerabea zentrotik bizikidet za-ingurune berrira 
aldat zeko prozesuan.

• Haurra edo nerabea zentrotik irten eta 
et xera it zult zekoa bada, Umeen Zerbit zuak haren 
familia berriro bat zeko prestatuko du.

• Zentrotik irtetea haurraren edo nerabea-
ren bizit zan gertaera berezia eta positiboa dela 
erakut siko da. Egokia izan daiteke jaia antolat zea 
eta bertan haurrarekin edo nerabearekin bate-
ra parte hart zea berarent zat garrant zia duten 
pert sonek, bizit zako fase berri batera igaroko dela 
ospat zeko.

• Haurrari edo nerabeari etorkizunean behar 
izango duen informazio pert sonala eta familiari 
buruzkoa emango zaio, bai eta beharrezko agiriak 
ere. Etorkizunean oroigarriak izan daitezkeen gau-
zak eramateko esango zaio.

• Behar diren agiriak eta lege- zein admi-
nistrazio-ekint zak prestatu eta antolatuko dira.

5.7.4. Haurra edo nerabea familia harrera-
rako edo adopziorako prestat zea

Sarritan, kasuaren planean ezarriko da 
haurrari edo nerabeari gehien komeni zaion ir-
tenbidea bere familian ez, beste famili ingurune 
batean sart zea dela, aldi baterako edo behin be-
tiko. Zenbaitetan, hainbat arrazoirengatik, haurra 
edo nerabea ez da berehala sart zen beste familia 
horretan (harrera edo adopzioa egiten duen fami-
lian), eta tarteko urrat s gisa egonaldia egiten du 
egoit za batean. Horrelakoetan, egoit zak eginkizun 
garrant zit sua betet zen du famili ingurune berrian 
sart zeko urrat sa egokiro egingo dela bermat zeko.

Familia harrerarako edo adopziorako 
prestat zea

Egoit zak behar bezala prestatuko du haurra 
edo nerabea familia harrerarako edo adopziorako, 
bizikidet za-egoera berri horretara igarot zeko or-

Egoitza harrera: babes-baliabide espezialitatua
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duan segurtasunik ezaren sentimenduak ahalik 
t xikienak izan daitezen.

Hori, haur eta nerabe guztient zat ga-
rrant zit sua izanik ere, behar-beharrezkoa da haur 
edo nerabea egoit zan denbora luzea egin duen 
kasuetan edota aurretik beste familia bat zuetan 
egokit zeko esperient ziek hut s egin duten kasue-
tan. Beraz, haurrari edo nerabeari, bere gaitasunen 
arabera, egoera berriaren nondik-norakoak azaldu 
behar zaizkio (adibidez, harrera mota, neurriak 
zenbat iraungo duen...). Gainera, datorkion aldake-
taren inguruan dituen zalant zei erant zutean egia 
esan behar zaio (adibidez, neurriak bere identita-
tean izango duen «eraginari» buruzko zalant zak), 
eta aldaketak sort zen dizkion sentimenduak ego-
kiro adierazteko bidea eman behar zaio (jatorriko 
familiaren eta harrera edo adopzioa egingo duen 
familiaren arteko leialtasun-gatazkei lotutako 
sentimenduak; zentrotik irten eta familia batean 
sart zeak eragiten dizkion emozio aldakorrak; etor-
kizunaren beldurra...).

Egokit ze prozesua
Behar bezala planifi katuko da haurraren 

edo nerabearen eta familiaren arteko egokit ze 
prozesua, elkarri arrakastaz egokit zeko baldint zak 
bete daitezen.

Haurrak edo nerabeak beste familia batera 
aldat zeko egin behar duen urrat sa behar beza-
la planifi katu behar da, t xarto egindako trant si-
zioak porrota ekar dezake eta. Horren ildotik, 
garrant zit sua da Umeen Zerbit zuak eta egoit zak 
koordinaturik jardutea zeregin hauek betet zeko:

• Ahal den neurrian, eta gaitasunen arabe-
ra, haurrari edo nerabeari parte hart zeko aukera 
ematea familia berriari egokit zeko prozesuarekin 
zerikusia duten erabakietan (bisiten egunak eta 
orduak, tokia, egin beharreko jarduerak, zentrotik 
irteteko eguna eta ordua...).

• Posiblea eta komenigarria denean, jato-
rriko familiari aukera ematea haur edo nerabea 
famili ingurune berrian sart zeko prozesuan parte 
hart zeko eta lagunt zeko.

• Haurra edo nerabea familia berrian sar-
tu aurretik, haien arteko harremanak noiz izango 
diren, zenbat iraungo duten eta zenbaterainoko 
intent sitatea izango duten planifi kat zea, topake-
ta horiek giro egokian egingo direla eta elkarren 
ezagut za erraztuko dutela bermatuta. Plangint za 
horretan, ahal den neurrian, haurraren edo nera-

bearen beharrizanak harrera edo adopzioa egin-
go duen familiaren nahiekin eta eskakizunekin 
uztart zeko ahaleginak egin behar dira.

• Haurrari edo nerabeari lagunt za berezia 
ematea familia ikusi aurretik eta, batez ere, ondo-
ren, eta horrelako egoeretan sortu ohi diren sen-
timendu konplexuak adierazi eta ulert zeko bideak 
ematea.

• Behar den informazioa eta aholku egokiak 
ematea haurra edo nerabea hartuko duen familia-
ri. Haurraren edo nerabearen ezaugarriei eta fami-
li aurrekariei buruzko informazioa behar adinakoa 
izango da familia berriak haren beharrizanak ego-
kiro bete ahal izan dit zan.

5.7.5. Emant zipazioa

Emant zipazioak esan nahi du familia-
tik aparte bizit zea, legezko loturak haut sita na-
hiz haut si gabe, eta nerabea helduen munduan 
sart zea.

Kasuaren planean ezarritako helburua 
“emant zipaziorako prestat zea” denean, egoit za-
ren helburu nagusiak izango dira nerabeari pres-
takunt za ematea bizit za lokabearen eskakizunei 
behar bezala aurre egiteko, eta behar dituen tre-
betasunak eta gaitasunak lant zen lagunt zea.

Bizit za lokabean hasi aurretik nerabeei ko-
meni zaie zubi-egoera batetik igarot zea, euren 
kabuz bizit zeko gauza ote diren ikusteko. Egoera 
horretan, heldu bihurt zeko hasierako urrat sak 
zaint zapean egingo dituzte eta, aldi berean, ba-
bes-sistemekin dituzten loturak desegin egingo 
dituzte apurka-apurka.  Hori guztia egitarau gisa 
antolatu daiteke, ondoko osagaiak dituzten egita-
rauak eginez:

• Bizilekua, sostengua eta prestakunt za 
izateko diru-lagunt za.

• Eguneroko bizit zan moldatu ahal iza-
teko gaitasun egokiak garat zeko orientazioa eta 
lagunt za.

• Trebakunt zako jardueretan jarrait zeko 
orientazioa eta lagunt za; horrela, lanerat zea 
ahalbidetuko dien prestakunt za izango dute.

• Lanerat zeko lagunt za; gazteari orienta-
zioa ematea eta baliabide pert sonalak eta komu-
nitarioak erabilt zera bult zat zea.

• Gizarte sareekiko lotura; gaztea sare ho-
rietan sart zea eta lagunt za iturri berriak erat zea 
erraztuko da.

IX. kapitulua
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5.7.6. Zentroa aldat zea

Irizpide orokor modura, Umeen Zerbit zuak 
ahaleginak egingo ditu haurraren edo nerabearen 
bizitokia egonkorra izan dadin, hau da, ez dadin 
ibil zentro batetik bestera. Hala ere, haurra edo 
nerabea bere beharrizanetarako egokiagoa den 
beste zentro batera aldatu behar bada, Zerbit zuak 
behar diren kudeaketa guztiak egingo ditu aldake-
ta ahalik ondoen egiteko.

Horretarako irizpide hauek hartuko dira 
kontuan:

• Alferrikako aldaketak saihestea, haur edo 
nerabearent zako onuren eta ondorio t xarren arte-
ko oreka aint zat hartuta.

• Zentro aldaketak kontu bereziarekin az-
tertu behar dira haur t xikien kasuetan, errefe-
rent ziazko fi gura egonkorrak behar dituzte eta.

• Haurra edo nerabea aldaketarako pres-
tat zea; ondokoak zehaztu behar dira, besteak 
beste: irten aurretik nork lagunduko dion pres-
tat zen, nork lekualdaketak dirauen bitartean eta 
nork zentro berrian. Ahal dela, horri buruz hart zen 

diren erabakien berri emango zaio. Aldaketa 
ulert zeko behar beste arrazoi emango zaizkio, eta 
azalpena beraren adinera eta gaitasun pert sona-
lera moldatuko da. Gauzak gero nolakoak izango 
diren imajinat zeko eta erant zunak aurrez presta-
tu ahal izateko behar duen denbora emango zaio. 
Aldaketak sort zen dizkion sentipenak adierazten 
lagunduko zaio.

• Zentroko langileek prozesuan parte 
hart zea biderat zea, ahal den heinean, eta aldake-
taren arrazoiak azalt zea.

• Aldaketa trant sizio bidez egitea, ez bat
   -batean; esaterako, lehengo hezit zaileak berria 
aurkeztuko du, adingabekoak aldez aurretik eza-
gut zea biziko den toki berria eta bertako ohiturak, 
etab.

• Oroit zapenari lekua uztea eta lagunt zea, 
eta aldaketa gertatu ondoren lehengo zentroa bi-
sitat zeko aukera ematea. 

• Familiari zentro aldaketaren eta horre-
tarako arrazoien berri emango zaio eta, ahal den 
eta komeni den neurrian, onarpen berrian parte 
hart zera bult zatuko da.

Egoitza harrera: babes-baliabide espezialitatua

6. KASU BEREZIEN KOORDINAZIOA: BAKARRIK DAUDEN AT ZERRIKO HAURRAK ETA 
NERABEAK

Gerta liteke une jakin bat zuetan Umeen Zer-
bit zuek gaur egun artat zen dituen haur eta nerabe 
gehienen aldean oso desberdinak diren biztanleak 
artatu behar izatea. Horrek esan nahi du balite-
keela prozeduraren zati bat zuk edo eskuliburu 
honetan orokorrean fi nkatu eta defi nitutako jar-

duteko irizpide bat zuk biztanle berezi horient zat 
egokiak edo zuzenak ez izatea, esaterako bakarrik 
dauden at zerriko haur eta nerabeent zat.

Horrelako kasuetan Umeen Zerbit zuak be-
rariaz prestatutako jardun-protokoloetan ezarri 
den bezala jokatuko da (ERANSKINA).





Marco de Intervención

Familia harrera:
babes-baliabide 
espezializatua
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Familia harrerak haurrei arreta emateko 
baliabideen mult zoa handitu egin du, izan ere, 
oraint su arte erakundeetan sart zera mugat zen 
bait ziren.

Hala ere, egia esanda, familia harrera ez da 
hartu behar egoit zen ordezko baliabidet zat. Bi ba-
liabide desberdin dira, biak dira beharrezkoak eta 
erabilgarriak adingabekoen beharrizanei erant zun 
egokia emateko orduan.

Familia harreraren bidez umeak edo nera-
beak ordezko arreta edo arreta osagarria jasot zen 
du aldi jakin batez, hain zuzen ere bere familiakoek 
arretarik ezin eman diotenean eta egoit za harrera 
edo adopzioa ezinezkoa edo komenigarria ez de-
nean. Esku hart zeko modu honen xedea gurasoek 
behar bezala zaint zen ez dituzten adingabekoen 
ongizatea bermat zea da.

Familia harreraren helburu nagusiak umea-
ren edo nerabearen nortasunaren garapen egokia 
sustat zea eta gertat zen diren arazoak, pert sonalak 
zein gizartekoak, konpont zea izan behar dira.

Familia harrerako egitarauetan sart zen di-
ren haur eta nerabe gehienak ezin dituzten behar 
bezala zaindu euren et xean eta gauza dira beste 
familia lotura bat zuk onart zeko eta familia eta er-
kidego bizit zan beraient zat zein beste bat zuent zat 
arriskurik sortu gabe parte hart zeko.

Familia harrera derit zon neurria honela 
defi nitu daiteke: haur edo nerabe baten zaint za 
pert sona bati edo famili gune bati ematen zaio, 
hura zaindu, elikatu eta hezteko betebeharrare-
kin batera, behin-behinean, haur edo nerabe hori 
bere jatorriko familiaren ordezko edo osagarrizko 
familia batekin bizi izan dadin aldi baterako. Hori 
guztia, gurasoei guraso-ahala osorik edo neurri 
batean kenduta zein kendu gabe.

Harreraren bi print zipio nagusiak honakoak 
dira:

• Normalizazioa: familia baten arreta 
jasot zeko aukera eskaint zen zaio, bere jatorriko 
familia ez izan arren; famili gune batean sartu 
eta beste haur edo nerabe bat zuek bezalako bizi-
modua egiteko.

• Banakako harremanak: aukera ematen 
zaio gune t xiki batean, hau da, familian, zuze-
neko eta banan banako harremanak izateko hel-
duekin eta, egonez gero, beste haur edo nerabe 
bat zuekin.

1.1. FAMILIA HARRERA MOTAK, FORMALI-
ZAT ZEKO MODUAREN ARABERA

Gure legerian bi motatako familia harrerak 
daude:

• Administratiboa
• Epai bidezkoa
• Harrera administratiboa. Erakunde pu-

blikoak berak formalizat zen duen harrera da. Ba-
liabide hau aplikatu ahal izateko ezinbestekoa da 
alde guztiak ados egotea (erakunde publikoa; gu-
rasoak, guraso-ahala galdu ez badute; hart zaileak, 
eta haur edo nerabea, 12 urte egin baditu).

Harrera hori idat ziz formalizatuko da. 
Kontratuan jaso behar dira, baimenez gainera, 
neurriaren helburuak, ordainduko den ala ez, eta 
neurriaren eraginkortasunerako eta bermerako 
beharrezkot zat jot zen diren alderdi guztiak.

Hona hemen familia harreraren kontratuan 
aipatu beharreko alderdi horietariko bat zuk: harrera-
ren iraupena, bisiten araubidea, gurasoen eta hart zai-
leen eskubideak eta betebeharrak, talde teknikoaren 
betebeharrak eta esku-hart zea, eta harreraren ingu-
ruko argibide guztiak. Hori guztia dela bide, egoera 
argiak sortuko dira bai haur edo nerabearent zat bai 
harrerarekin zerikusia duten gainerakoent zat.

• Epai bidezko harrera. Epailearen ebazpe-
naren bidez gauzat zen da. Epaileak esku hartu eta 
erabaki behar du, guraso edo tutoreek harrerari 
aurka egiten dioten kasuetan.

Harreraren formalizazioari dagokionez, 
epailearen autoaren bidez gauzatuko da, erakunde 
publikoaren proposamena jasoz, halakorik egonez 
gero. Ondokoak agerrarazi behar dira: harrera egin 
behar dutenen adostasuna, ordainduko den ala ez, 
eta neurriaren eraginkortasunerako eta bermerako 
beharrezkot zat jot zen diren alderdi guztiak. Hain 
zuzen ere alderdi horietariko bat bisiten araubidea 
izango da. Epaileak ezarriko du eta behar izanez 
gero eten egingo du, beti ere adingabekoaren in-
guruabarrak eta onura kontuan hartuta.

Beste alde batetik, harrera administrati-
boan bezala, honelako harreran funt sezko ga-
rrant zia ematen zaio jarraipenari, eta horren ar-
dura erakunde publikoari ezart zen zaio. Erakunde 
publikoak, bere talde teknikoen bitartez, harrera-
ren eboluzioa eta haur edo nerabearen integrazioa 
baloratu beharko ditu, eta hart zaileei behar duten 
lagunt za teknikoa eskaini.

1. SARRERA: OINARRIZKO KONTZEPTUAK ETA MODALITATEAK

Familia harrera: babes-baliabide espezializatua
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1.2. FAMILIA HARRERA MOTAK, HELBURUA-
REN ARABERA

Hona hemen urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege 
Organikoarekin bat etorriz Kode Zibileko 173 eta 
173 bis artikuluetan ezarrita dauden familia harre-
raren hiru modalitateak (helburuaren arabera)18:

• Familia harrera soila.
• Familia harrera iraunkorra.
• Adopzio aurreko familia harrera.

1. Familia harrera soila:
Harrera mota hau iragankorra da. Izan ere, 

haurraren edo nerabearen egoera kontuan hartuta 
bere familiaren baitan berriro integra daitekeela 
uste da edo babes-neurri egonkorragoa hartu arte 
aplikat zen da.

Hona harrera mota honen ezaugarriak:
• Noizbehinka krisialdiak izaten dituen fa-

miliaren egonkort ze prozesuko faseetarikoa da. 
Neurri hau erabilt zea bidezkot zen duten arrazoiak, 
oro har, behin-behinekoak izan arren gurasoei 
seme-alabak babesteko gaitasuna modu larrian 
murrizten dieten egoerak dira.

• Hauxe da helburua: gurasoek ahalik ari-
nen hartu dezatela seme-alaben ardura, harrerak 
dirauen bitartean harremanak eten gabe.

• Harrera familia jatorriko familiaren osaga-
rria da, ez ordezkoa (gurasotasun partekatua). Ha-
rrera familiak haurraren edo nerabearen eta haren 
familia biologikoaren arteko harremanak eta ikus-
taldiak sustatu behar ditu, lotura afektiboei eusteko 
(adopziotik bereizten duen ezaugarria da).

• Gut xi gorabehera zehazten da harrerak 
zenbat iraungo duen.

• Lehentasunez, ahal den guztietan, familia 
zabaleko kideek (osaba-izeko, aitona-amona eta 
abarrek) edo hurkoek hartuko dituzte haur eta ne-
rabeak, harrera haur edo nerabearen gizarte espa-
rruan egin dadin eta jatorriko familiara it zult zeko 
orduan gorabeherarik izan ez dadin. 

• Halaber, babes-neurria izan daiteke, neu-
rri fi nkoago batera igaro aurreko urrat sa, alegia.

2. Familia harrera iraunkorra: 
It zult zeko asmorik gabe edo epe luzearen 

buruan it zult zeko asmoarekin egiten den harrera 
da. Haurrari edo nerabeari 
famili bizit za eskaint zen 
dio behar den denboran.

Harrera horiek egiten dira it zult zeko auke-
rarik ez dagoenean edo it zult zea komeni ez de-
nean, eta aldi berean, adopzioaren bidez behin 
betiko banant zea ere baliabide egokia ez denean. 
Horrelakoetan, erakunde publikoak epaileari eskatu 
ahal izango dio hart zaileei tutoret zaren ahalmen 
bat zuk emateko (babesteko eginkizunak), euren 
ardurak betet zea erraztuko dietenak, beti ere adin-
gabekoaren interes gorena aint zat hartuta.

Hona harrera mota honen ezaugarriak:
• Haurraren edo nerabearen egoera juridikoa 

eta legezko egoera ez dago zehaztuta adopzioaren 
aurreko harrera bideratu ahal izateko moduan.

• Inguruabar edo ezaugarri bereziak (ga-
bezia afektiboak, estimuluen beharra etab.) kon-
tuan hartuta, arreta famili esparruan eman behar 
dela irizten zaio, eta ez harrera zentroan.

• Jatorriko familiarekiko loturei eusten zaie. 

3. Adopzioaren aurreko harrera:
Erakunde publikoak adopzioaren aurreko 

familia harrera formalizatu ahal izango du, ado-
pziorako proposamena aurkeztu aurretik, haurra 
edo nerabea familiari egokit zeko epea ezarri be-
har dela uste duenean. Epe hori ahalik laburre-
na izango da, eta inoiz ez da izango urtebetetik 
gorakoa.

Epai-agintariari adopziorako proposame-
na aurkeztuko zaio baldin eta hart zaileek adop-
tat zeko baldint zak betet zen badituzte, aukeratuak 
izan badira eta erakunde publikoari adopziorako 
adostasuna agertu badiote, eta haurra edo nera-
bea adopziorako egoera juridiko egokian aurkit zen 
bada.

1.3. MOTA GUZTIETAKO FAMILIA HARRE-
REN HELBURU ETA ZEREGIN OROKORRAK

• Familia ingurune bero, maitekor, igargarri, 
seguru eta banakotua ematea euren et xean ondo 
babestuta eta zainduta bizi ezin diren haur eta 
nerabeei. Haurrak eta nerabeak familia harreran 
dauden bitartean helburu nagusit zat jatorriko fa-
miliara it zult zea duten esku-hart zeak egingo dira, 
it zulketa posiblea dela eta haien onurarako dela 
uste izanez gero.

• Haurraren edo nerabearen ongizate in-
tegrala sustat zea; horretarako garapen esparru 
bakoit zean dituen at zerapen edota beharrizanak 
artatuko dira, familia nortasunari eusten lagun-

18 Kapitulu honetan familia 
harrera soila eta iraunkorra 
aztertuko dira.

X. kapitulua
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duko zaio eta bere bilakaera estadioari dagozkion 
rolak betet zeko gaituko da.

• Gurasoei eta harreran diren haur eta ne-
rabeei banant ze-prozesuari eta familia harrerak 
dakart zan galerei aurre egin eta gaindit zeko gai 
izan daitezen baliabideak ematea.

• Harreraren alferrikako hausturak, aldake-
tak eta luzapenak saihestea; horretarako irizpide 
egokiak aplikatu behar dira arlo hauetan: 

a) haurra edo nerabea hartuko duen familia-
ren hautapenean, prestakunt zan eta esleipenean

b) haurra edo nerabea eta harrera familia 
elkarrekin moldat zeko prozesuan

c) haur edo nerabe bakoit zaren, haren fami-
liaren eta harrera familiaren alderdi positiboak 
eta beharrizanak etengabe ebaluat zean

• Haurra edo nerabea, beraren jatorriko fa-
milia eta harrera familia harrerarekin lortu nahi 

den helburua arrakastarekin iristeko prestat zea 
(et xera it zuli, epe luzeko adopzioa, emant zipazioa, 
etab.). Horretarako, adingabekoa eta jatorriko fa-
milia harrera baino lehen, harrerak dirauen bitar-
tean eta harrera amait zen denean harremanetan 
egon daitezen saiatu behar da, baldin eta beraren 
onurarako bada.

• Harrera familia hartutako haur edo ne-
rabearent zat eta jatorriko familiarent zat norba-
nako eta harremanetako funt zionamenduaren 
eredu egokia izan dadin sustat zea, elkarlan ja-
rrera aint zat hartuta, jatorriko familiak ez dezan 
sentitu epait zen ari direla edo auto-estiman kal-
te egin diotela.

• Harreragileei euren eskubide, erant zuki-
zun, rol, zeregin eta eginkizunen berri ematea, argi 
eta garbi, prestakunt zadun profesionalek lagun-
duta eta ikuskatuta.

2. OINARRIZKO FILOSOFIA ETA JARDUERA PRINTZIPIOAK

• Hona hemen kapitulu honetan nabarmen-
du beharreko helburuetariko bat: “Haurra edo ne-
rabea famili ingurune egonkor eta seguruan sartu 
behar da, lehentasunez bere jatorriko famili ingu-
runean, horixe baita Haurren Babesaren xedea”.

• Eskuliburuan behin eta berriz aipatu be-
zala, familia harreraren egitarauak arreta berezia 
eman behar die familiatik aldi baterako edo behin 
betiko banandu behar diren sei urtetik beherako 
umeei, egoit za harreraren ordezko hautabide gisa.

• Haur eta nerabe gehienent zat oinarrizko 
beharrizanak aset zeko ingurunerik aproposena 
familia da, ahal dela jatorriko familia. Horregatik, 
haurrak babesteko zerbit zuen helburu nagusia eta 
behinena gurasoak euren zereginetarako gait zea 
izan behar da, euren seme-alabei arreta egokia 
eman ahal izan diezaieten eta familiak batuta 
mantendu ahal izateko.

• Adingabeko bat bere familiatik banan-
du beharra gertat zen denean, haurrak babesteko 
zerbit zuek familia berriro bat zera zuzendu behar 
dituzte euren ahaleginak. Honelako kasuetan 
ezinbestekoa da:

• Gurasoen eta seme-alaben arteko harre-
manak ahalik eta sarrien eta ahalik eta sen-
doen mantent zea (haurraren edo nerabearen 
beharrizanen arabera).

• Gurasoei ahalik eta guraso-ardurarik ge-
hien izaten lagat zea eta horren alde egitea.

• Gurasoei eta haurrei eta nerabeei bera-
ria zko lagunt za baliabideak eskaint zea pert so-
na eta familia modura birgait zeko prozesuan 
lagungarri izan dakizkien.

• Haurra familia harrerara biderat zen den 
kasuetan, lehenik eta behin familia zabalean 
hart zearen aukera baloratu behar da. Aukera ho-
rrek haurraren edo nerabearen interes eta beha-
rrizanak aset zen baditu, lehenet si egin behar da 
beste familia batean hart zearen aldean.

Adingabekoak bere jatorriko familian mai-
tasun-loturak ezarri baditu, lotura horiek manten-
du egin behar dira, familiara it zuliko den kontuan 
hartu gabe, baldin eta beraren onurarako eta ongi-
zaterako bada. Umeak babesteko zerbit zuek lotura 
horien eta umearen babesaren arteko oreka lortu 
behar dute euren esku-hart zean.

Lotura afektiboak dira haurraren edo ne-
rabearen eta beraren gurasoen eta beste senitar-
teko heldu bat zuen artekoak eta neba-arreben 
artekoak. Horregatik, okert zat jot zen denean izan 
ezik, eta irizpide orokor modura, banant ze kasue-
tan haurrideak batera gera daitezen edo ahalik eta 
harremanik gehien izan dit zaten lortu behar da.

Familia harrera: babes-baliabide espezializatua
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Haur eta nerabeen balizko babesgabezia 
kasuetan esku hart zeko prozesuaren barruan, eba-
luazio fasearen helburu orokorrak honakoak dira:

1- Babesgabezia egoeraren jatorriarekin 
eta iraupenarekin zerikusia izan lezaketen nor-
banako, familia eta gizarte mailako faktoreak 
identifi kat zea, baita familiaren funt zionamen-
duaren alderdi positiboak ere.

2- Babesgabeziak haurraren edo nerabea-
ren garapen fi siko, kognitibo, psikologiko edo-
ta gizartekoaren prozesuan zer ondorio izan 
dituen balorat zea.

3- Haurraren edo nerabearen eta beraren 
senitartekoen tratamendu eta babes-beharrak 
zein diren balorat zea.

4- Gurasoen gaikunt zarako pronostikoa 
zehaztea.

Hala ere, ebaluazioaren emait za familia 
harrera edo adopzioa egiteko proposamena den 
kasuetan, harrera egin nahi duten eta zerbit zu es-
pezializatuari beren beregi hala eskat zen dioten 
familia edo pert sonen egokitasuna edo egokit za-
pena balorat zeko prozesua ere bete behar da.

Jarraian azalduko dira egokitasun eta 
egokit zapen kont zeptuen arteko aldeak, harrera-
rako egokitasuna eta egokit zapena balorat zeko 
erabilt zen diren irizpideak, familia zabalak harrera 
egiten duenean erabilt zen diren berariazko irizpi-
deak, eta harrera familien egokitasunari eta ego-
kit zapenari buruzko t xostenean jaso behar diren 
alderdi garrant zit suak.

3.1. EGOKITASUN ETA EGOKIT ZAPEN
KONT ZEPTUEN ARTEKO ALDEA

Egokitasuna: Pert sona edo familia batek ba-
besik gabe dauden haur edo nerabeak hart zeko di-
tuen gaitasunen, motibazioaren eta ahalbideen ba-
lorazioa, eta eginkizun horretarako hartu lit zakeen 

haur edo nerabeen 
ezaugarrien zehaztape-
na. Egokitasunaren ba-
lorazioa egin behar da 
baloratutako pert sona 
edo familien eta harre-

rarako gai diren haur edo nerabeen artean loturarik 
ez dagoenean.

Egokitasun t xostenak19 Familia Harreraren 
eta Adopzioen Ataleko talde teknikoak egingo 
ditu. Beste autonomia erkidego bat zuetako hau-
rrent zako zerbit zu espezializatuek egindako ego-
kitasun t xostenak ere ont zat joko dira.

Egokit zapena: Haur edo nerabe jakin ba-
ten familia zabaleko kideek edo hurkoek haren 
harrera familia bihurt zeko dituzten gaitasunen, 
motibazioaren eta ahalbideen balorazioa. Ego-
kitasunarekin duen alde nagusia hauxe da: kasu 
hauetan, balizko hart zaileen ezaugarriak ez ezik, 
baloratu egin behar dira, halaber, familia zaba-
la haur edo nerabearent zako hautabide gisa le-
henesten duen print zipioa, balizko hart zaileek 
adingabekoarekin aurretik izandako harremanen 
historia, haien artean ezarritako loturak, lotura 
horiek mantent zearen esanahia eta garrant zia, 
eta loturak hausteak ekar lit zakeen ondorioak.  

Azken batean, egokitasuna balorat zen de-
nean harrera egiteko proposamen orokorra balo-
rat zen da, eta egokit zapena balorat zen denean, 
berriz, proposamen zehat za balorat zen da, haur 
edo nerabe jakin bati dagokiona. Gainera, lehendik 
badira loturak haur edo nerabe horrekin. Hala bada, 
gerta liteke harrera familia “egokit zat” ez jot zea, 
egokitasunerako proposaturiko irizpideei jarraituz, 
baina “egokitut zat” jot zea, nahiz eta haur edo ne-
rabeari eragin ahal dioten mugak edo zailtasunak 
egon. Horiek horrela, kasuaren planean berariazko 
baliabide eta jarduketak sartu beharko dira halako 
zailtasunak saihestu edo kontrolat zeko (adibidez, 
familian esku hart zeko egitarau espezializatua).

3.2. NORT ZUK DIREN “HURKO”

Haurrarekin edo nerabearekin harreman na-
turalak, formaz eta denboraz egonkorrak izateaga-
tik, harekin famili loturarik izan ez arren denboraren 
buruan at xikimendu-fi gura garrant zit su bihurtu 
den pert sona. Badago lotura afektibo nabaria bien 
artean, haurraren edo nerabearen ikuspegitik argi 
eta garbi ant zematen dena eta garrant zia duena.

Ohartarazi behar da ez dela hurkot zat joko 
haurra edo nerabea babesteko ekint zan diharduen 
profesionala, nahiz eta, zent zuzkoa denez, hark 

X. kapitulua
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19 Umeen Zerbit zuaren gaur 
egungo antolamenduan, hart zai-
leen egokitasunaren balorazioak 
Familia Harrera Sustat zeko Tal-
dearen (EPAF) esku uzten dira 
delegazioaren bidez. Hala ere, 
Familia Harreraren eta Adopzioen 
Ataleko talde teknikoak ont zat 
eman behar ditu.
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maite duen pert sona izan. Izan ere, maitasun lo-
tura hori hezkunt zaren arloko harremanen ondo-
rio logikoa da, eta ez lehendik izandako harreman 
naturalen emait za.

3.3. HARRERARAKO EGOKITASUNA/
EGOKIT ZAPENA BALORAT ZEKO IRIZPIDEAK

3.3.1. Harrera mota guztietarako irizpide 
orokorrak

• Familia batasuneko kide guztiek harrera 
onart zea.

• Harreraren ezaugarriak onart zeko gai-
tasuna: iraupena, haur edo nerabearen eta fa-
miliaren arteko harremanak (badaude), harrera 
familiak jatorriko familiarekin harremanak izatea 
(komeni denean), etab.

• Jarrera ulerkorra izatea haur edo nerabea-
ren familiarenganako eta beraren historiarekiko.

• Umeen Zerbit zuko eta, hala denean, Fa-
milia Harrera Sustat zeko Taldeko profesionalak 
onart zea eta haiekin lan egiteko gaitasuna.

• Haur edo nerabeen zaint zan eskarmen-
tua izatea. Lehentasuna izango dute seme-alaba-
dun familiek.

• Haurra edo nerabea ondo zaint zea era-
gozten edo zailt zen duten osasun fi sikoko arazorik 
ez izatea.

• Oreka eta heldutasuna izatea pert sona 
gisa edota bikotean. Bikoteen kasuan, egonkorta-
suna bizikidet zan (urtebete gut xienez) eta doit ze 
maila egokia.

• Ondo osatutako familia egitura, sistema 
bakoit zaren zereginak argi eta garbi defi nituta 
(senar-emazteen artean, guraso-seme/alaben ar-
tean, haurrideen artean).

• Bikoteak edota familiak ondo funt zio-
nat zea, komunikazio egokia familiako kideen ar-
tean, ent zuteko gaitasuna, errespetua, ulermena.

• Sentimenduak adierazteko gertutasuna.
• Harreman egokiak ingurunearekin eta fa-

milia zabalarekin.
• Egonkortasun ekonomikoa eta baliabide 

ekonomiko nahikoa et xean bizi diren kide guztiak 
normal mantent zeko.

• Harrerarako motibazioen egokitasuna: haur 
edo gaztearen zaint za eta hezkunt za egokia, familia 
sistemaren gabezietan oinarrit zen ez den motibazioa.

• Hezteko gaitasuna eta malgutasuna: 
hezteko gaitasun egokiak. Arauak malgut zeko 
jarrera irekiak. Adingabekoen beharrizanekiko 
malgutasuna.

• Aldaketetara eta egoera berrietara ego-
kit zeko gaitasuna. 

• Familia harreraren zereginerako den-
bora libre aberasgarriaz gozat zeko aukera. De-
dikazio-denbora nahikoa (bisitak, tratamenduak, 
hezkunt za, etab.) eta bizi-plan egokia.

• Harrera prozesuak dakart zan oinarrizko 
gaiak eta arriskuak onart zea.

• Zint zotasuna eta onestasuna balorazio 
prozesuko informazioan.

3.3.2. Familia harrera soilerako berariazko 
irizpideak

• Familia zabalak izango du lehentasuna.
• Haur edo nerabearen jatorriko ingurunea-

ren ant zekoa eta gertukoa den ingurune soziokul-
turalean bizi izatea.

• Jatorriko familiatik gertu bizi izatea.
• Haurrari edo nerabeari ez ezik familia 

osoari ere lagunt zeko motibazioa izatea.
• Jatorriko familiarekiko eta adingabe-

koarenganako jarrera positiboa.
• Haurra edo nerabea jatorriko familiara 

luze gabe it zult zearen aldeko jarrera.
• Adingabekoak senitartekoekin kontaktuak 

izatea eta haien bisitak onart zea.
• Haurraren edo nerabearen ezaugarriez 

zehaztapen zorrot zik ez egitea.
• Aldaketei aurre egiteko gaitasuna.

3.3.3. Familia harrera iraunkorrerako bera-
riazko irizpideak

• Ahal dela, haurra edo nerabea baino 40 
urte zaharragoak ez izatea.

• Egonkortasun emozionala lagunt za-ha-
rremanak jabet za sentimendurik gabe onart zeko.

3.3.4. Presako familia harrerarako berariazko 
irizpideak

• Berehalako harrerak onart zeko berariazko 
motibazioa.

• Urtean zehar hainbat kasu onart zeko 
prest egotea.

Familia harrera: babes-baliabide espezializatua
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• Gizarte, osasun edo pedagogia arloetan 
prestakunt za edo eskarmentua izatea.

• Prestakunt za espezializatuko ikastaroa 
egitea.

• Lankidet za maila gorena Umeen Zer-
bit zuko eta Familia Harrera Sustat zeko Taldeko 
(FHST) teknikariekin.

• Harreran modu intent siboan arit zeko 
gertutasuna, egun erdia gut xienez: kudeaketak, 
ebaluazioak, lagunt za etab. Lan malgutasuna eta 
denbora izatea.

• Eguneroko arazoak konpont zeko gaitasuna.
• Behat zeko gaitasuna.

3.4. FAMILIA ZABALA HARRERARAKO EGO-
KIA DEN BALORAT ZEKO KONTUAN HARTU 
BEHARREKO BERARIAZKO IRIZPIDEAK

Balorazio negatiboa dakarten inguruabarrak
• Eskat zailearen eta haurraren adinen ar-

tean 40 urtetik gorako aldea egotea.
• Gauzatu gabeko dolua izatea.
• Estres maila handia izatea eta egoera al-

datuko den it xurarik ez.
• Elkarrekin urtebete baino aldi laburragoan 

bizi izatea.
• Haurra edo nerabea artat zeko nahi beste 

denbora ez izatea.
• Haurra edo nerabea hartuko duen fa-

miliako kideren batek ondokoetako bat izatea: 
osasun arazo larria, urritasunen bat, nahasmendu 
psikiatriko edo psikologikoa, adikzio-arazoa, arazo 
juridikoak, arazo ekonomikoak, lan-arazoak.

• Et xebizit zak eta inguruneak akat s na-
barmenak izatea: egoera higieniko kaskarra, se-
gurtasun-arazo larriak, akat s larriak et xearen 
antolamenduan, familiak et xebizit za fi nkorik ez 
edukit zea, et xean behar baino t xikiagoa izatea, 
et xean oinarrizko alt zari bat zuk falta.

• Urtebete baino gut xiagoko semea edo 
alaba edukit zea edo haur bat adoptatu denetik ur-
tebete pasatu gabe izatea.

• Harrerarako arrazoiak desegokiak izatea: 
harreraren bidez bikotearen patologia edo arazoren 
bat konpondu nahi izatea, oinordekoa nahi izatea, 
gizartearen alde egin nahi izatea, hildako seme edo 
alabaren ordezkoa nahi izatea, familiak behartuta 
egitea, presio moral eta sozialengatik egitea.

Harreratik kanpo uzteko irizpideak
• Bikote edo familia barruan indarkeria fi -

sikoa izatea.
• Bikote edo familia barruan indarkeria 

psikologikoa izatea.
• Et xerik ez edukit zea.
• Harrerako administrazio-kontratuan eza-

rritako baldint zetako bat betet zeari uko egitea.
• Haurrari edo nerabeari eta beraren jatorri 

sozio-familiarrari buruzko igurikizun zorrot zegiak 
edukit zea.

• Harrera egin nahi dutenek haurrei tratu 
t xarak (moderatuak edo larriak, batez ere fi sikoak 
eta sexu-abusuak) eman dizkietela jakitea.

Harreraren arrakastarako irizpideak
Familiari dagozkionak:
• Harrera familian adin eta sexu bereko ume-

rik ez izatea (hart zen den haurra familiakoak baino 
3 urte gazteagoa, gut xienez, izatea komeni da).

- Familia zabalean (nerabeen iraupen luze-
ko harreretarako egokia, batik bat).
- Familiak kezka azalt zea haurraren edo ne-
rabearen egoerarengatik.
- Maitasun-loturak izatea edo ezart zeko 
aukera egotea.
- Haur edo nerabea babesgabeziaren adie-
razpena ekarri duten inguruabarretatik be-
girat zeko gaitasuna edukit zea.
- Hezteko jarrera ona izatea.
- Harreragileekin bizi direnak harreraren 
aurka ez izatea.
- Lehentasuna izango dute urte-alde t xikie-
na duten senitartekoek.
• Harrera familiako amak 40 urte edo ge-

hiago izatea (haustura-tasa % 17tik 37ra igot zen 
da ama gazteagoa denean).

• Eskat zaileen eta haurraren edo nerabearen 
adinen artean 40 urtetik gorako aldea ez egotea.

• Harreragileak profesionalarekin batera lan 
egiteko prest egotea.

• Familia harrerarako prestatuta egotea eta 
harreran zehar lagunt za jasot zea.

• Harreragileek garbi edukit zea zer gerta-
tuko den etorkizunean haur edo nerabearekin.

• Guraso biologikoek harrera-konpromisoe-
tan parte hart zea.

X. kapitulua
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• Lehentasuna izango dute gizonak eta 
emakumeak eratutako bikoteek, ezkonduek zein iza-
tezko bikoteek, bakarrik dauden eskat zaileen aldean.

• Lehentasuna izango dute ezaugarri ego-
kiak dituzten haurrak dauden familiek.

Familia biologikoari dagozkionak:
• Harrera senideekin (iraupen luzekoetan, 

batik bat).
• Harreman onak eta kontaktuak gurasoe-

kin, kalterako direnean izan ezik.
• Gurasoek badakite seme-alabent zat ga-

rrant zit suak direla.
• Ez dute aurkakotasunik sentit zen harreragi-

leekiko haurrarengandik banandu beharra dela-eta.
• Eragozpen nagusia ez da harreman falta, 

baizik eta familian dauden arazo zehat zak.

3.5. EGOKITASUNAREN/EGOKIT ZAPENAREN 
T XOSTENA

Egokitasuna edo egokit zapena balorat zen 
duen atala edo unitatea gorabehera, familia ha-
rrera formalizatu baino lehen egokitasunari edo 
egokit zapenari buruzko t xostena egin behar da 
eta Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeak 
onet si behar du.

Harrera motaren arabera hiru t xosten eredu 
prestatu dira (eranskinetan daude):

• Beste familiaren egokit zapenari buruzko 
t xostena.

• Egitatezko zaint zaren egokitasuna balo-
rat zeko t xostena.

• Familia zabalaren edo hurkoen egokita-
suna balorat zeko t xostena.

Harreragileen egokitasunari edo egokit zape-
nari buruzko t xostena egiteko, balorazio-elkarrizke-
tak eta et xez et xeko bisitak egingo dira. Elkarrizketez 
eta behaketaz gain, balorazioan bitarteko estandari-
zatuak erabiliko dira beharrezkot zat jot zen denean.

Familia Harrera Sustat zeko Taldeak (FHST) 
harrera familien egokitasunaz edo egokit zapenaz 
egiten dituen t xostenak arloko arduradun tek-
nikoari bidaliko zaizkio edo, hura ez badago, Fa-
milia Harrera eta Adopzioen Ataleko buruari; ho-
nek t xostena aztertuko du eta ataleko teknikari 
bati emango dio, harreragile izan daitezkeenekin 
elkarrizketa egin dezan, baloraziorako beharrezkoa 
baderit zo. Teknikari honek egokit zapenari buruzko 
t xostena aurkeztuko dio Haurrak eta Nerabeak Ba-
besteko Bat zordeari, berret s dezan.

3.5.1. Harrerarako egokitasunari/egokit za-
penari buruzko t xostenaren gidoia

T xostenean aurreko idat z-zatian aipatutako 
alderdi guztiei buruzko informazio nahikoa eta er-
katua agertu behar da, ondoko gida honi lotuta:

Familia harrera: babes-baliabide espezializatua

Harrerarako egokitasunari/egokitzapenari 
buruzko txostenaren gidoia

1. Familiaren osaketa eta egitura. Genograma.

2. Egoera sozio-ekonomikoa: Familiaren 
etxebizitzaren eta ingurunearen ezaugarriak, 
familiako helduen lan egoera, egoera ekono-
mikoa, hezkuntza/kultura maila.

3. Familiako kideen osasun fi sikoa.

4. Familiako kideen funtzionamendu psikolo-
gikoa.

5. Familiako kideen arteko harremanen ezau-
garriak (bikotekideen artekoak, haurrideen 
artekoak, gurasoen eta seme-alaben arte-
koak): komunikazioa, gatazkak konpontzeko 
metodoak, erabakiak hartzea, rolen banaketa, 
azpisistemen bereizketa, etab.

6. Familia zabalarekiko harremanen ezaugarriak.

7. Gizarte laguntzaren iturriak.

8. Hezkuntza irizpideak: mugak eta arauak, 
malgutasuna, haur edo nerabearen beharri-
zan eta gaitasunetara moldatzea, etab.

9. Familia harrerari buruzko igurikapenak 
eta motibazioak. Familiako kideek harre-
ra onartzea. Denboraren antolaketa: haurra 
edo nerabea zaintzeko denbora izatea. Ja-
rrera ulerkorra izatea haur edo nerabearen 
familiarenganako eta beraren historiarekiko. 
Haurrak edo nerabeak bere senitartekoarekin 
harremanak eta bisitak izatea: jarrera.

10. Profesionalekin lan egiteko gaitasuna eta 
gertutasuna.

11. Balorazioa: Familiak harrerarako duen gai-
tasuna, hartzekoa den haurraren edo nerabea-
ren ezaugarriak (adingabekoen kopurua, adina, 
sexua, etnia, ezaugarri bereziak, etab.), eta fa-
miliak harrera garatzeko behar duen laguntza.
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4.1. EGITATEZKO ZAINT ZA ZER DEN

Bat zuetan, nahikoa sarritan, formalizatu ga-
beko elkarbizit za-unitateetan, haur edo nerabe bat 
ez guraso ez tutore ez diren pert sonek artat zen dute. 
Gainera, kasu bat zuetan haurra edo nerabea haiekin 
bizi da denbora guztian eta beste  bat zuetan aldizka.

Egoera horiek kontuan izan behar dituzte 
haurren babeserako erakundeek euren jardunean, 
zeren, Kode Zibilean onartu direnez gero (303. ar-
tikulua eta hurrengoak), aint zat hartu beharreko 
babes-erakundet zat hartu behar baitira, nahiz eta 
antolamendu juridikoan ondo zehaztuta eta behar 
bezain xehe araupetuta egon ez.

Kode Zibilaren zehaztasun eza dela-eta zail 
da ezart zen egitatezko zaint zaren kont zeptua. 
Hala ere, honela defi nitu daiteke: Zuzenbide Zibi-
leko erakundea da eta beraren bidez pert sona ba-
tek, inolako administraziok, ez administratibok, ez 
judizialek parte hartu gabe, haur edo nerabe baten, 
urritu baten edota haren ondasunen ardura hart zen 
du, guraso-ahala dutenek berariaz edo isilbidez 
onet sita edo haren titularrak falta direla-eta, eta 
tutoret zari dagozkion betebeharrak onart zen ditu, 
nahiz eta inolako lege-ahalik izan ez.

Gainera, gerta liteke egitatezko zaint za 
hart zen duen pert sonak tutoret zari dagozkion 
eginkizunetako bat zuk bakarrik hart zea bere gain 
(zaint za eta babes fi sikoa, ondasunen administra-
zioa edota interesen ordezkarit za) eta are gehia-
go, eginkizunok bi eratara bete daitezke: gurasoek 
edo tutoreek modu iraunkorrean zein aldizka parte 
hart zen dutela edo prozesuan parte hartu gabe. 
Eta azkenik, egitatezko zaint za haurraren edo ne-
rabeen hurkoek edo beste familia bateko kideek 
har dezakete; senitarteko ez direnek hartuz gero, 
hurko bihurtuko dira ezinbestean, nahiz eta lehen 
inolako harremanik izan ez.

Eskuliburu honetan ezarritako babes-jardu-
na eta Umeen Zerbit zuaren barruko antolamendua 
direla-eta, egitatezko zaint zat zat ondokoak baka-
rrik hartuko dira: ez guraso ez tutore ez den heldu 
bat haur edo nerabe batekin bizit zea, berak hala 
erabakita eta modu iraunkorrean eta egonko-
rrean, tutoret zako oinarrizko lanak egiten ditue-
la; gainera, Erakunde Publikoaren babes-jarduna 
baino lehen gertatu behar da eta, beraz, ez da izan 
behar adingabekoaren babesgabeziaren adieraz-
pena eragozteko saioa.

4.2. NOLA JARDUN EGITATEZKO ZAINT ZAN

Egitatezko zaint zen jakinarazpenei Harrera, 
Balorazio eta Orientazio Atalak egin behar die 
jaramon, jakinarazpenaren xedea (balorazioa edo 
formalizazioa) eta kasuaren egoera gorabehera: 

1. Oinarrizko gizarte zerbit zuek bidalt zen 
dituzten kasuetan, egitatezko zaint zan babesga-
bezia gertatu den zant zurik ez badago eta for-
malizat zeko proposamena egiten bada:

• Harrera, Balorazio eta Orientazio Atalak 
espedientea irekiko du.

• Ondoren baloratu egingo da eta, beha-
rrezkoa bada, informazio gehiago bilduko da.

• Harrera iraunkorra bada eta juridikoki bi-
deragarria bada, lehentasunezko aukera egitatezko 
zaint zaileek adingabekoaren tutoret za arrunta es-
kurat zeko izapide judizialak egitea izango da. Zer-
bit zuak, gero, espedientea it xiko du eta, beharrezkoa 
bada, oinarrizko gizarte zerbit zuei bidaliko die.

• Tutoret za arrunta ez bada jot zen ego-
kit zat edo bideragarrit zat eta Umeen Zerbit zuak 
harrera formalizatu nahi badu:

- Gurasoak aurkitu ahal badira eta harrera 
onart zen badute, hura formalizat zeko behar 
diren agiriak izapidet zeko eskatuko zaie.
- Gurasoek ez badute onart zen harrera, ha-
rrera judizialari ekingo zaio eta, bidezkoa 
bada, adingabekoaren tutoret za hartuko da.
Harrera, Balorazio eta Orientazio Ataleko 

koordinat zaileak Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Bat zordeari aurkeztu beharreko ebaluazio-t xos-
tena eta egokitasunari buruzko t xostena idat ziko 
ditu; gero Bat zordeak harreragileen egokitasuna 
adieraziko du eta familia harrera formalizatuko du.

Harrerak 6 hilabete baino gehiago iraungo 
badu, kasu plana abiarazitakoan Familia Harrera-
ren eta Adopzioen Atalari bidaliko zaio espedien-
tea, jarraipena egiteko.

2. Oinarrizko gizarte zerbit zuek bidalt zen 
dituzten kasuetan, egitatezko zaint zan babes-
gabezia gertatu delako zant zuak badaude eta 
Umeen Zerbit zuari neurriak hart zeko eskat zen 
bazaio:

• Harrera, Balorazio eta Orientazio Atalak 
babesgabeziako beste edozein kasutan bezala 
jardungo du:

X. kapitulua
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• Espedientea irekiko du, edo berrirekiko.
• Ikerketa eta ebaluazioa20.
• Bidezko t xostena egingo du eta kasu pla-

na, hasierakoa, prestatuko du; bertan neurri bat 
proposatu behar da:

- Harrera formalizat zea proposat zen bada, 
aurreko puntuan adierazitakoa egingo da; 
egitatezko zaint zan den haurrak edo ne-
rabeak arrisku arina edo moderatua izan 
dezakeela egiaztatuz gero, proposamena 
eta kasuaren planean arriskua saihesteko 
bitartekoak eta baldint zak ezarri behar 
dira.
Harrera, Balorazio eta Orientazio Ataleko 
kasu koordinat zaileak uste badu lagunt za 
eskatu behar zaiela Familia Harreraren eta 
Adopzioen Ataleko teknikariei egitatezko 
zaint zaileen egokitasuna balorat zeko, es-
katu egin ahal izango du, nahiz eta ohikoa 
egitatezko zaint zaileen balorazioa Harre-
ra, Balorazio eta Orientazio Ataleko tal-
de teknikoak egitea izan, hain zuzen ere 
bertako psikologoek eta gizarte langileek 
elkar hartuta.
- Beste neurri bat proposatuz gero, babes-
gabezia adierazteko aukera aztertuko da 
eta horretarako ezarritako ohiko prozedu-
rari ekingo zaio.
• Neurria onet sitakoan, espedientea be-

har den atal edo unitatera bidaliko da hasierako 
kasu plana abiarazteko; gero prozedura orokorrari 
ekingo zaio eta esku hart zeko irizpide orokorrak 
aplikatuko dira. Esku-hart zearen jarraitasuna eta 
eraginkortasuna bermat zeko, ukituriko atalen ko-
ordinazioaren eta erkapen teknikoaren ildotik, ha-
sierako kasu planean proposatutako neurriaz gai-
nera ondokoak zehaztu behar dira: esku-hart zearen 
helburuak, bidezko akordioak eta konpromisoak, 
eta esku hart zeko plana eta lagunt za-bitartekoak, 
beharrezkot zat joz gero. 

Baldin eta hasieran aurreikusitako neurria, 
6 hilabetetik gorako harrera, gauzatu ezin bada, 
formalizat zen ez delako edo kasua deribatu ondo-
ko hilean bideraezina dela egiaztat zen delako, ka-
sua jatorriko atalera it zuliko da, onet sitako neu-
rria baloratu eta beste era batera planteat zeko.

3. Ez Umeen Zerbit zuak, ez oinarrizko gi-
zarte zerbit zuek ezagut zen ez dituzten kasuetan 
(gizarte zerbit zuek ez dute ebaluazio-t xostenik 
egin), oinarrizko gizarte zerbit zuek egitatezko 

zaint zaileen eskaera, harrera formalizat zeko es-
kaera, bideratu bestetik egiten ez badute:

• Umeen Zerbit zuak (Harrera, Balorazio eta 
Orientazio Atalaren bidez) adingabekoaren egoera 
ebaluatu behar du eta harrera egokia denez era-
baki behar du.

• Harrera, Balorazio eta Orientazio Atalak 
babesgabeziako beste edozein kasutan bezala 
jardungo du:

• Espedientea irekiko du, edo berrirekiko.
• Ikerketa eta ebaluazioa.
• Bidezko t xostena egingo du eta kasu pla-

na, hasierakoa, prestatuko du; bertan neurri 
bat proposatu behar da, harrera formalizat zea 
edo besteren bat:

- Adingabekoaren egoera egokia bada egi-
tatezko zaint zan, 1. idat z-zatian aipatu-
tako kasuetan bezala jokatuko da (hauxe 
da aukera lehenet sia: tutoret za arrunta eta 
espedientea it xi; aukera hau egingarria edo 
egokia ez bada: harrera formalizatu: admi-
nistratiboa edo judiziala, kasuan kasukoa; 
Umeen Zerbit zuak jarraipena egingo du eta 
sei hilean behin berrikusiko du).
- Egitatezko zaint zari lotutako babesga-
bezia larri edo moderatua gertatu bada, 
harrera formalizatu ahal izango da, baldin 
eta kasu planean egoerari eut si edo onbi-
derat zeko baliabide zehat zak sart zen badi-
ra (esaterako, gizarte eta hezkunt za arloko 
esku-hart zeetarako lantaldea).
- Egitatezko zaint zaileek haurra edo nera-
bea babesgabezia larrian edo babesgabeta-
sunean jart zen badute, beste babes-neurri 
bat aplikatuko da.
• Neurria onet sitakoan, espedientea behar 

den atal edo unitatera bidaliko da hasierako kasu 
plana abiarazteko; gero prozedura orokorrari 
ekingo zaio eta esku hart zeko irizpide orokorrak 
aplikatuko dira. Esku-hart zearen jarraitasuna eta 
eraginkortasuna bermat zeko, ukituriko atalen 
koordinazioaren eta 
erkapen teknikoaren 
ildotik, hasierako kasu 
planean proposatutako 
neurriaz gainera ondo-
koak zehaztu behar 
dira: esku-hart zearen 
helburuak, bidezko 
akordioak eta konpro-

Familia harrera: babes-baliabide espezializatua

20 Baldin eta Harrera, Balorazio 
eta Orientazio Atalak familia 
harrera egitatezko zaint zaileek 
ez beste pert sona bat zuek egi-
tea aztert zea erabakit zen badu, 
lagunt za teknikoa eskatu ahal 
izango dio Familia Harreren eta 
Adopzioen Atalari. Eskaera ar-
loko arduradun teknikoen bidez 
egingo da.
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• Aztert zen ari den neurria “egitatezko 
zaint za” formalizat zea bada, kasu planaren pro-
posamena eta familia harrerarako egokia den ba-
lorat zea kasua esleituta duen atal edo unitateko 
koordinat zailearen eginkizunak izango dira. Beha-
rrezkoa edo egokia dela uste badu, koordinat zai-
leak lagunt za eskatu ahal izango die Familia Ha-
rreraren eta Adopzioen Ataleko teknikariei.

Jatorriko ataleko koordinat zaileak Haurrak 
eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari aurkeztu 
beharreko ebaluazio-t xostena eta egokitasunari 
buruzko t xostena idat ziko ditu; gero Bat zordeak 
harreragileen egokitasuna adieraziko du eta fami-
lia harrera formalizatuko du.

Harrera formalizatutakoan, kasuaren ko-
ordinazioa Harreren eta Adopzioen Atalaren ar-
dura izango da normalean, egitatezko harrera 
bat formalizat zen duen harrera 6 hilabete baino 
luzeagoa izaten baita eta, gainera, seguruenik 
betiko. 

• Aztertzen ari den neurria harrera fa-
milia zabalean edo hurkoekin formalizatzea 
bada, kasu planaren proposamena kasua eslei-
tuta duen atal edo unitateko koordinatzailearen 
ardura izango da eta harreragileak egokiak di-
renez Familia Harreraren eta Adopzioen Atalak 
baloratuko du.

Jatorriko ataleko koordinatzaileak, arlo-
ko arduradun teknikoen bidez, Familia Harre-
raren eta Adopzioen Atalari eskatuko dio ber-
tako koordinatzaile batek balora ditzala harrera
eskaerak.

Jatorriko atal edo unitateko koordina-
tzaileak eta koordinatzaile berriak bilera egingo 
dute eta bertan informazioa trukatuko dute eta 
aurretiazko balorazioez jardungo dute.

Harreragile izan daitezkeenei balorazioa 
egin beharra azaldu ondoren, jatorriko atal edo 
unitateko koordinatzaileak koordinatzaile berria 
aurkeztuko die.

Harreragile izan nahi dutenak lehen ere 
haur edo nerabearekin harremanetan izan ba-
dira eta jatorriko ataleko kasu koordinatzaileak 
haiei buruzko informazioa edo beraien balora-
zioa badu, Familia Harreraren eta Adopzioen 
Ataleko koordinatzaileak kontuan izango ditu 
datuok balorazio-prozesuan, eta prozesu ho-
rretan bi ataletako teknikariek parte hartzea 
bult zatuko du.

Familia edo pertsona harrera egiteko ego-
kitzat jotzen bada eta familia harrerak 6 hilabete 
baino luzeago iraungo duela uste bada, jatorriko 
ataleko koordinatzaileak familia edo pertsona 
egokia proposatuko dio Haurrak eta Nerabeak 
Babesteko Batzordeari, familia harrera formali-
zatuko da, hasierako kasu plana ezarriko da eta 
espedientea Familia Harreraren eta Adopzioen 
Atalari bidaliko zaio.

Proposamena aurkeztu aurretik bilera bat 
izango da eta bertan jatorriko ataleko koordi-
nat zaileak azken balorazioaren berri jasoko du.

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Ba-
tzordeak harreragileak egokiak direnez era-
bakitakoan, Familia Harreraren eta Adopzioen 
Ataleko koordinatzaileak eskatzaileei jakinara-
ziko die euren eskaintza onartu denez (harrera 
ukatzen den kasuetan, jakinarazpena ahoz egi-
tea komeni da). Azkenik, espedientea jatorriko 
atalera itzuliko da eta babes-jarduketak aurrera 
egingo du.

Espedientea Familia Harreraren eta 
Ado pzioen Atalera bidaliko bada (eta harrera 

misoak, eta esku hart zeko plana eta lagunt za-bi-
tartekoak, beharrezkot zat joz gero.

• Baldin eta hasieran aurreikusitako neu-
rria, 6 hilabetetik gorako harrera, gauzatu ezin 
bada, formalizat zen ez delako edo kasua Familia 
Harreraren eta Adopzioen Atalera deribatu ondoko 
hilean bideraezina dela egiaztat zen delako, kasua 
jatorriko atalera it zuliko da, onet sitako neurria ba-
loratu eta beste era batera planteat zeko.

Ohartzari beharra dago, egitatezko zaintza 
Umeen Zerbitzuari jakinarazten zaionean, haren 
balorazioak ez duela beti ekarriko familia harre-
raren edo ordezko beste babes-neurri baten for-
malizazioa. Batzuetan, interbiderik egokiena egi-
tatezko zaintza lehen bezala mantentzea izaten 
da, hau da, zenbaitetan uste izaten da horixe dela 
modurik onena haurrak edo nerabeak lortu duen 
ongiztearen iraupena bermatzeko.
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Jatorriko ataleko kasu koordinatzaileak egitatezko zaintza egokia denez baloratu

Familia Harreraren eta Adopzioen Atalari kasu 
koordinatzailea eskatu (arloko arduradun teknikoen bidez)

Balorazioa denen artean

Ataleko beste arlo batzuetako teknikari 
batzuekin lankidetzan jardun daiteke

BAI EZ

Jatorriko ataleko koordinatzaileak ondokoak egingo ditu:
• KASUAREN BALORAZIO-TXOSTENA
• EGOKITASUNARI BURUZKO TXOSTENA

Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko teknikariek 
balorazioan lagundu behar dutela uste du?

Egitatezko zaintza egokia da?

BAI EZ

Jatorriko ataleko koordinatzaileak 
babesgabezia adierazi behar den aztertu 
edota familia harrera formalizatzea ez beste 
kasu plan bat proposatu

Jatorriko ataleko koordinatzaileak HNBBri 
ondokoa proposatu: 
• Familia harrera formalitzatzea
• Familaren egokitzapena
• Kasu plana
• Espedientea Familia Harreraren eta Adopzioen 

Atalera bidali

Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko arloko 
arduradun teknikoak kasu koordinatzailea izendatu

Koordinatzaile berria familiari, haurrari edo nerabeari 
eta kasuan parte hartzen ari diren agenteei aurkeztu

EGITATEZKO ZAINTZA FORMALIZATZEKO PROZEDURA

Koordinatzaile berriak bere gain hartu behin betiko 
kasuaren koordinazioa

egokia dela erabaki bada), Familia Harreraren 
eta Adopzioen Ataleko arloko arduradun tek-
nikoak beste koordinatzaile bat izendatuko du 
eta hauxe arduratuko da ordutik aurrerako ja-
rraipenaz. Talde teknikoa lehen ere kasuan aritu 
denez, ahal dela harreraren egokitasuna balora-
tzen parte hartu duen pertsona bera izendatuko 
da koordinatzaile, familia ezagutzen du eta. 
Hala gertatzen ez bada, jatorriko ataleko koor-
dinatzaileak berak aurkeztuko dizkio koordina-
tzaile berriari familia, haurra edo nerabea eta 
kasuan ari diren agenteak.

Baldin eta hasieran aurreikusitako neurria, 
6 hilabetetik gorako harrera, gauzatu ezin bada, 
formalizatzen ez delako edo kasua deribatu on-
doko hilean bideraezina dela egiaztatzen delako, 
kasua Familia Harreraren eta Adopzioen Atalera 
jatorriko atalera itzuliko da, onetsitako neurria 
baloratu eta beste era batera planteatzeko.

6 hilabete baino luzeago iraungo duen 
familia harrerarik izango ez bada, espedientea 
ez da bidaliko Familia Harreraren eta Adopzio-
en Atalera eta jatorriko ataleko koordinatzaileak 
hartuko du bere gain kasuaren koordinazioa. 
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Familia harrera 
6 HILABETE 
baino luzeagoa 
izatea 
aurreikusi da?

Jatorriko ataleko kasu koordinatzaileak Familia Harreren eta 
Adopzien Atalari egokitasuna baloratuko duen koordinatzailea 
eskatu (arloko arduradun teknikoen bidez).

HARRERA FAMILIA ZABALEAN EDO HURKOEKIN FORMALIZATZEKO PROZEDURA

Harrerarako proposatuko familiak edo pertsonak harreman 
estuak ditu haur edo nerabearekin eta jatorrizko ataleko kasu 

koordinatzaileak ezagutzen du?

Jatorrizko ataleko koordinatzaileak 
harreragile izan daitezkeenak aurkeztu 
koordinatzaile berriari

BAI EZ

Jatorriko ataleko koordinatzailea eta 
Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko 
koordinatzailea bildu informazioa 
trukatzeko eta aurretiazko balorazioez 
hitz egiteko

Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko koordinatzaileak jatorriko 
ataleko koordinatzailearen informazioa eta balorazioa edukiko ditu eta 

egokitasunaren balorazioan parte hartzeko eskatu dio

Proposatutako familia edo pertsona egokitzat jo da?

Jatorriko ataleko koordinatzaileak HNBBri ondokoa proposatu:
• Familia ez dela egokia adieraztea
• Familia harrera ez beste kasu plan bat formalizatzea

BAI EZ

BAI EZ

Familia Harreren eta Adopzioen Ataleko koordinatzaileak ahoz adierazi 
harreragile izan nahi duen familia edo pertsonari EZ DELA EGOKIA (jatorriko 
ataleko koordinatzailea ere bertan izan daiteke).

Jatorriko ataleko koordinatzaileak HNBBri ondokoa proposatu:
• Familia harrerarako egokia dela
• Familia harrera formalizatzea
• Kasu plana
• Espedientea Familia Harreraren eta Adopzioen Atalera bidali

Jatorriko ataleko koordinatzaileak kasua 
koordinatzen jarraitu

Familia Harreren eta Adopzioen Ataleko koordinatzaileak harrera egin nahi duen familia edo pertsonari 
EGOKITASUNAri buruzko proposamenaren berri eman (batera egin daiteke)

Familia Harreren eta Adopzioen Ataleko arloko arduradun teknikoak koordinatzailea izendatu (ahal dela 
egokitasuna baloratu duen bera)

Koordinatzaile berria haurrari edo nerabeari eta kasuan parte hartzen ari diren agenteei aurkeztu (ezagutzen 
ez badira).

Koordinatzaile berriak bere gain hartu behin betiko kasuaren koordinazioa.

Harrera Ataleko koordinatzaileak ondokoa egingo du:
• EGOKITASUNARI BURUZKO TXOSTENA

(txostena burutu baino lehen kasuan parte hartu duten koordinatzaile guztiak bilduko dira)
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• Harrera familia beste familia batean 
formalizatzeko aukera aztertzen ari bada, jato-
rriko ataleko koordinatzaileak harrera beste fami-
lia batean formalizatzea proposatuko dio Haurrak 
eta Nerabeak Babesteko Batzordeari eta, harrerak 
6 hilabete baino luzeago iraungo duela uste bada, 
Familia Harreren eta Adopzioen Atalera bidaltzea. 

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordearen 
adostasuna lortu ondoren, kasuaren koordinatzai-
leak Familia Harreren eta Adopzioen Ataleko ar-
loko arduradun teknikoari proposatuko dio aurki 
dezala haurra zainduko duen familia eta izenda 
dezala ataleko pertsona bat kasua koordinatzeko 
(espedientea lekualdatzen bada).

Familia harrera: babes-baliabide espezializatua

HARRERA BESTE FAMILIA BATEAN FORMALIZATZEKO PROZEDURA

Jatorriko ataleko koordinatzaileak, Familia Harreraren Arloko arduradun teknikoaren bitartez 
harrerarako prest dauden familiak daudela ziurtatu ondoren, ondokoa proposatu Haurrak eta Nerabeak 
Babesteko Batzordeari:
• Familia harrera beste familia batean egitea sustatzea.
• Kasu Plana
• Espedienteak Familia Harreraren eta Adopzioen Atalera bidali (baldin eta harrera 6 hilabete baino laburragoa 
izango bada)

Familia Harreraren Arloko arduradun teknikoa FHSTeko 
koordinatzailearekin harremanetan jarri eta harrera familia eskatu

Bilera:
• Jatorriko ataleko koordinatzailea

• FHSTeko teknikaria
(Kasuari buruzko informazioa trukatu)

Bilera:
• Jatorriko ataleko koordinatzailea

• FHSTeko teknikaria
(Harrera familiak proposatu eta bat hautatu).

Familia Harreraren Arloko arduradun teknikoak beste koordinatzaile bat 
izendatu, beharrezkoa bada.

Elkarrizketa: jatorrizko ataleko koordinatzailea, FHSTeko teknikaria eta 
hautatuko familia.

Hautatutako familiak harrera onartu?BAI EZ

Espedientea Familia Harreraren eta 
Adopzioen Atalera bidali da?

BAI EZ

Familia Harreraren Arloko koordinatzaileak Haurrak eta 
Nerabeak Babesteko Batzordeari egokitze fasea hastea edota 

harrera formalizatzea proposatu

Jatorriko ataleko koordinatzaileak 
Haurrak eta Nerabeak Babesteeko 
Batzordeari egokitze fasea hastea 

edota harrera formalitzatzea proposatu
Koordinatzaile berria familiari, haurrari edo nerabeari, kasuan 
parte hartzen ari diren agenteei eta harrera familiari aurkeztu.

Koordinatzaile berriak bere gain hartu behin betiko kasuaren 
koordinazioa.

Jatorriko ateleko koordinatzaileak kasua 
koordinatzen jarraitu
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Familia Harrerako arduraduna harremane-
tan jarriko da Familia Harrera Sustatzeko Taldeko 
(FHST) koordinatzailearekin eta adieraziko dio ba-
dagoela haur bat familia batean hartu behar dena.

Gero, jatorriko ataleko kasu koordinatzai-
lea eta Familia Harrera Sustatzeko Taldeko (FHST) 
koordinatzailea bilduko dira eta haurraren ezau-
garriez hitz egingo dute eta harrera familia no-
lakoan izan behar den zehaztuko dute.

Beste bilera batean FHSTeko teknikariak 
jatorriko ataleko teknikariari hautatutako familia 
proposatuko dio eta honen 152 geratuko da ha-
rrera bideragarria denez erabakitzea.

Familiak haurra hartu nahi badu, elka-
rri zketa egingo da beraiekin. Bilera horretan, FHS-
Teko teknikariak eta jatorriko ataleko kasu koordi-
natzaileak haurraren berri emango die eta behin 
betiko erantzuna emateko eskatuko die.

Hautatutako familiak harrera onartzen 
badu, Familia Harreraren eta Adopzioen Atalak 
kasua koordinatzeko izendatutako pertsona aur-
keztuko die eta honek Haurrak eta Nerabeak Ba-
besteko Batzordeari egokitze fasearen iraupena 
proposatuko dio eta gero, espedientea lekualda-
tuz gero, familia harrera formalizatzea.

Harrera formalizatutakoan, kasuaren koor-
dinazioaren ardura Familia Harreraren eta Ado-
pzioen Ataleko teknikari batek hartuko du, baldin 
eta jatorriko ataleko koordinatzaileak prestatu-
tako planaren arabera harrerak 6 hilabete baino 
gehiago iraungo badu. Hala ez bada, jatorriko 
ataleko koordinatzaileak aurkeztu behar dio Hau-
rrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari egokitze 
fasearen iraupenaren eta harrera formalizatzeko 
proposamena, eta gainera berak jarraitu behar du 
kasuaren koordinazioarekin.

6. FAMILIA HARRERA PRESAKO BABES NEURRI GISA

Goian adierazitako ibilbideak egiten dira fami-
lia harrera presa handirik gabe programatu eta itun-
du ahal den egoeretan. Hau da, behar beste denbora 
dagoenean eta haurrak edo nerabeak arrisku larririk 
ez duenean familia harreraren aurreko egoeran.

Badira, ostera, arrisku larriko edo babes ga-
bezia nabarmeneko egoerak, eta horietan beha-
rrezkoa da presako babes neurriren bat ezartzea, 
badaezpada, kasuaren balorazio osoa egin aurre-
tik. Presako, kautelazko eta berehalako babes neu-
rri hori hartzen denean (aurreko kapituluko 5.3. 
atalean zehatz azaltzen den bezala), beharrezkoa 
izan daiteke haurraren edo nerabearen egoitza 
harrera, edo familia batean egonaldia egitea, fa-
milia harrera gisa, edo egonaldia egiteko baimena 
ematea aurretiazko urrats gisa.

Gainera, haurrak familia batean egonaldia 
egiten duenean, familia zabala nahiz hurrekoa 

izan daiteke hartzailea, edo beste bamilia bat, Bi-
zkaiko Foru Aldundiak horretarako daukan fami-
lia-poltsatik hautaturikoa. Presako babes neurria 
dela-eta haurrak edo nerabeak berehala egonal-
dia egin behar badu bere familia zabalean edo 
hurreko familian, Haurrak eta Nerabeak Babeste-
ko Batzordea izango da -kasuaren koordinatzai-
learen proposamenari jarraituz- behin-behineko 
egonaldirako baimena emango duena. Bien bitar-
tean, familia haurra edo nerabea hartzeko egokia 
ote den baloratuko da, aldez aurretik urrats hori 
egin behar baita familia harrera formalizatu ahal 
izateko.

Aldiz, beste familia batean egin behar badu 
egonaldia, balizko harreragileen poltsan dauden 
familiak dagoeneko egokitzat jo direlako, orduan 
zuzenean planteatuko da presako familia harrera-
ren formalizazioa.
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Adopzioa adingabekoa jatorriko familian 
mantent zerik edo hara it zult zerik ez dagoenean 
eta guraso rola erabat eta behin betiko beren gain 
hart zen duten helduekin bizitoki egonkor alterna-
tiboa eskaini nahi zaionean aplikat zen den balia-
bidea da.

Adopzioa ez da familient zako zerbit zua; 
ait zitik, beraren xedea haurrak dira eta beraien 
interesa lehenesten da, haurrent zako gizarte zer-
bit zuen jardun guztian bezala.

Legeen arloari dagokionez, adopzioaren 
funt sezko ezaugarria adoptatuaren eta bere au-
rreko familiaren arteko lege-loturak azkent zea 
da.

Kode Zibileko 175.1. artikuluan adopzioa 
burut zeko behar diren inguruabarrak zehaztu 
dira. Esaterako, adoptat zaileak hogeita bost urte 
baino gehiago izan behar ditu (senar-emazteek 

adoptat zen dutenean nahikoa da bietako batek 
betet zea baldint za hori) eta, nahitaez, adopta-
tuak baino hamalau urte gehiago izan behar ditu, 
gut xienez.

Halaber, emant zipatu gabeko adingabekoak 
soilik adoptatu daitezke. Salbuespen gisa, badago 
adin nagusikoa edo beraren kontura bizi den adin-
gabekoa adopzioan hart zea, baldin eta emant zi-
patu baino lehen harreran edo besterekin bizit zen 
egon bada 14 urte bete aurretik hasita eta inolako 
etenik gabe.

Azkenik, ezin dira adoptatu ondorengoak, 
ez eta odol edo ezkont za bidezko ahaidetasunean 
alboko abarretatik bigarren graduko senide dire-
nak ere, eta tutoreek ezin dituzte adoptatu pu-
piloak tutoret zaren kontu orokor justifi katua 
onet si arte.

1. SARRERA: DEFINIZIOA ETA ESPARRU JURIDIKOA

2. ADOPZIOAREN EGOKITASUNAZ ERABAKIT ZEKO IRIZPIDE TEKNIKOAK

Hona adopzioaren egokitasunaz erabakit ze-
ko irizpide tekniko nagusiak:

• Ez dago familian berriro sart zerik, ahale-
ginek porrot egin dutelako edo haur edo nerabea-
rent zako kaltegarriak diren ingurumariak direla
-eta familiaren egoera konponezina delako.

• Familia zabalak ez du nahi hartu eta zain-
du, edo ezin du, edo ez da gauza.

• Luzaroan egon da erakundeen esku eta ja-
torriko familiarekin ez du batere harremanik izan 
edo oso harreman gut xi izan ditu.

• Haurrak edo nerabeak adopta dezatela 
nahi duela esan du.

• Gurasoek adopzioa onartu dute.
• Gurasoek adopzioa onartu ez arren, onar-

pen hori saihestu daiteke, guraso-ahala kent zeko 
auziari ekiteko arrazoiak baitaude.

• Haurraren adin t xikia kontuan hartuta, 
berehala hartu behar dute familia batean (zazpi 
urte baino gut xiagoekin aukera gehiago daude 
adopzioak arrakasta izateko).

• Ez dago familia gunerik eta ez da inoiz 
egon.

3.1. ADOPZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA 
EMATEKO FASEA 

Haur bat adoptat zeko eskaint za egin nahi 
duten pert sonak harremanetan jarri behar dira 

Nazio Adopzioaren Talde Teknikoarekin. Norma-
lean, lehen kontaktua telefonoz izaten da eta 
Umeen Zerbit zura etort zeko hit zordua ematen 
zaie. Elkarrizketa horretan adopzioaren inguruko 
datu jakingarrienak emango zaizkie (ado pzio-

3. ADOPZIO FAMILIAK HAUTAT ZEKO, BALORAT ZEKO ETA PRESTAT ZEKO PROZESUA
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aren helburua, nazio adopzioaren ezaugarriak, 
betekizunak, administrazio-prozedura eta al-
derdi judizialak, etab.). Elkarrizketako solaski-
dea Nazio Adopzioaren Taldeko gizarte langilea 
izango da.

3.2. ADOPZIO ESKAINT ZAREN FASEA

Haur bat adoptatu nahi duten pert sonek 
behar den informazio guztia jaso ondoren, eta 
prozesuari ekitea erabakit zen badute, “Adopzio 
eskaint za” egingo dute: euren datu pert sonalak 
adierazi behar dituzte, agiri bat zuk aurkeztu be-
har dituzte eta eskaint za zehaztu behar dute.

3.3. ADOPTAT ZEKO PRESTAT ZEKO FASEA

Izatez ez da fasea, baizik eta eginkizuna, fa-
miliarekin lehenengoz hit z egiten denean hasten 
dena eta adopzioa onet si ondoren amait zen dena. 
Hain zuzen ere, Nazio Adopzioaren Talde Teknikoak 
jarraipena egiten du eta lagunt za eta orientazioa 
ematen ditu.

Prestakunt za honetan lehenbizi gai oroko-
rrak jorratuko dira: adoptat zeko arrazoiak, iguriki-
zunak, adopzioaren oinarrian dauden print zipioak, 
nolako jarrera duten haurraren edo nerabearen 
aurrekarien eta familia biologikoaren aurrean. 
Geroago, prozesuak aurrera egin ahala, egokit ze 
fasearen inguruko alderdiak aztertuko dira, hain 
zuzen ere kasuan kasuko inguruabarretarako be-
harrezkot zat jot zen direnak.

3.4. BALORAZIO PSIKOSOZIALAREN FASEA 

Hauexek dira fase honen helburuak:
• Familia adopziorako egokia denez

zehaztea.

• Adopta daitekeen haurrari buruz behar 
diren zehaztasunak ematea (ezaugarri psikolo-
gikoak, adina, senideak eta garrant zit suak diren 
beste datu bat zuk).

• Zein sostengu beharko diren zehaztea.

• Erabakiak hart zen lagunt zea; hartutako 
erabakiari buruzko gogoeta eragingo da, benetako 
beharrizan eta ingurumarien arabera.

Balorazioaren helburua adopzioa eskatu du-
ten pert sonak, edo familia, egokiak direnez adie-
raztea da. Egokitasuna aipat zen denean pert sona 
edo familia batek adopzio familia gisa arit zeko 
dituen gaitasuna, motibazioa eta ahalbideak ba-
lorat zen dira zer-nolako haurra adopta dezakeen 
zehazten da.

Adoptat zaileen egokitasunari buruzko 
t xostena egiteko, balorazio-elkarrizketak izango 
dituzte Talde Teknikoarekin. Elkarrizketa horie-
tako bat et xean izan behar da. Elkarrizketez eta 
behaketaz gain, balorazioan bitarteko estandari-
zatuak erabiliko dira.

3.4.1. Haurra adoptat zeko betekizunak

1. EGOKITASUN-BETEKIZUNAK
a) Bizimodua aterat zeko nahiko baliabide 

egonkor izatea.
• Et xebizit za egonkorra eta bizigarria 

edukit zea.
• Bizimodua aterat zeko baliabideak nahiko 

eta egonkort zat jot zeko, eskat zaileen eta haien 
kargura dauden pert sonen urteko diru-sarrerak 
lanbidearteko gut xieneko soldata halako bi izan 
behar dira, familia unitateko kideen kopurua eta 
aribideko urterako ezarritako Oinarrizko Errenta-
ren zenbatekoak kontuan hartuta: 

• 12/1998 Legea, maiat zaren 22koa, gi-
zarte bazterkeriaren aurkakoa (EHAA, 
1998/6/8).
• 10/2004 Legea, 12/28koa (EHAA, 250.zk., 
2004/12/31), abenduaren 27ko 10/2000 Le-
geko 7.1. artikulua aldatu duena.
• 13/2002 Foru Dekretua, ot sailaren 12koa, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko gut xieneko 
bermerako lagunt za prestazioa araupetu 
duena.
b) Haur edo nerabearen zaint za normaliza-

tua bermat zeko moduko osasun fi siko eta psikikoa 
izatea.

Betekizun hau betet zen dela egiaztat zeko, 
eskat zaile bakoit zaren t xosten medikua aurkez-
tu behar da. Gizarte Ekint za Sailak, Umeen Zer-
bit zuaren bidez, medikuek egin beharreko t xos-
tenaren eredua prestatu ahal izango du.

c) Eskat zaileek frogat zen badute ezkondu-
ta daudela edo izatezko bikotea direla, gut xienez 
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bi urte bizi izana elkarrekin eskaera aurkeztu
aurretik.

Eskat zaileak ezkonduta badaude, ezkont za
-ziurtagiria edo famili liburu osoaren fotokopia 
aurkeztu behar dute.

Eskat zaileetako bat bigarrenez ezkondu-
ta badago, aurreko famili liburuaren fotokopia 
aur keztu behar da, umerik izan duen jakiteko.

Eskat zaileek izatezko bikotea eratu badute, 
izatezko bikoteen erregistroko inskripzioaren fro-
gagiria aurkeztu behar dute elkarbizit za-ziurtagi-
riarekin edo famili liburu osoaren fotokopiarekin 
batera.

Eskat zaileak bananduta, dibort ziatuta edo 
alargunduta badaude, famili liburuaren fotokopia 
aurkeztu behar dute, eta banandu eta dibort zia-
tuek banant ze edo dibort zioari buruzko epaiaren 
fotokopia ere bai.

d) Familia bizit za egonkorra izatea.
Balorazio sozial eta psikologikoaren bidez 

egiaztatu behar da familiaren bizit za (ordutegiak, 
ohiturak etab.) egonkorra eta orekat sua dela.

Balorazio-prozesuan behin betiko propo-
samena at zerat zea gomendat zen duten abagu-
neko inguruabarrak detektat zen badira (esate-
rako, eskat zaileen ume bat hilt zea, edo familiako 
hurkoa, edo gertaera oso estresat zaileak bizi iza-
tea), espedientea aldi batez geldituko da (hain 
zuzen ere estualdia gainditu arte) eta interesdu-
nei horren berri emango zaie eta arrazoiak eta 
prozesuari berriz ekiteko gertatu beharrekoak 
azalduko zaizkie.

Eskat zaileak bananduta, dibort ziatuta edo 
alargunduta badaude, gut xienez urtebete pasatu 
behar da gertaera eragiletik. 

e) Haurra edo nerabea integrat zeko lagun-
garria den familia eta gizarte giroan bizit zea.

f) Eskat zaileen historia pert sonaletan haur 
edo nerabearent zat arriskut su izan daitekeen epi-
sodiorik ez izatea.

Hau behar bezala aztert zeko, bi eskat zai-
leen zigor-aurrekariak aurkeztu behar dira.

Balorazio psikosozialaren bidez eskat zai-
leen historia pert sonala ikert zen da inoiz zabarke-
riaz jokatu duten edo norbaiti tratu t xarrak eman 
dizkioten argit zeko.

g) Jarreretan malgu jokat zea eta egoera be-
rrietara moldat zen jakitea.

h) Haurraren edo nerabearen historia 
pert sonala eta beraren familiaren historia errespe-
tat zea eta onart zea.

i) Lankidet zaren eta konpromisoaren aldeko 
jarrera edukit zea.

j) Familia unitateko kide guztiek adopzio aren 
aldeko jarrera izatea.

k) Adoptat zaileen adinak ezin du eragot zi 
haurraren edo nerabearen garapena.

• 25 urte baino gehiago eduki behar dituz-
te. Ezkontide edo izatezko bikoteei dagokie-
nez, nahikoa da bietako bat adin horretakoa 
izatea.
• Gurasot zakoek gut xienez ere umeordeak 
baino 14 urte gehiago eduki behar dituzte.
• Eskat zaileen adina egokia izan behar da 
adoptatu nahi duten adingabekoaren adi-
nerako, irizpide biologiko normalizatu ba-
ten arabera: eskat zaile gazteenak ezin ditu 
eduki haurrak baino 42 urte gehiago.
Hau da:
• Adingabeko bat adoptatu nahi duten 
pert sonek gehienez hark baino 42 urte ge-
hiago eduki dit zakete egokitasunaren ziur-
tagiria ematen den unean.
• Senar-emazteen eta izatezko bikoteen 
kasuetan adinaren irizpidea aplikat zeko, 
gaztenaren adina hartuko da kontuan. 
Diferent zia handiagoa izan daiteke es-
kat zaileek ondoko inguruabarretan dauden 
adingabekoak adoptat zeko prest daudela 
adieraziz gero:

a) Familia berriro bat zeko zain daudenak.
b) Senide-taldeak.
c) Beharrizan bereziak dituzten haurrak 
eta nerabeak.
d) Aurretik ere eurekin bizi izan direnak.
e) 7 urte baino gehiago dituzten haurrak.

• Bikoteko kideetako bat askoz zaharra-
goa bada (50 urte baino gehiago), aztertu 
egingo da bien arteko adin-diferent ziak 
(zaharrenaren adinak) adingabekoaren ga-
rapen egokia eragot zi ahal duen. Hala bada, 
egokitasuna ukatuko zaie edo, irizpide bio-
logiko normalizatu baten arabera, adoptatu 
beharreko haur eta nerabeen gut xieneko 
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adina ezarriko da eta kasu bakoit za bereiz 
ebat ziko da.
l) Adopziorako motibazio nagusiak haurra-

ren edo nerabearen onura eta haren eskubideak 
babestea izatea.

2. BERARIAZKO BETEKIZUNAK:
a) Eskat zaileak Bizkaiko Lurralde Histo-

rikoan bizi behar dira.
Hori egiaztat zeko errolda-ziurtagiria aur-

 keztu behar da; ziurtagiria egokitasun-eskaera 
aurkeztu baino urtebete lehenagokoa izan behar 
da gut xienez.

b) Bigarren edo hirugarren adopzioaren edo 
ume biologikoa izan ondoko lehen adopzioaren 
ezaugarriak:

• Bigarren adopzioa, edo ume biologikoa 
izan ondoko lehena, ezin da eskatu aurreko 
adopzioa formalizatu edo haurra jaio dene-
tik sei hilabete pasatu arte.
• Honelako kasuetan adoptatu nahi den 
haurra lehenago adoptatua edo bikotearen 
seme edo alaba biologikoa baino gazteagoa 
izan behar da, seme-alaben berezko ordena 
ez aldat zeko.
Beraz, bigarren adopziorako, edo lehe-
nengorako seme edo alaba biologikoa 
dagoenean, eta hurrengoetarako egokita-
sun-t xostena emateko eskat zen denean, 
adoptatu nahi den haurra lehenago adop-
tatua edo bikotearen seme edo alaba biolo-
gikoa baino zaharragoa bada, adopzioa ez 
da joko egokit zat.
Nolanahi ere, salbuespenak daude:

1) Familia berriro bat zea.
2) Senide-taldeak.
3) Beharrizan bereziak dituzten haurrak 
eta nerabeak.
4) Aurretik ere eurekin bizi izan
direnak.

c) Emakume eskat zailea haurdun badago 
edo bikotea ernalketa-tratamenduan ari bada, 
ezin izapidetu izango da adopzioa:

Baldin eta adopzio-espedientea ireki ondo-
ren emakume eskat zailea haurdun gerat zen bada 
edo bikoteak ernalketa-tratamendu bati ekiten 
badio, idat ziz jakinarazi behar zaio Umeen Zer-

bit zuko Familia Harreraren eta Adopzioen Atalari. 
Hori gertatuz gero, adopzio-prozedura bertan be-
hera ut ziko da edo, bestela, espedientea it xiko da 
interesdunek eskatuta.

Espedienteari pert sona interesdunek es-
katutakoan ekingo zaio berriro, baldin eta 2.b) 
idat z-zatian ezarritako epeak betet zen badira edo 
idat ziz jakinarazten badute etendura eragin du-
ten inguruabarrak desagertu direla. Nolanahi ere, 
prozeduraren etenaldia ezin da izan bi urte baino 
luzeagoa; beraz, epealdi hori pasatutakoan iraun-
git ze-prozedurari ekingo zaio.

Adopzioa eskat zen dutenek familia unita-
teko kideetan gertat zen diren aldaketa guztien 
berri eman behar dute, eta adopzio-espedientea 
izapidet zen ari den artean familia ukit zen duten 
inguruabar guztiak jakinarazi behar dituzte.

d) Espedienteen izapideen bateraezinta-
suna

Aldi batera bi adopzio espediente izapi-
det zen badira, bata nazio adopziorako eta bestea 
nazioarteko adopziorako, eta prozesu bietan adin-
gabeko bat aurre-esleit zen bada, eskat zaileak bat 
hautatu behar du. Hori gertatuz gero, hautatu ez 
den adopzioaren izapidet za etengo da edo, bes-
tela, espedientea it xiko da interesdunek eskatuta. 
Espedienteari 2 c) idat z-zatian adierazi bezala 
ekingo zaio berriro.

EGOKITASUNAREN ZIURTAGIRIAREN
INDARRALDIA

Egokitasunaren ziurtagiria hiru urtez egon-
go da indarrean; hala ere, adopzio eskaint za egi-
ten duten pert sonen egoera, edo beraien fami-
liarena, aldat zen bada, indarraldia berrikusi ahal 
izango da.

3.4.2. Egokitasuna adierazteko aztertu
beharrekoak

• Historia pert sonala eta familiarena. Fa-
miliaren osaera eta egitura, bikoteko kide bakoit za-
ren eta beraren familiaren historia pert sonaleko 
gertakari garrant zit suenak eta gertakariok haien 
bizit zetan izan duten eragina.

• Gizarte lagunt za, estresa eta bizimo-
dua. Familiarekin dituzten harremanak; adiskide 
minenekin dituztenak; talde formal eta infor-
maletan parte hart zen dutenez; sostengu mate-
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rialen eta emozionalen historia; larrialdietarako 
sostenguak; estresaren oraingo iturriak eta ge-
rora aurreikusten direnak; lan doikunt za, interes 
pert sonalak; familiako kide bakoit zaren astial-
diaren banaketa.

• Heldutasun emozionala eta bakoit zaren 
perfi la. Krisi eta arazoen historia eta aurre egin 
zaien modua; zailtasun, galera eta dezepzioei 
aurre egiteko oraingo estrategiak eta erreakzio 
emozional ohikoenak; besteekin inplikat zeko 
gaitasuna; ardurak hart zeko eta beste pert sona 
bat zuen kargu egiteko prestutasuna; egonkorta-
sun emozionala; moldat zeko eta besteen beharren 
arabera aldat zeko gaitasuna; gut xieneko gizarte 
trebetasunak; auto-estimua; auto-pert zepzioa; 
harremanetarako estiloa; motibazioak; nortasun 
ezaugarriak, etab.

• Bikotearen doikunt za. Bien arteko erla-
zioaren historia; izan dituzten krisiak eta nola egin 
dieten aurre; zenbat denbora daramaten elkarre-
kin bizit zen; bikotearen gogobetetasuna; auzi eta 
adostasun eremuak; arazoak konpont zeko estiloak; 
komunikazio trebetasunak; eskumen eta arduren 
banaketa; sentipenak norberaren edo lagunaren 
ant zutasunaren aurrean (halako arazorik izateko-
tan). Elkarrekin gut xienez bi urtean bizi izan direla 
frogatu behar dute.

• Osasun fi sikoa eta adimen-osasuna. 
Gaixotasunen historia eta oraingo gaixotasunak; 
haurra zaint zea eragozten duen urritasunaren 
gradua; pronostikoa.

• Adopziorako prestutasuna. Adopzioari 
buruzko erabakia hart zea (nork?, noiz?, nola?, 
bestearen erreakzioa, bien arteko adostasuna era-
bakian...); familia biologikoarenganako sentimen-
duak eta aurreirit ziak; haurrari adoptatua dela eta 
beraren aurrekarien gaineko azalpenak emateko 
prestutasuna; haurrak adopzioa dela-eta dituen 
erreakzioak ulert zeko eta onart zeko gaitasuna; 
ado pzioak familia osoaren eta adoptatutako hau-
rraren bizit zan eragina duela ulert zea; adopzio-
aren inguruko ideiak eta esperient ziak; adopta-
tu nahi den haurraren gaineko igurikapenak eta 
beraren ezaugarriak; beldurrak; hura zaindu eta 
hezteko izango duten denbora; adopzioak fami-
liara ekarriko dituen aldaketen inguruko igurika-
pen errealistak, etab.

• Haurrak hezteko trebetasunak. Jasotako 
heziketaren analisia eta hari buruzko irit zi kri-
tikoa; esperient zia haurren hezkunt zan; irakat si 
nahi diren baloreak; hezkunt za arazoen print zi-
pioak eta konponbidea; berezko bilakaerako teo-
riak; lagunt za eskat zeko gaitasuna, etab.

• Egoera berrietara egokit zeko malguta-
suna eta gaitasuna.

• Adopziorako motibazioa. Adopzioa emo-
zionalki osasunt suak diren motibazioetan oinarritu 
behar da, inolaz ere ez haurrarent zat kaltegarriak 
izan daitezkeen arrazoietan.

3.4.3. Adopziorako desegokitasunaren 
irizpideak

• Motibazioak desegokiak izatea, irizpide 
teknikoen arabera.

• Bikoteko kideetako bat adopzioaren aurka 
egotea.

• Tirabira larriak adopziogileen arteko ha-
rremanetan.

• Bikotean gauzatu gabeko doluren bat 
izatea.

• Adopzioak berekin dakart zan arriskuak 
onartu nahi ez izatea.

• Igurikizun eta hezkunt za irizpide zurru-
negiak.

• Adopzioa onart zeko baldint za bat zuk 
ezart zea haurraren ezaugarri fi sikoez, sexuaz edo 
jatorri sozio-familiarraz.

• Urritasun fi siko arinik duen haur jaio be-
rririk ez onart zea.

• Balorazio teknikorako beharrezkoak diren 
datuak ezkutat zea edo falt sut zea.

• Balorazio eta informazio prozesuan ez la-
gunt zea, horretarako astirik ez izatea edota aurka 
egitea.

• Adopziogile izan nahi dutenek Foru Al-
dundiaren bi eskaint zari uko egitea (hala gertatuz 
gero, behin betiko art xibatuko da beraien adopzio-
eskaint za).

• Aurrean azaldutako hautapen eta ba-
lorazio irizpideen araberako balorazio t xarraren 
ondoriozkoak.

Nazio Adopzioaren Taldeak balorazio-
t xostenean egokit zat jot zen baditu adoptatu 
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nahi duten pert sonak (edo pert sona), eraba-
kia Adopzioen eta Harreren bat zari bidaliko dio 
eta honek adopziorako egokiak direla adieraziko 
du. Adierazpen hau egokitasunari buruzko foru 
agindu batean gauzatuko da (hiru urte egongo 
da indarrean).

3.5. HAURRAREN AURRE-ESLEIPENAREN 
FASEA

Adoptatu daitekeen haurra egonez gero, 
bere beharrizanetarako egokiena den familiari edo 

pert sonari aurre-esleituko zaio, beti ere eskaint za-
egunaren araberako ordena errespetatuta. 

Adopzio-eskaint za egin dutenek umerik 
badute, biologikoa zein adoptatua, aurre-es lei-
tutakoa denetan gazteena izan behar da eta 
gut xienez urtebeteko aldea egon behar da ho-
nen eta adinean hurrengoa den umearen artean 
(hau da: familian urte bira helt zen ez den haurrik 
bada, biologikoa zein adoptatua, aurre-esleipena 
ezinezkoa da).

Halaber, emakumea hardun bada ez da au-
rre-esleipenik egingo.

4. NAZIO ADOPZIOA FORMALIZAT ZEKO PROZEDURA

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzailea
• Haurra Filiazioen Liburuan inskribatu
• Tutoretza eta zaintza bere gain hartu
• Erregistro Zibilean inskribatu
• HNBBri tutoretza eta zaintza bere gain hartu dituela jakinarazi

NAZIO ADOPZIOA FORMALITZATZEKO PROZEDURA,
FILIAZIO EZEZAGUNEKO HAURREN KASUAN

Nazio Adopzioaren Taldeak harrera 
familia hautatu

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzailea
• Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari adopzioaren aurreko harrera administratiboa formalizatzea proposatu.
• Haurrari harrera familia aurkeztu.

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzaileak adopzio proposamena aurkeztu Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari

Hautatutako familiak harrera 
onartu?BAI EZ

4.1. FILIAZIO EZEZAGUNEKO HAURRAK

Gurasoek legez aint zatet si ez dituzten hau-

rrak dira. Normalean, amak ospitalean bertan adie-

razten du umea adopzioan eman nahi duela eta ez 

du inskribat zen Erregistro Zibilean. Espedientean 

ez dira ageri amaren identifi kazio-datuak.

Kasua Nazio Adopzioaren Taldeko kide ba-

tek koordinatuko du. Deribazioa Gizarte Harre-

raren Ataletik edo osasun zentrotik egin daite-

ke: ondoren espedientea ireki behar da eta gero 

haurra Erregistro Zibilean eta fi liazioen liburuan 

inskribat zeko behar diren izapide guztiak egin 

behar dira.

Haurraren tutoret za hartu da eta gero Hau-
rrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari jakinara-
zi behar zaio.

Gero Nazio Adopzioaren Taldeak harrera 
familia hautatuko du. Familiak eskaint za onart zen 
badu, harrera formalizat zeko izapideak hasiko 
dira, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeak 
adopzioaren aurreko harrera administratiboa 
onet sitakoan, eta gero haurra harrera zentrotik 
irtengo da.

Hilabete inguru pasatutakoan adopzio-pro-
posamena aurkeztu behar zaio Haurrak eta Nera-
beak Babesteko Bat zordeari.

Prozesu horretan guztian zehar Nazio 
Ado pzioaren Taldeak hart zen diren erabaki guztien 
berri eman behar dio arloko arduradun teknikoari.
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4.2. GURASOEK EUREN BORONDATEZ
GURASO-AHALARI UKO EGITEA

Egungo sistema juridikoan guraso-ahala 
gurasoek euren seme-alabekiko dituzten eskubi-
deen eta ahalmenen mult zoa da, guraso izateari 
berez dagokiona eta legez bete beharrekoa. Beraz, 
guraso-ahala eskubide-betebeharra da eta gura-
soek ezin diote uko egin, baina uko egin nahi dio-
tela berariaz adieraz dezakete.

Guraso bat zuek Umeen Zerbit zuari guraso-
ahalari uko egin nahi diotela adieraziz gero, euren 
seme-alabak dituzten babestu beharra ez dutela 
betet zen pent satuko da eta, ondorioz, babesga-
bezian daudela adieraziko da eta haien tutoret za 
hartuko da, eta norbaitek adoptat zeko prozesuari 
ekingo zaio.

Normalean, guraso-ahalari euren boronda-
tez uko egiten diotenek harreman-arazoak izaten 
dituzte seme-alabekin eta, adina dela-eta, ezi-
nezkoa izaten da haurrak norbaitek adoptat zea; 
bat zuetan haurra jaio berritan gertat zen da: gura-
soek aint zatet si egiten dute legez baina uko egiten 
diote euren borondatez beraren gaineko guraso-
ahalari. 

Bigarren kasuan, babeserako esku-hart zeak 
adopziorako bidea hartu ohi du berehala:

• Umeen Zerbit zuak espedientea irekita 
badu, kasuaren ardura duela ukoa jasot zen duen 
koordinat zaileak ondoko neurriak planteatuko 
dizkio Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zor-
deari: 

• Haurra babesgabezian dagoela adieraztea 
eta haren tutoret za eta zaint za hart zea.

• Adopzioaren aurreko familia harrera 
sustat zea.

• Guraso-ahala kent zeko eskat zea.
• Espedientea Familia Harreraren eta 

Ado pzioen Atalera bidalt zea.
Kasua Nazio Adopzioaren Taldeko koor-

dinat zaile batek hartuko du; honek familia bat 
hautatuko du harrerarako eta fi liazio ezezaguneko 
haurrekin bezala egingo ditu izapide guztiak.

• Babes-espedienterik ireki ez bada, ka-
suaren ardura Nazio Adopzioaren Taldeko koordi-
nat zaile batek hartuko du zuzenean, hain zuzen 
ere arloko arduradun teknikoak izendatutako ba-
tek. Koordinat zaileak uko-agiria jasoko du eta au-
rrean zehaztutako izapideak egingo ditu.

GURASOEK EUREN BORONDATEZ HAURREN GAINEKO GURASO-AHALARI
UKO EGITEKO IZAPIDEEN PROZEDURA

Gurasoek euren ahalari uko 
egin diotela jakin ondoren, 
jatorriko ataleko kasu 
koordinatzaileak ondokoa 
planteatu HNBBri:
• Tutoretza eta zaintza 
bere gain hartzea.
• Adopzioaren aurreko 
familia harrera sustatzea.
• Guraso ahala kentzeko 
eskatzea.
• Espedientea Familia 
Harreraren eta Adopzioen 
Atalera bidaltzea.

Informazio 
trukatzeko bilera:
• Jatorriko ataleko 
koordinatzailea.
• Nazio 
Adopzioaren 
Taldeko 
koordinatzailea.
• Familia Harreraren 
eta Adopzioen 
Ataleko arloko 
arduradun teknikoa.

Nazio Adopzioaren Taldeak zuzenean 
jaso eta HNBBri tutoretza bere gain 

hartzea proposatu.

Nazio Adopzioaren Taldeko 
koordinatzaile berriak harrera

familia hautatu

Hautatutako familiak
harrera onartu?

BAI

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzailea.
• Haurra edo nerabea harrera familiari aurkeztu .
• Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari adopzioaren aurreko 
harrera administratiboa formalizatzea proposatu.

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzaileak adopzio proposamena 
aurkeztu Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari.

Badago babes-espedienterik irekita?BAI EZ

EZ

Familia 
Harreraren 
eta Adopzioen 
Ataleko arloko 
arduradun 
teknikoak kasu 
koordinatzailea 
izendatu
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4.3. UMEEN ZERBIT ZUAREN ESKUETAN
IZAN DIREN HAURRAK, BEHIN BETIKO
ADOPTATUKO DIRENAK EPAI BIDEZ
FAMILIA HARRERAREN BIDEZ, GURASOEI
EUREN GURASO-AHALA KENDU ONDOREN

Haurra bere familiatik banant zea aztert zen 
ari bada, norbaitek adoptat zeko asmoarekin, jato-
rriko ataleko edo unitateko kasu koordinat zaileak 
ondoko neurriak proposatuko dizkio Haurrak eta 
Nerabeak Babesteko Bat zordeari:

• Epai bidezko familia harrera beste familia 
batean egitea sustat zea.

• Guraso-ahala epai bidez kent zeko
eskat zea.

• Gurasoen bisita-eskubidea erregulat zea 
eta, beharrezkoa bada, bertan behera uztea; ber-
tan behera betiko ut zi nahi izanez gero, epaitegiari 
jakinarazi behar zaio.

• Espedientea Familia Harreraren eta 
Ado pzioen Atalera bidalt zea.

• Kasu plana adopziora biderat zea.

Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zor-
dearen adostasuna lortu ondoren, jatorriko ataleko 
kasu koordinat zaileak hartu diren erabakien berri 
emango die gurasoei.

Familia Harreraren eta Adopzioen Ataleko 
arloko arduradun teknikoak Nazio Adopzioaren Tal-
deko beste kide bat izendatuko du koordinat zaile.

Gero, koordinat zaile berria aurkeztuko 
zaio haurrari, beharrezkoa bada. Bilera haurra-
ren ohiko ingurunean egingo da, baldin eta ha-
ren adina eta ezaugarriak direla-eta beharrezkoa 
bada.

Jatorriko ataleko kasu koordinat zailea, Fa-
milia Harreraren eta Adopzioen Ataleko arloko 
arduradun teknikoa, Nazio Adopzioaren Talde-
ko koordinat zailea eta, egonez gero, haurraren 
hezit zaile-tutorea bildu egingo dira euren jardu-
nak koordinat zeko; bilera horretan haurrari buruz 
duten informazioa azalduko dute eta adopzio-fa-

milia nolakoa izan behar den zehaztuko dute. Hori 

oinarrit zat hartuta, Nazio Adopzioaren Taldeak fa-

miliarik egokiena hautatuko du.

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinat zaileak 

elkarrizketa bat izango du hautatutako familiare-

kin. Familiak proposamena onart zen ez badu, bes-

te bat hautatuko da. Hautatutako familiak haurra 

et xean hart zea onart zen badu, eta bidezkot zat 

jot zen bada, jatorriko ataleko eta Nazio Adopzio-

aren Taldeko koordinat zaileak koordinazio-bilera 

bat izango dute harreragileekin, haurrari buruzko 

informazioa emateko eta harreraren nondik-no-

rakoak eta kontuan izan beharreko gauza guztiak 

azalt zeko.

Gero, Nazio Adopzioaren Taldeko kasu 

koordinat zaileak haurra aurkeztuko dio harrera 

familiari, jatorriko ataleko koordinat zailea eta 

hezit zaile/tutorea (beharrezkoa bada) bileran 

direla.

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinat zai-

leak Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari 

harrera formalizat zea proposatuko dio.

Ahal bada, jatorriko ataleko koordinat zai-

leak koordinat zaile berria aurkeztuko die gurasoei 

eta kasuan esku hart zen ari diren agenteei.

Kasuaren behin betiko koordinazioa Nazio 

Adopzioaren Taldeko koordinat zailearen ardura 

izango da.

Guraso-ahala epai bidez kent zen bada, Na-

zio Adopzioaren Taldeko koordinat zaileak Haurrak 

eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari adopzioa for-

malizat zea proposatuko dio; gero adopzioa epai-

learen auto baten bidez eratuko da eta azkenik 

espedientea it xiko da.

Bestela, Esku Hart zeko Plana epaileen era-

bakietara moldatu behar da eta kasua koordi-

nat zen jarraitu.
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NAZIO ADOPZIOA FORMALIZATZEKO PROZEDURA, UMEEN ZERBITZUAREN ESKUETAN 
IZAN DIREN HAURREN KASUAN

EZ

EZ

Jatorriko ataleko koordinatzaileak ondokoa proposatu Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari:
• Kasu plana (behin betiko banatzea eta adopzio-aurreikuspena barne).
• Familia harrera judiziala beste familia batean egitea sustatzea.
• Guraso-ahala epai bidez kentzea sustatzea.
• Gurasoen bisita-eskubidea erregulatzea eta, beharrezkoa bada, bertan behera uztea; bertan behera betiko utzi 
nahi izanez gero, epaitegiari jakinarazi behar zaio.
• Espedientea Familia Harreraren eta Adopzioen Atalera bidaltzea

Jatorriko ataleko koordinatzaileak hartutako erabakiak gurasoei jakinarazi.

Familia Harreraren Arloko arduradun teknikoak Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzaile berrria 
izendatu

Koordinatzaile berriari haurra aurkeztu beraren bizi-ingurunean, ahal dela

Bilera:
• Jatorriko ataleko koordinatzailea.
• Familia Harrearen Arloko arduradun teknikoa.
• Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzailea.
• Haurraren hezitzaile-tutorea (egonez gero).

Nazio Adopzioaren Taldeak harrerarako familiarik egokiena hautatu

Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzailearen eta hautatuko familiaren elkarrizketa

Hautatuko familiak harrera onartu?

BAI

Bilera:
• Jatorriko ataleko koordinatzailea.
• Nazio Adopzioaren Taldeko koordinatzailea.
• Harrera familia.

Nazio Adopzioaren Taldeak haurra harrera familiari aurkeztu, jatorriko ataleko koordinatzailea eta hezitzaile/
tutorea (beharrezkoa bada) bileran direla.
Egokitze fasea hasi, egonaldi-baimenekin.

Nazio Adopzioko koordinatzaileak Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeari harrera formalizatzea 
proposatu.

Jatorrizko Adopzioko koordinatzaileak koordinatzaile berria aurkeztu gurasoei (ahal bada) eta esku hartzen ari 
diren beste zerbitzuei.

Nazio Adopzioko koordinatzaileak bere gain hartu behin betiko kasuaren koordinazioa.

Dekretatu da epai bidez gurasoei euren ahala kendu zaiela?

BAI

Nazio Adopzioko koordinatzaileak Haurrak eta Nerabeak Babesteko 
Batzordeari adopzioa formalizatzea proposatu.

ADOPZIOA epailearen AUTOAren bidez eratu.

Espedientea itxi

Esku hartzeko plana epailearen 
erabakietara moldatu eta kasuarekin 
koordinazioarekin jarraitu
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3-4 bat urteko adingabekoen kasuan, bai 
adopzio familiak bai haurrak aldi bat behar dute 
elkar ezagut zeko eta, konpromisorik sentitu 
gabe, onart zeko. Horretarako era askotako kon-
taktuak ezarri behar dira, eta ezarri ere geroago 
eta sarriago, eta kontaktuen bidez lotura geroz 
sendoagoa izatea lortu behar da. Kontaktuok Na-
zio Adopzioaren Taldeko kasu koordinat zaileak 
programatu eta gainikusi behar ditu. Bat zuetan 
prozesua azkar burut zen da eta beste bat zuetan, 
aldiz, motel eta astiro joaten da, batez ere bizi 
izandako esperient ziek eta haurraren adinak eta 
nortasunak eraginda.

Kasu bat zuetan irteera eta bisita erregime-
na ezarri ahal izaten da haurra harreragile izango 
direnekin egon dadin. Horrelakoetan, bilakaeraren 
arabera harrera formalizat zen da bidezko foru 
aginduaren bidez.

Gerta liteke haurrarengan leialtasun-ga-
ta zkak edo erruduntasun-sentimenduak etab. 
sort zea edo berpiztea. Halaber, baliteke adoptat zai-
leek emozio nahasiak eta arrazoi gabeko izualdiak 
izatea; hala bada, egoera argitu behar da.

Haurt xoekin, adoptat zaileek berehala 
fi nkat zen dute lotura afektiboa, baina nagusia-
goekin, ordea, elkarrekiko lotura denborak eta 

elkarrekin bizit zeak ekart zen dute, eta beti ez da 
berez gertat zen. Lehenengo harremanetan, ga-
rrant zit sua da adoptat zaileek harrera et xe edo 
zentroan bertan ezagut zea nolakoa den haurraren 
ohiko portaera, zer gustat zen zaion, nolako moti-
bazioak dituen, nola erreakzionatu ohi duen dene-
tariko egoeretan, etab.

Adituen artean geroago eta adostasun 
handiagoa dago adopzio edo harrera familiari 
haurraren aurrekariez eta historiaz ahalik infor-
mazio gehien ematearen alde. Informazioa lagun-
garria izan daiteke haurra hobeto ezagut zeko eta 
hobeto ulert zeko beraren beharrizanak, arazoak, 
erreakzioak etab. Hala ere, adopzio familiari kontu 
handiarekin eman behar zaio haurrari buruzko in-
formazioa, gerta bailiteke gauza bat zuen jakitun 
izateak haien arteko harremanak eragoztea. Izan 
ere, adoptat zaile bat zuent zat asaldagarri gerta 
daitezke haurraren familia biologikoaren datu 
bat zuk, edo haurraren arazoak faktore genetikoen 
ondorio direla pent sa dezakete, etab.

Beste alde batetik, geroago eta garrant zi 
handiagoa ematen zaio adoptatuek euren aurre-
karien eta biografi aren berri jakiteko eskubideari 
eta uste da gurasordeak direla egokienak informa-
zio hori emateko.

5. HAURRA  ETA ADOPZIO FAMILIA ELKARRI EGOKITZEKO PROZESUA 21

Nazio Adopzioaren Taldeko kasu koordinat zai-
leak egingo du harrera-prozesuaren jarraipena, eta 
horrela harreragileei eta haurrari lagunduko die. 

Fase honetan, sei hilean behin jarraipen-
agiri bat bidaliko zaio Fiskalt zari.

Normalean, honelako harrerak gurasoek 
edota beste senitarteko bat zuek abiarazitako pro-
zedura judizialari lotuta izaten dira; bada, kasua-

ren koordinat zaileak prozedura koordinatu behar 
du eta egiten diren zitazioen berri eman behar du. 
Orobat, epaileen autoek eta epaiek t xosten psiko-
sozialak eragiten dituzte, hain zuzen ere Bizkaiko 
Foru Aldundiak errekurt soak aurkeztu ahal izateko.

Behar denean, familia biologikoari bisitei 
buruzko lagunt za emango zaio eta haien inguruko 
jarduketa guztiak koordinatuko dira.

6. HARRERAREN BILAKAERAREN JARRAIPENA

7. ADOPZIO-PROPOSAMENA

Haurra harrera familian erabat integratu eta 
epaitegiko kontu guztiak ebat zitakoan (guraso-

ahala kendu, gurasoek 
adopzioarekin ados 

daudela adierazi edo gurasoak falta direla adiera-
zi), Nazio Adopzioaren Taldeak t xostena egingo du 
eta Haurrak eta Nerabeak Babesteko Bat zordeari 
bidaliko dio adopzio-proposamenarekin batera.

21 Begiratu egoit za harrerari 
buruzko kapitulua, 5.7.4. puntua.
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Adopzio-proposamenean ondokoak azalt zen 
dira:

• Hautatutako gurasot zakoen egoera 
pert sonala, famili eta gizarte egoera eta bizibidea.

• Baimena eman behar duten pert sonek
Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean edo agiri kau-
toan emandako baimena.

• Gurasot zakoak guraso-ahala erabilt zeko 
egokiak direlako adierazpena.

Salbuespena: ez dago adopzio-proposa-
mena egin beharrik inguruabar hauetako bat ger-
tat zen denean:

• Haurra umezurt za izatea eta gainera 
adoptat zailearen hirugarren graduko odol-ahaidea 
edo ezkont za bidezko ahaidea izatea (hau da, ume-
zurt za aitaren edo amaren aldeko osaba-izekoek 
adoptat zea).

• Haurra adoptat zailearen ezkontidearen 
semea edo alaba izatea.

• Haurra urtebete baino gehiago egotea 
adoptat zailearekin adopzioaren aurreko harrera 
aplikatuta, edo haren tutoret zapean.

• Adoptatua adin nagusikoa izatea, edo 
bere kontura bizi den adingabekoa.

Gero, adopzio-proposamena epaitegira bida-
liko da eta handik ondokoetako bat eskatuko dute:

1. Adoptat zaileen eta adoptatuko denaren, 
12 urte baino gehiago edukiz gero, adostasuna 
(edo borondate-agerpena epailearen aurrean; hau 
gabe ezin da gauzatu adopzioa).

2. Ondoren adieraziko direnen onespena 
(adopzioa gauzat zeko borondate-adierazpenak; 
beherago noiz behar ez diren azalduko da):

- Adoptat zailearen ezkontidea; salbues-
penak: epai irmoaren bidez legez bananduta 
egotea; egitatez bananduta egotea adostasuna 
dela bide (sinesgarriro frogatu behar da).

- Umeorde hartuko dena emant zipaturik ez 
badago, haren gurasoak; salbuespenak: epai 
irmoaren bidez guraso-ahala kendu izana; ho-
rretarako auzietan egotea; emant zipatuta ego-
tea. Amak ezin du onespenik eman umea jaio 
denetik hogeita hamar egun pasatu arte.

Hala ere, onespena eman behar duen 
pert sona horretarako ezinduta badago, ez da be-
har. Ezintasun horren zioak adopzioa erat zeko 
ebazpenean azaldu behar dira.

Adoptat zailearen ezkontidearen onespena 
eta umeordet zat hartuko denaren gurasoena era 
hauetara formaliza daiteke:

a) Epaileari proposamena aurkeztu aurretik, 
Gizarte Ekint za Saileko Umeen Zerbit zuan.

b) Agiri publikoan.
c) Epailearen aurrean.
Onespena eman eta handik 6 hilabetera 

adopzioa burutu gabe badago, epailearen aurrean 
berritu behar da. Aurretik proposamena behar du-
ten adopzioetan, onespena inolaz ere ezin da izan 
ume jakina adoptat zeko.

Ent zunaldiak
Epaileak ondokoak ent zun behar ditu, bes-

terik gabe:
• Gurasoak, guraso-ahala kendu ez bazaie, 

euren onespena adopziorako beharrezkoa ez de-
nean.

• Tutorea eta, behar bada, zaint zailea.
• 12 urtetik beherako umeordegaia, behar 

besteko adimena badu.
Erakunde publikoa, adoptat zailea egokia 

denez zehazteko, baldin eta umeordegaiak urte-
bete baino gehiago egin badu berarekin legezko 
harreran.

Adopzioaren ondoreak
Adoptat zaileen eta umeordeen artean seni-

detasun-loturak sort zen ditu, hain zuzen ere be-
rezko ahaidetasunak sortu ohi dituenen ant zekoak, 
eta umeordearen eta beraren berezko familiaren 
arteko lotura juridikoak ezabat zen ditu, ondoko 
kasuetan izan ezik:

• Umeordea adoptat zailearen ezkontidea-
ren semea edo alaba denean, nahiz eta hura hil-
da egon; honelakoetan bere hartan jarrait zen du 
umeordearen eta aita edo ama biologikoaren arte-
ko famili loturak.

• Umeordeak legez guraso bakarra duela, 
adoptat zailea eta hura sexu berekoa ez direnean, 
baldin eta gurasordeak, umeordeak (hamabi urte-
tik gorakoa izanez gero)  eta loturari eut si nahi 
dion aitak edo amak eskat zen badute.

Adopzioan ez dago at zera egiterik, eta kasu 
batean bakarrik azkendu daiteke: umea adopzioan 
hartu eta bi urte igaro baino lehen onespena eman 
ez duen edo Legean ezarri bezala ent zun ez duten 
gurasoak eskat zen badu, beti ere haurrari kalterik 
sortu ezean.
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Oraint su arte, jatorri bila arit zea aipat zen 
izan denean umeordeek euren amaren edota fami-
lia biologikoko kideen bila arit zea adierazten izan 
da, baina aspaldiko urteotan ikuspegi hori aldat zen 
ari da. Prozesu konplexua da eta alderdi psikolo-
giko eta legal asko hartu behar dira kontuan.

Gaur egun, Bizkaiko Lurralde Historikoan ez 
dago horretaz arduratu daitekeen adopzioaren on-
doko lagunt za-zerbit zu espezializaturik. Hori dela-
eta, Nazio Adopzioaren Talde Teknikoak egiten die 
jaramon euren jatorria argitu nahi duten pert sonei. 

Izapide hauek egin behar dira:
• Interesdunak idazkia aurkeztu behar du, 

NANarekin batera; bertan zer informazio nahi 
duen azaldu behar du (denek ez dute gauza bera 
jakin nahi izaten).

• Eskat zen den informazioaren araberako 
agiriak aurkezteko eskatuko zaio (ad.: hit zez hit ze-
ko jaiot za-agiria).

• Foru agindu baten bidez informazioa 
eman edo ukatuko zaio, bere ahaidetasun-gradua 
aint zat hartuta.

8. JATORRIAREN BILA

9. ADOPZIOAREN ONDOKO LAGUNT ZA

Adopzioaren ondoko zerbit zuak haurra 
adoptat zen duten familiek adopzioaren ondoren 
izaten dituzten arazoak konpont zeko sortu ziren. 
Hauexek izaten dira zerbit zu hauen jardun-ildo 
nagusiak: orientazioa edota terapia, banakoa zein 
familia osoarent zat; adopzio familiaren, umeor-
dearen eta familia biologikoaren arteko bitarte-
karit za; jatorriaren berri jakiteko lagunt za; auto-

lagunt zako taldeak; nazioarteko adopzioetan, kul-
tura-aldaketei buruzko aholkularit za; etab.

Lehen ere azaldu den bezala, Bizkaian ez 
dago adopzioaren ondoko zerbit zurik eta, ondo-
rioz, Nazio Adopzioaren Taldeko teknikariek eman 
behar izaten diete lagunt za (aholkularit za, orien-
tazioa, bitartekarit za...) eskat zen duten umeordeei 
eta adopzio familiei.
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Nazioarteko adopzioa 22

22 2004. urtean, Bizkaiko Foru Al-
dundiko Gizarte Ekint za Saileko 
Umeen Zerbit zuak “Nazioarteko 
adopzioaren prozesuaren anali-
sia, hobekunt za eta dokumenta-
zioa” izeneko azterlana egin du 
“Nazioarteko adopzioaren arloa 
kudeat zeko eskuliburua” garatu-
ta. Kapitulu honetan labur-labur 
deskribatuko da. Nahi duenak es-
kura du aztert zeko.
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Nazioarteko adopzioa

Azken urteotan nazio adopzioen aldean 
asko handitu da nazioarteko adopzioen kopurua, 
eta gaur egun Espainian adoptatzen diren haur 
gehienak atzerrikoak dira. Nazioarteko adopzioen 
hazkundea ondoko bi arrazoiengatik gertatu da, 
besteak beste:

• Garatutako herrialdeetan lehen baino 
nahi gabeko haur gutxiago jaiotzen dira eta on-
dorioz geroago eta gutxiago dira gurasoek uzten 
dituzten haurrak.

• Geroz eta baliabide gehiago daude fami-
liei laguntzeko eta ondorioz adopzioan har dai-
tezkeen umeen kopuruak behera egin du.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza 
Sailak Nazioarteko Adopzioaren Egitaraua garatu 
du nazioarteko, nazioko, Autonomiako eta foru 
lurraldeko arautegiaren itzalpean. Gure analisia 
egin aurretik ezinbestekoa izan da zehatz-mehatz 
ezagutzea zerbitzua emateko aplikatu beharreko 
arauak eta haren lege-esparru orokorra.

Adingabekoen eskubideei eta umeen aur-
kako tratu txarrei buruzko legeria oso zabala da; 
horregatik, adingabekoen babesaren inguruko 
hainbat alderdi araupetu dituzten beste xedapen 
asko daudela ahaztu gabe (nazioartekoak, es-
tatukoak eta Autonomiakoak), ondoren garran-
tzit suenak irudikatuko dira.

1. SARRERA: DEFINIZIOA ETA ESPARRU JURIDIKOA

KODE ZIBILA eta
Prozedura Zibileko Legea

21/1987 Lege Organikoa, azaroaren 11koa

1/1996 Lege Organikoa, urtarrilaren 15ekoa

3/2005 Legea, otsailaren 18koa, haur eta nerabeentzako 
arretari eta babesari buruzkoa

NAZIOARTEKO EREMUA HAGAKO HITZARMENA

ESTATUKO EREMUA

Nazioarteko adopzioaren prozesuan hainbat 
jarduketa egiten dira: lehenbizi atzerriko herrita-
rren adopzio-eskaerak jasotzen dira eta azkenean, 
prozesua aplikatu beharreko legeriaren arabera 
burututakoan, espediente ixten da. 

Jarraian (1. irudia) nazioarteko adop-
zioaren prozesuan aintzat hartzen diren oina-
rrizko faktoreak ageri dira (ezinbestekoak dira 
hura defi nitzeko):

2. NAZIOARTEKO ADOPZIOAREN DESKRIPZIOA 
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Nazioarteko adopzioaren prozesua zehaz-
tasunarekin defi nitzeko 6 azpiprozesu bereizi 
dira:

• 1. azpiprozesua: “Adopzio-eskaerak izapi-
detzea”.

• 2. azpiprozesua: “Balorazio psikosoziala 
eta egokitasunaren onespena”.

• 3. azpiprozesua: “Dokumentazioa presta-
tzea eta bidaltzea”.

• 4. azpiprozesua: “Adopzio-espedienteak 
izapidetzea”.

• 5. azpiprozesua: “Adopzioaren jarraipena”.
• 6. azpiprozesua: “Espedientea ixtea eta 

artxibatzea”.
Hurrengo fl uxu-diagraman (2. irudia) au-

rrean azaldutako 6 azpiprozesuen arteko elka-
rreragina zehaztu da: bakoitzean sartzen den 
informazioa (inputa) eta irteten dena (outputa) 
ageri da.

NAZIOARTEKO ADOPZIOAREN 
PROZESUA

SARRERA

Informazio
eskaera lehen

aurkezpen
informatiboan

izateko

IRTEERA

Espedientea itxi eta 
artxibatu

KONTROLA

- Aplikatu beharreko legeria
- Kudeatzeko eskuliburua

BALIABIDEAK

- Nazioarteko Adopzioaren Arloko langileak
- Ekipo informatikoak eta bilera-aretoak
- Nazioarteko adopzioa kudeatzeko aplikazio
  informatikoa1. irudia: Nazioarteko adopzioaren prozesua

2.1. ADOPZIO-ESKAERAK IZAPIDETZEA

Administrazio langileek nazioarteko 
ado pzioa egiteko asmoa dutenen informazio-
eskaerak jasotzen dituzte (telefonoz zein beste 
bide batzuez). Eskatzaileen izen-abizenak eta 
harremanetarako telefonoa biltzen dira eta adie-

razten zaie noiz eta non izango den nazioarteko 
ado pzioari buruzko aurkezpen informatiboa.

Talde teknikoak hilero egiten ditu aurkez-
pen informatiboak. Taldean Gizarte Laneko diplo-
matu bat eta psikologo bat izaten dira. Aurkezpe-
na hiru atal izan ohi ditu:  

2. irudia: Nazioa adopzioaren azpiprozesuak.

HASIERA

Adopzio-eskaerak 
izapidetzea

(3.2.1.)

Balorazio psikosoziala 
eta egokitasunaren 

onespena
(3.2.2)

Dokumentazioa 
prestatzea eta bidaltzea

(3.2.3)

Adopzio-espedienteak 
izapidetzea

(3.2.4)

Adopzioaren jarraipena 
(3.2.5)

AMAIERA

Adoptatzaile izan 
daitekeen batek 

informazioa eskatu

Espedientea
ireki

Adoptatzaile 
izan nahi duenari 

egokitasunaren 
buruzko ebazpena 

jakinarazi

BFAren eta 
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Nazioarteko adopzioa

- Adopzioaren prozesuaren aurkezpena 
ikuspegi psikologikotik; honetaz psikologoa ardu-
ratzen da.

- Adopzioaren prozesuaren aurkezpena gi-
zartearen ikuspegitik (Gizarte Laneko diplomatuak 
egiten du): arautegia, adopzioaren prozesua, he-
rrialde batzuei buruzko informazioa. Eskaera egi-
teko aurkeztu beharreko dokumentazioa.

- Zalantza eta galderen arreta.
Lehen aurkezpenera biltzen direnei 

ado pzioari buruzko informazioa duen txosten-
txoa ematen zaie eta nazioarteko adopziorako 
egokitasunaren ziurtagiriaren eskaerarekin bate-
ra aurkeztu beharreko agirien berri ematen zaie.

Administrazio langileek adopzio-eskaerak 
jasotzen dituzte Bizkaiko Foru Aldundiaren erre-
gistroaren bidez eta adopzio-espedienteak ireki-
tzen dituzte.

2.2. BALORAZIO PSIKOSOZIALA ETA EGO-
KITASUNAREN ONESPENA

Espedientea ireki denetik 6 hilabete pa-
satuta, batez beste, Nazioarteko Adopzioaren 
Arloari atxikitako Umeen Zerbitzuko teknikariek 
telefonoz deitzen diete eskatzaileei (eskaerak 
erregistroan sartu diren ordenan) eta elkarrizke-
ta-egunak zehazten dituzte balorazio psikosozia-
lari ekin ahal izateko. Telefono bidezko solasaldi 
horretan informazio eta dokumentazio ekonomiko 
eta medikua eska daitezke espedientea osatzen 
hasteko.

Hauexek dira fase honen helburuak:
• Eskatzailea adopziorako egokia denez ze-

haztea.
• Erabakiak hartzen laguntzea; hartutako 

erabakiari buruzko gogoeta eragingo da, benetako 
beharrizan eta ingurumarien arabera.

Egokitasuna aipatzen denean pertsona 
edo familia batek adopzio familia gisa aritzeko 
dituen gaitasuna, motibazioa eta ahalbideak ba-
loratzen dira zer-nolako haurra adopta dezakeen 
zehazten da.

Adoptatzaileen egokitasunari buruzko pro-
posamen-txostena egiteko, balorazio sozial eta 
psikologikorako elkarrizketak egiten dira.

Ebaluazio soziala Gizarte Laneko diploma-
tuak egiten du; hona prozedura:

a) Elkarrizketa soziala: 
• Txosten sozialerako behar diren datuak 

biltzen dira.
• Egokiak direla jakinarazitakoan Bizkaiko 

Foru Aldundiari beteta aurkeztu beharreko agiriak 
ematen zaizkie eskatzaileei:

1. Jarraipen-konpromisoa eta haurra heldu 
delako berriematea.

2. Errusiako haurren adopzioetarako, 
kontsuletxeko erregistroko konpromiso-adie-
razpena.

3. ECAI eskaera. Hau espedientea ECAI ba-
ten bidez izapidetu nahi izanez gero aurkeztu 
behar da.

4. Zinpeko itzultzailearen eskaera (zinpeko 
itzultzaileen zerrendarekin batera ematen da).

5. Txinako haurren adopzioetarako, sarrera 
ekonomikoen inprimakia.

• Elkarrizketa amaitu eta informazioa bil-
dutakoan, etxeko bisita noiz egin hitzartzen da.

b) Etxeko bisita: 
Etxeko bisitan eskatzaileetako bat eta fa-

miliako gainerako kideak (seme-alabak, etab.) 
egon behar dira. Etxeko bisitaren helburuak:

- Familiako gainerako kideak (seme-alabak, 
etab.) ezagutzea.

- Etxea nolakoa den ikustea. 
- Beste etxebizitza bat edukiz gero, hari 

buruzko informazio orokorra biltzea.
- Ingurunea, etab. (ikastetxeak, anbulato-

rioak, etab.).
- Behar den informazio ekonomikoa biltzea, 

hau da, Gizarte Laneko diplomadunak eskatua.
Ebaluazio psikologikoa psikologikoak egi-

ten du; hona prozedura:
• Elkarrizketa pertsonala eskatzaileekin eta 

familiako gainerako kideekin (beharrezkoa bada).
• Testa eta galdera-sortak (nortasuna, 

osasun orokorra, bikote-harremanak, hezkuntza…).
Talde teknikoa (Gizarte Laneko diplomatua 

eta psikologoa) egokitasunari buruzko proposa-
mena zehazteko biltzen da: “Balorazio orokorra” 
agiria. Proposamen honetan eskatzaileek adopta-
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tuko duten haurraren adina eta jatorriko herrial-
dea adierazi behar dira.

Baloratu ondoren egokitasunari buruzko 
proposamena duten kasuak Haurrak eta Nera-
beak Babesteko Batzordeari aurkezten zaizkio.

2.3. DOKUMENTAZIOA PRESTATZEA ETA 
BIDALTZEA

Batzaren ebazpenaren ondorioz adminis-
trazio langileek agiri hauek prestatzen dituzte:

- Foru agindua (Bizkaiko Foru Aldundia-
rena).

- Egokitasunari buruzko ebazpenaren ida-
tzizko jakinarazpena, adoptatzaileentzat; ebazpe-
na hiru urte egongo da indarrean.

Egokitasunari buruzko ebazpena positiboa 
bada, idatzizko jakinarazpenerako dokumenta-
zioarekin batera administrazio langileek adop-
zioaren prozesuak aurrera egiteko behar dena ere 
prestatzen dute (haurraren jatorriko herrialdeen 
araberakoa da).

Legeztatu baino lehen, agiri guztiak sinatu 
behar dira, 14. eranskinean (“Agirien legeztake-
ta”) ezarri den bezala.

Diputatuak sinatutako Bizkaiko Foru 
Aldundiaren agiri guztiak 14. eranskinean 
(“Bi zkaiko Foru Aldundiaren agirien legeztaketa”) 
ezarritakoari lotuta legeztatu behar dira. Doku-
mentazioa ez da era berean legeztatzen herrialde 
guztietan.

Adoptatzaileek “Adoptatzaileen dokumen-
tazioa” prestatu eta legeztatu behar dute (hau-
rraren jatorriko herrialdearen arabera).

• Espedienteak “bide publikotik” izapi-
det zea: Gizarte Laneko diplomatuek prestatu be-
harreko agirien eta haiek legeztatzeko prozesua-
ren berri ematen diete adoptatzaileei. 

Adoptatzaileen agiriak legeztatutakoan, 
gizarte langileek jaso egiten dituzte eta gero az-
tertu, dena dagoen jakiteko.

• Espedienteak “ECAI bidez” izapidetzea: 
ECAI erakundeak adierazten dio adoptatzaileari 
zein agiri aurkeztu behar diren eta nola legezta-
tzen diren.

Behin Bizkaiko Foru Aldundiaren agiriak 
eta adoptatzailearenak legeztatu ondoren, pro-
zedurak bi bide izan ditzake:

• Espedienteak “bide publikotik” izapi-
detzea: interesdunen agiriak (“Adoptatzailearen 
agiriak”), legeztaturik, eskatu behar dira eta ad-
ministrazio langileek Bizkaiko Foru Aldundiaren 
agiriekin batera (hauek ere legeztatuta) Lan eta 
Gizarte Gaietarako Ministerioari bidaliko dizkio, 
honek jatorriko herrialdeko agintaritza nagusiari 
bidal diezazkion.

• Espedienteak “ECAI bidez” izapidetzea: 
Bizkaiko Foru Aldundiaren agiriak, legeztatuak, 
ECAIri emango zaizkio zuzenean. Adoptatzaileen 
agiriak adoptatzaileek eurek eman behar dizkiote 
ECAIri. Gero ECAIk bidaliko ditu agiri guztiak jato-
rriko herrialdera.

2.4. ADOPZIO-ESPEDIENTEAK IZAPIDETZEA

Dokumentazioa jatorriko herrialdera bida-
litakoan, baliteke inguruabar berriak direla-eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak prestatutako agiriak 
eguneratu edo aldatu behar izatea. 

Hain zuzen ere, baliteke Bizkaiko Foru Al-
dundiko langileek agiri batzuk eguneratu edo alda-
tu behar izatea edo lan berriak egin behar izatea:

• Indarraldi-ziurtagiriak eman. 
• Espedientea azkendu: egokitasun-ziurta-

giria berritu behar da.
• Egokitasun-ziurtagiria handitu: 

- Haur kopuruagatik.
- Haurraren adinagatik.

• Txostenak eguneratu: eguneratze-agiria 
ematen da. 

• Egokitasun-ziurtagirien indarraldia luzatu.
Aldaketa horiek egiteko batzuetan adopta-

tzaileekin bildu behar izaten dira teknikariak, edo 
telefonoz hots egin behar izaten dute.

Diputatuaren onespen-sinadura behar du-
ten agiri-aldaketak legeztatu egin behar dira.

Umeen Zerbitzuak atzerriko agintaritza na-
gusiek bidaltzen dituzten nazioarteko adopziorako 
aurre-esleipenak jasotzen eta aztertzen ditu.

Horren berriematea bi eratakoa izan daiteke:
• Bide publikotik izapidetzen diren espe-

dienteak: haurraren aurre-esleipenaren berrie-

XII. kapitulua
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matea jatorriko herrialdeko agintaritza nagusiak 
bidaltzen dio Lan eta Gizarte Gaietarako Minis-
terioari eta honek Bizkaiko Foru Aldundiari. (au-
rre-esleipenak Hagako Hitzarmena sinatu duten 
herrialdeetan baizik ez daude).

• ECAI bidez izapidetzen diren espedien-
teak: ECAIk haurraren aurre-esleipenaren berri 
ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari eta hari lotu-
tako agiriak bidaltzen dizkio.

Bizkaiko Foru Aldundiko Umeen Zerbitzuari 
haurren aurre-esleipenei buruzko txosten osaga-
rriak bidali behar zaizkio jatorriko herrialdearen 
arabera; normalean hauexek izaten dira:

• Datu pertsonalak.
• Txosten mediku eta psikologikoak.
• Haurraren argazkia.
Ondoko lanak egin behar dira aurre-eslei-

penak aztertzeko eta erantzuna emateko: 
1.- Aurre-esleipena jaso eta talde teknikoko 

teknikariek aztertu. 
2.- Gizarte langileek aurre-esleipenaren be-

rri eman adoptatzaileari. Espedientea ECAI baten 
bidez izapidetzen ari bada, adoptatzaileari jaki-
narazi behar zaio informazio gehiago nahi izanez 
gero harekin jarri behar dela harremanetan.

3.- Adoptatzaileak aurre-esleipenarekin 
ados dagoela adierazi (ematea edo berrespena).

4.- Diputatuaren adostasuna.
5.- Agiriak prestatu eta haurraren jatorriko 

herrialdera bidali.
Adoptatzaileek aurre-esleipena ezesten ba-

dute edo harekin ados ez badaude, Bizkaiko Foru 
Aldundiko teknikariek dolua prestatzen eta Lan eta 
Gizarte Gaietarako Ministerioari (espedientea bide 
publikotik izapidetzen ari bada) edo ECAIri jakina-
razten lagunduko diete.

Bizkaiko Foru Aldundia ez badago ados au-
rre-esleipenarekin, kasuan ari diren teknikariek jus-
tifi kazio-txostena prestatuko dute eta Diputatuak 
ezadostasun-agiria emango du. Gero, agiri horiek 
Lan eta Gizarte Gaietarako Ministeriora (bide pu-
blikoa) edo lanean ari den ECAIra (ECAI bidez) bi-
daliko dira, jatorriko herrialdera bidal ditzan.

Aurre-esleipenaren adostasuna izapidetu-
takoan, administrazio-langileek adoptatzaileak 
haurraren jatorriko herrialdera joateko behar den 
dokumentazioa prestatuko dute:

- Txinako haurren kasuetan, Ministerioak 
bidaiatzeko gonbidapen-gutuna bidaliko du eta 
gizarte langileek adoptatzaileei emango diete; 
gutun hori hauek Txinan aurkeztu behar dute ego-
kitasun-ziurtagiriaren kopia erkatuarekin batera.

- Egokitasun-ziurtagirian zerbait aldatu 
bada, haren kopia erkatua prestatu behar da.

- Aurre-esleipenik ez badago, Bizkaiko Foru 
Aldundiak egokitasun-ziurtagiriaren kopia erkatua 
emango die adoptatzaileei jatorriko herrialdera 
joan behar direnean.

- Administrazio-langileek adoptatzaileek 
Gizarte Segurantzan amatasun-baxa izapidetzeko 
behar den agiria prestatuko dute.

Adoptatzaileak agiri horiek guztiak bil-
dutakoan, jatorriko herrialdera joan behar da 
ado pzioaren gaineko judizioan izateko. ECAI 
erakundeek, edo bitartekariek bide publikotik iza-
pidetzen diren kasuetan, judizio noiz izango den 
jakinarazi behar diete adoptatzaileei. 

Jatorriko herrialdean judizioa egindakoan, 
haurra heltzen denean adoptatzaileek agiri hauek 
eman behar dizkiote Bizkaiko Foru Aldundiari:

- Epaiaren fotokopia: bertan jarraipenak 
zehazten dira (ECAI erakundeak edo Bizkaiko Foru 
Aldundiak egin beharrekoak).

- Erregistro Zibileko inskripzioaren kopia 
soila (Errusiako haurren adopzioetan kontsuletxe-
ko erregistroaren kopia aurkeztu behar da).

Epaietan bi eratako adopzioak ezar daitezke:
a) Adopzio osoa: gurasordeek guraso-ahala 

eskuratzen dute.
b) Adopzio soila: gurasordeek ez dute es-

kuratzen guraso-ahala. Gurasordeek guraso-aha-
la eduki nahi izanez gero, adopzio osoa eskatu 
behar dute familia epaitegian, beraiek zuzenean 
zein Bizkaiko Foru Aldundiko Nazio Adopzioaren 
Arloaren bidez. Horretarako agiri hauek aurkeztu 
behar dira:

- Adopzio soilaren epaiaren kopia.
- Haurraren hitzez hitzeko jaiotza-agiria.
- Hitzez hitzeko ezkontza-agiria (ezkonduta 

egonez gero).
- Adoptatzaileen hitzez hitzeko jaiotza-agi-

riak (senar-emazteak).
- Azken errenta aitorpena.

Nazioarteko adopzioa
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1. EGOKITASUN-BETEKIZUNAK
a) Bizimodua ateratzeko nahiko baliabide 

egonkor izatea.
• Etxebizitza egonkorra eta bizigarria edu-

kitzea.
• Bizimodua ateratzeko baliabideak nahiko 

eta egonkortzat jotzeko, eskatzaileen eta haien 
kargura dauden pertsonen urteko diru-sarrerak 
lanbidearteko gutxieneko soldata halako bi izan 
behar dira, familia unitateko kideen kopurua 
eta aribideko urterako ezarritako Oinarrizko 
Errentaren zenbatekoak aplikatuta unitateko 
kide bakoitzak jasoko duena kontuan hartuta: 

• 12/1998 Legea, maiatzaren 22koa, gizar-
te bazterkeriaren aurkakoa (EHAA, 1998/6/8).

• 10/2004 Legea, 12/28koa (EHAA, 250.zk., 
2004/12/31), abenduaren 27ko 10/2000 Lege-
ko 7.1. artikulua aldatu duena.

• 13/2002 Foru Dekretua, otsailaren 12koa, 
Bizkaiko Lurralde Historikoko gutxieneko ber-
merako laguntza prestazioa araupetu duena.

b) Haurraren edo nerabearen zaintza nor-
malizatua bermatzeko moduko osasun fi siko eta 
psikikoa izatea.

Betekizun hau betetzen dela egiaztatzeko, 
eskatzaile bakoitzaren txosten medikua aurkez-
tu behar da. Gizarte Ekintza Sailak, Umeen Zer-
bit zuaren bidez, medikuek egin beharreko txoste-
naren eredua prestatu ahal izango du.

c) Eskatzaileek frogatzen badute ezkonduta 
daudela edo izatezko bikotea direla, gutxienez bi 
urte bizi izana elkarrekin eskaera aurkeztu aurretik.

Eskatzaileak ezkonduta badaude, ezkont za
-ziurtagiria edo famili liburu osoaren fotokopia 
aurkeztu behar dute.

XII. kapitulua

2. 5. ADOPZIOAREN JARRAIPENA

Haurra jatorriko herrialdean adoptatu on-
doren, Bizkaira etorriko da eta familia berriarekin 
bizitzen hasiko. Gurasordeek adopzioaren epaian 
ezarritako jarraipenak edo jatorriko herrialdeko in-
darreko legerian fi nkatutakoak bete behar dituzte.

Adopzioa bide publikotik izapidetu bada, 
Bizkaiko Foru Aldundiko teknikariek egin behar 
dituzte jarraipen-txostenak. Egin ondoren ontzat 
eman behar dituzte ataleko buruak eta diputa-
tuak, gero legeztatu egin behar dira eta azkenik 
jatorriko herrialdera bidali.

Adopzioa ECAI baten bidez izapidetu bada, 
erakunde horretako teknikariek egin behar dituz-
ten jarraipen-txostenak; gainera, egin ondoren 
Bizkaiko Foru Aldundiari bidali behar dizkiote, 
berrikusteko. Jarraipen-txostenak teknikariek be-
rrikusiko dituzte eta gero ataleko buruak eta di-
putatuak ontzat emango dituzte, gero legeztatu 
egin behar dira eta azkenik ECAI erakundeari bi-
daliko zaizkio, jatorriko herrialdera bidal ditzan. 

Epaian ezarritako jarraipenak edo jatorriko 
herrialdeko indarreko legerian fi nkatutakoak amai-
tutakoan, espedientea itxi eta artxibatuko da.

2.6. ESPEDIENTEA IXTEA ETA ARTXIBATZEA

Administrazio-langileek ondoko kasuetan 
itxi eta artxibatuko dituzte Nazioarteko Adopzio-
aren Arloko espedienteak:

- Ezarritako jarraipena amaitzen direnean.
- Haurra heltzen denean, baldin eta jarraipe-

nak Bizkaiko Foru Aldundiak egin behar ez baditu.
- Adoptatzaileek prozesuan zehar adopzio-

ari uko egiten diotenean.
- Jatorriko herrialdean aldaketak gertatzen 

direnean.
- Jatorriko herrialdea ixten denean.
- Eskatzaileek jatorriko herrialdearen bete-

kizunen bat betetzen ez dutenean.
- Espedientea 2 urte baino gehiago luzat zen 

denean.
Administrazio-langileek Bizkaiko Foru Al-

dundiaren agiritegi orokorrera eramango dute 
espediente fi sikoa eta espedientea itxiko dute 
aplikazio informatikoan. Halaber, Bizkaiko Foru 
Aldundiak Nazioarteko Adopzioaren Arloko es-
pedientea itxi eta artxibatu dela jakinaraziko die 
adoptatzaileei.

3. ADOPZIOA ESKATZEN DUTENEK BETE BEHARREKOAK



175

Nazioarteko adopzioa

Eskatzaileetako bat bigarrenez ezkonduta 
badago, aurreko famili liburuaren fotokopia aur-
keztu behar da, umerik izan duen jakiteko.

Eskatzaileek izatezko bikotea eratu badu-
te, izatezko bikoteen erregistroko inskripzioaren 
frogagiria aurkeztu behar dute elkarbizitza-ziur-
tagiriarekin edo famili liburu osoaren fotokopia-
rekin batera.

Eskatzaileak bananduta, dibortziatuta edo 
alargunduta badaude, famili liburuaren fotokopia 
aurkeztu behar dute, eta banandu eta dibortzia-
tuek banantze edo dibortzioari buruzko epaiaren 
fotokopia ere bai.

d) Familia bizitza egonkorra izatea.
Balorazio sozial eta psikologikoaren bidez 

egiaztatu behar da familiaren bizitza (ordutegiak, 
ohiturak etab.) egonkorra eta orekatsua dela.

Balorazio-prozesuan behin betiko propo-
samena atzeratzea gomendatzen duten abagu-
neko inguruabarrak detektatzen badira (esate-
rako, eskatzaileen ume bat hiltzea, edo familiako 
hurkoa, edo gertaera oso estresatzaileak bizi iza-
tea), espedientea aldi batez geldituko da (hain 
zuzen ere estualdia gainditu arte) eta interesdu-
nei horren berri emango zaie eta arrazoiak eta 
prozesuari berriz ekiteko gertatu beharrekoak 
azalduko zaizkie.

Eskatzaileak bananduta, dibortziatuta edo 
alargunduta badaude, gutxienez urtebete pasatu 
behar da gertaera eragiletik. 

e) Haurra edo nerabea integratzeko lagun-
garria den familia eta gizarte giroan bizitzea.

f) Eskatzaileen historia pertsonaletan haur 
edo nerabearentzat arriskutsu izan daitekeen epi-
sodiorik ez izatea.

Hau behar bezala aztertzeko, bi eskatzai-
leen zigor-aurrekariak aurkeztu behar dira.

Balorazio psikosozialaren bidez eskatzai-
leen historia pertsonala ikertzen da inoiz zabar-
keriaz jokatu duten edo norbaiti tratu txarrak 
eman dizkioten argitzeko.

g) Jarreretan malgu jokatzea eta egoera be-
rrietara moldatzen jakitea.

h) Haurraren edo nerabearen historia 
pert sonala eta beraren familiaren historia errespe-
tat zea eta onartzea.

i) Lankidetzaren eta konpromisoaren aldeko 
jarrera edukitzea.

j) Familia unitateko kide guztiek adopzio-
aren aldeko jarrera izatea.

k) Adoptatzaileen adinak ezin du eragotzi 
haurraren edo nerabearen garapena.

• 25 urte baino gehiago izatea. Ezkontide 
edo izatezko bikoteei dagokienez, nahikoa da 
bietako bat adin horretakoa izatea.

• Gurasotzakoek gutxienez ere umeordeak 
baino 14 urte gehiago eduki beharko dituzte.

• Eskatzaileen adina egokia izan behar 
da adoptatu nahi duten adingabekoaren adi-
nerako, irizpide biologiko normalizatu baten 
arabera: eskatzaile gazteenak ezin ditu eduki 
haurrak baino 42 urte gehiago.

Hau da:
• Adingabeko bat adoptatu nahi duten 

pertsonek gehienez hark baino 42 urte gehiago 
eduki ditzakete egokitasunaren ziurtagiria ema-
ten den unean.

• Senar-emazteen eta izatezko bikoteen 
kasuetan adinaren irizpidea aplikatzeko, gaztee-
naren adina hartuko da kontuan.

Diferentzia handiagoa izan daiteke es-
kat zaileek ondoko inguruabarretan dauden adin-
gabekoak adoptatzeko prest daudela adieraziz 
gero:

a) Familia berriro batzeko zain daudenak.
b) Senide-taldeak.
c) Beharrizan bereziak dituzten haurrak eta 

nerabeak.
d) Aurretik ere eurekin bizi izan direnak.
e) 7 urte baino gehiago dituzten haurrak.
Bikoteko kideetako bat askoz zaharragoa 

bada (50 urte baino gehiago), aztertu egingo da 
bien arteko adin-diferentziak (zaharrenaren adi-
nak) adingabekoaren garapen egokia eragotzi 
ahal duen. Hala bada, egokitasuna ukatuko zaie 
edo, irizpide biologiko normalizatu baten arabera, 
adoptatu beharreko haur eta nerabeen gutxie-
neko adina ezarriko da eta kasu bakoitza bereiz 
ebatziko da.

l) Adopziorako motibazio nagusiak haurra-
ren edo nerabearen onura eta haren eskubideak 
babestea izatea.
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XII. kapitulua

2. BERARIAZKO BETEKIZUNAK:
a) Eskatzaileak Bizkaiko Lurralde Histo-

rikoan bizi behar dira:
Hori egiaztatzeko errolda-ziurtagiria aur-

keztu behar da; ziurtagiria egokitasun-eskaera 
aurkeztu baino urtebete lehenagokoa izan behar 
da gutxienez.

b) Bigarren edo hirugarren adopzioaren edo 
ume biologikoa izan ondoko lehen adopzioaren 
ezaugarriak:

• Bigarren adopzioa, edo ume biologikoa 
izan ondoko lehena, ezin da eskatu aurreko 
adopzioa formalizatu edo haurra jaio denetik 
sei hilabete pasatu arte.

• Honelako kasuetan adoptatu nahi den 
adingabekoa lehenago adoptatua edo bikotea-
ren seme edo alaba biologikoa baino gazteagoa 
izan behar da, seme-alaben berezko ordena ez 
aldatzeko.

Beraz, bigarren adopziorako, edo lehenen-
gorako seme edo alaba biologikoa dagoenean, eta 
hurrengoetarako egokitasun-txostena emateko 
eskatzen denean, adoptatu nahi den haurra lehe-
nago adoptatua edo bikotearen seme edo alaba 
biologikoa baino zaharragoa bada, adopzioa ez 
da joko egokitzat.

Nolanahi ere, salbuespenak daude:
e) Familia berriro batzea.
f) Senide-taldeak.
g) Beharrizan bereziak dituzten haurrak eta 

nerabeak.
h) Aurretik ere eurekin bizi izan direnak.
c) Emakume eskatzailea haurdun badago 

edo bikotea ernalketa-tratamenduan ari bada, 
ezin izapidetu izango da adopzioa:

Baldin eta adopzio-espedientea ireki ondo-
ren emakume eskatzailea haurdun geratzen bada 
edo bikoteak ernalketa-tratamendu bati ekiten 
badio, idatziz jakinarazi behar zaio Umeen Zer-
bitzuko Familia Harreraren eta Adopzioen Atalari. 
Hori gertatuz gero, adopzio-prozedura bertan be-
hera utziko da edo, bestela, espedientea itxiko da 
interesdunek eskatuta.

Espedienteari pertsona interesdunek es-
katutakoan ekingo zaio berriro, baldin eta 2.b) 
idatz-zatian ezarritako epeak betetzen badira 
edo idatziz jakinarazten badute etendura eragin 
duten inguruabarrak desagertu direla. Nolanahi 
ere, prozeduraren etenaldia ezin da izan bi urte 
baino luzeagoa; beraz, epealdi hori pasatutakoan 
iraungitze-prozedurari ekingo zaio.

Adopzioa eskatzen dutenek familia unita-
teko kideetan gertatzen diren aldaketa guztien 
berri eman behar dute, eta adopzio-espedientea 
izapidetzen ari den artean familia ukitzen duten 
inguruabar guztiak jakinarazi behar dituzte.

d) Espedienteen izapideen bateraezintasuna
Aldi batera izapidetzen badira bi adopzio es-

pediente, bata nazio adopziorako eta bestea nazioar-
teko adopziorako, eta prozesu bietan adingabeko bat 
aurre-esleitzen bada, eskatzaileak bat hautatu behar 
du. Hori gertatuz gero, hautatu ez den adopzioaren 
izapidetza etengo da edo, bestela, espedientea itxiko 
da interesdunek eskatuta. Espedienteari 2 c) idatz-
zatian adierazi bezala ekingo zaio berriro.

Egokitasun-ziurtagiriaren indarraldia
Egokitasun-ziurtagiria hiru urtez egongo da 

indarrean; hala ere, adopzio eskaintza egiten du-
ten pertsonen egoera, edo beraien familiarena, al-
datzen bada, indarraldia berrikusi ahal izango da.

• Historia pertsonala eta familiarena.
Familiaren osaera eta egitura, bikoteko kide bakoi-
tzaren eta beraren familiaren historia pertsonaleko 
gertakari garrantzitsuenak eta gertakariok haien 
bizitzetan izan duten eragina.

• Gizarte laguntza, estresa eta bizimo-
dua. Familiarekin dituzten harremanak, adiskide 

minenekin dituztenak, talde formal eta informa-
letan parte hartzen dutenez, sostengu materialen 
eta emozionalen historia, larrialdietarako sos-
tenguak, estresaren oraingo iturriak eta gerora 
aurreikusten direnak, lan doikuntza, interes per-
tsonalak, familiako kide bakoitzaren astialdiaren 
banaketa.

4. EGOKITASUNA DELA-ETA AZTERTU BEHARREKO ALDERDIAK
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Nazioarteko adopzioa

• Heldutasun emozionala eta bakoitzaren 
perfi la. Krisi eta arazoen historia eta aurre egin 
zaien modua; zailtasun, galera eta dezepzioei aurre 
egiteko oraingo estrategiak eta erreakzio emozio-
nal ohikoenak; besteekin inplikatzeko gaitasuna; 
ardurak hartzeko eta beste pertsona batzuen kar-
gu egiteko prestutasuna; egonkortasun emoziona-
la; moldatzeko eta besteen beharren arabera alda-
tzeko gaitasuna; gutxieneko gizarte trebetasunak; 
auto-estimua; auto-pertzepzioa; harremanetarako 
estiloa; motibazioak; nortasun ezaugarriak, etab.

• Bikotearen doikuntza. Bien arteko erla-
zioaren historia; izan dituzten krisiak eta nola egin 
dieten aurre; zenbat denbora daramaten elkarre-
kin bizitzen; bikotearen gogobetetasuna; auzi eta 
adostasun eremuak; arazoak konpontzeko estiloak; 
komunikazio trebetasunak; eskumen eta arduren 
banaketa; sentipenak norberaren edo lagunaren 
antzutasunaren aurrean (halako arazorik izateko-
tan). Elkarrekin gutxienez bi urtean bizi izan direla 
frogatu behar dute.

• Osasun fi sikoa eta adimen-osasuna. 
Gaixotasunen historia eta oraingo gaixotasunak; 
haurra zaintzea eragozten duen urritasunaren 
gradua; pronostikoa.

• Adopziorako prestutasuna. Adopzio-
ari buruzko erabakia hartzea (nork?, noiz?, nola?, 

bestearen erreakzioa, bien arteko adostasuna era-
bakian...); familia biologikoarenganako sentimen-
duak eta aurreiritziak; haurrari adoptatua dela eta 
beraren aurrekarien gaineko azalpenak emateko 
prestutasuna; haurrak adopzioa dela-eta dituen 
erreakzioak ulertzeko eta onartzeko gaitasuna; 
adopzioak familia osoaren eta adoptatutako hau-
rraren bizitzan eragina duela ulertzea; adopzio-
aren inguruko ideiak eta esperientziak; adopta-
tu nahi den haurraren gaineko igurikapenak eta 
beraren ezaugarriak; beldurrak; hura zaindu eta 
hezteko izango duten denbora; adopzioak familia-
ra ekarriko dituen aldaketen inguruko igurikapen 
errealistak, etab.

• Haurrak hezteko trebetasunak. Jasotako 
heziketaren analisia eta hari buruzko iritzi kri-
tikoa; esperientzia haurren hezkuntzan; irakatsi 
nahi diren baloreak; hezkuntza arazoen printzi-
pioak eta konponbidea; berezko bilakaerako teo-
riak; lagunt za eskatzeko gaitasuna, etab.

• Egoera berrietara egokitzeko malgutasuna 
eta gaitasuna.

• Adopziorako motibazioa. Adopzioa emo-
zionalki osasuntsuak diren motibazioetan oinarritu 
behar da, inolaz ere ez haurrarentzat kaltegarriak 
izan daitezkeen arrazoietan.

5. ADOPZIORAKO DESEGOKITASUNAREN IRIZPIDEAK

• Motibazioak desegokiak izatea, irizpide 
teknikoen arabera.

• Bikoteko kideetako bat adopzioaren aurka 
egotea.

• Tirabira larriak adopziogileen arteko ha-
rremanetan.

• Bikotean gauzatu gabeko doluren bat izatea.
• Adopzioak berekin dakartzan arriskuak 

onartu nahi ez izatea.
• Igurikizun eta hezkuntza irizpide zurru-

negiak.
• Adopzioa onartzeko baldintza batzuk 

ezartzea haurraren edo nerabearen ezaugarri fi -
sikoez, sexuaz edo jatorri sozio-familiarraz.

• Nazioarteko adopzioan ohikoak diren ga-
bezietako bat duen haurra ez onartzea, nahiz eta 
gizartearen eta ekonomiaren aldetik egonkorra 
den familia giroan gainditzeko modukoa izan.

• Urritasun fi siko arinen bat duen haurrik 
ez onartzea.

• Balorazio teknikorako beharrezkoak diren 
datuak ezkutatzea edo faltsutzea.

• Balorazio eta informazio prozesuan ez la-
guntzea, horretarako astirik ez izatea edota aurka 
egitea. 

• Aurrean azaldutako hautapen eta balora-
zio irizpideen araberako balorazio txarraren ondo-
riozkoak.
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Haurrei tratu t xarrak ematen zaizkiela edo 
abandonaturik daudela esateko, hiru baldint za 
bete behar dira:

a) Guraso, tutore edo zaint zaileen egint za 
edo jokabide identifi kagarriren bat egotea, edo 
egint za nahiz jokabideen eredu identifi kagarriren 
bat, adingabekoari dagokiona.  Egint za edo eredu 
hori ekint zaz nahiz omisioz gauza daiteke, eta fi -
sikoa edo emozionala izan daiteke.

b) Frogatu egin daiteke egint za, jokabide 
edo egint za nahiz jokabideen eredu horrek kalte 
larria eragin diola adingabekoari, edo, profesional 
kualifi katuaren irit ziz, seguru asko etorkizunean 
kalte larria ekarriko diola. 

c) Badago kausa-ondorio erlazioa gurasoen 
egint za edo jokabidearen eta haurrak edo nerabeak 
jasan duen edo jasan dezakeen kaltearen artean.

MOTAK

1. Tratu t xar fi sikoak

“Guraso/tutore/zaint zaileek burututako 
edozein egint za, istripu izaerarik ez duena, adin-
gabekoarengan kalte fi sikoa edota gaixotasuna 
eragiten duena, edo hori gertat zeko arrisku larria 
sort zen duena”. 

Barne hart zen dituen jokabide motak
(adierazle fi sikoak adingabekoarengan):

• Belt zuneak edo hematomak aurpegi, 
ezpain edo ahoan, papar aldean, bizkarrean, ipur-
dian edo izterretan; zikatrizazio fase desberdinak 
izan dit zake edota arruntak ez diren formak: bai 
bilduak, bai erasoa gauzatu den tresnaren forma 
edota markadunak.

• Objektu jakin batez edota zigarro zein 
puru bidez egindako erredurak, edota ur berotan 
sart zeagatik egin direla adierazten dutenak.

• Sudur edota baraila hausturak edo hezur 
luzeetan egindako espiral erako hausturak. 

• Bihurrituak eta dislokazioak.

• Zauriak edo urradurak aho, ezpain, oi eta 
begietan, edo baita besoen, zangoen zein gorpu-
t zenborrean ere.

• Gizakiak egindako hozkaden seinaleak, 
argi eta garbi nagusi batek behin eta berriz egin-
dakoak.

• Ebakiak edo zulatuak.
• Barneko lesioak, garezurraren haustura, 

burmuineko kalteak, hematoma subduralak, as-
fi xia eta itot zeak.

Tratu t xar fi sikoak egon direla jakin ahal 
izateko, baldint za hauetariko bat bete beharko da, 
gut xienez:

a. Gut xienez behin nabaritu behar izango 
da adierazleetariko bat dagoela. Lesio fi sikoak ez 
dira “arruntak”, ustez behint zat, adin eta ezauga-
rri horietako adingabeko batengan (bai sarritan 
gertat zen direlako edo oso nabariak direlako, us-
tez azaldu ezinezko lesioak direlako edota ez da-
tozelako bat haur edo nerabeak edota guraso/tu-
tore/zaint zaileek emandako azalpenekin, etab).

b. Ez da modu argi batean nabaritu adie-
razleetariko bat ere, baina seguru dakigu haur edo 
nerabeak lesio fi sikoak jasan dituela guraso/tuto-
re/zaint zaileen ekint zen ondorioz.

c. Ez dago inongo lesio fi sikorik, baina se-
guru dakigu guraso/tutore/zaint zaileek larregizko 
gorput z-zigor edota jipoiak ematen dizkiotela haur 
edo nerabeari. Aipatutako bi ekint zok tratu t xar 
moduan kalifi katu ahal izateko, honako faktoreak 
egon beharko lirateke: 

– Amaren, aitaren edo zaint zailearen 
erreakzioaren intent sitatea ez dator bat adin-
gabekoaren jokaeraren larritasunarekin. Edo 
ezarritako diziplina ez da batere egokia edota 
ez dator bat haren interesekin, adina edo gara-
pen maila kontuan hart zen baldin badugu.

– Badirudi gurasoak, tutoreak edo zaint zai-
leak ez zuela bere erreakzioa kontrolatu eta zigo-
rra bertan behera ut zi.

– Aurreko guztiaz 
gain, haur edo nera-
beak justifi katu ezi-
nezko tent sio emo-
zionala azalt zen du.

Haurren tratu t xarren/abandonuaren tipologiak

HAURREN TRATU T XARREN/ABANDONUAREN DEFINIZIOA ETA MOTAK 1

1 Defi nizio hauek haurrak babes-
teko zerbit zuek erabil dit zaten 
aurkeztu dira, zigor arloko inda-
rreko legeek jokaera berberez edo 
ant zekoez ezarritako tipifi kazio-
ak ezertan ukatu gabe.
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Larritasun mailak:
1. Arina: Tratu t xarrak ez du inola ere lesio-

rik sortu haur edo nerabearengan. Edota jasanda 
ere, gut xienekoa izan da, eta ez du medikuaren 
lagunt zarik ere behar izan.

2. Ertaina: Haur edo nerabeak lesio mo-
deratuak jasan ditu, diagnosi edota tratamendu 
medikoa behar izan dutena. Zikatrizazio/sendat ze 
maila desberdinetan dauden lesioak ageri ditu. 

3. Larria: Haurra edo nerabea ospitalera 
eraman behar izan da edota berehalako lagunt za 
medikoa eman behar izan zaio tratu t xarrek era-
gindako lesioengatik. Zikatrizazio maila desberdi-
netan dauden lesio larriak ditu.

2. Abandonu edo zabarkeria fi siko/kognitiboa 

“Haur edo nerabearen behar fi siko eta kog-
nitiboei (elikadura, jant ziak, higienea, balizko arris-
kuetarako babesa eta zaint za, osasun zainketak, 
hezkunt za, estimulazio kognitiboa) ez die jaramo-
nik egiten, ez aldika ez modu jarraituan, berarekin 
bizi den taldeko kide batek berak ere”. 

Barne hart zen dituen jokabide motak:

1. Elikadura: Ez zaio janari egokirik ematen. 
Gose da.

2. Jant ziak: Eguraldiarekin bat ez datozen 
jant ziak. Ez dago behar bezala babestuta hot zetik.

3. Higienea Beti zikin. Gorput zeko higiene 
gut xi.

4. Zainketa medikoak: At zerapena edo ga-
bezia arazo fi sikoak edo gaixotasunak tratat ze-
rakoan. Ohiko zainketa medikorik ez egotea.

5. Gainbegirat zea: Luzaroan egoten da na-
gusiren baten gainbegiraketa eta zaint zarik gabe. 
Et xeko istripuak gertat zen dira behin eta berriz, gu-
raso/tutore/zaint zaileen jokabide zabarrarengatik.

6. Higiene eta et xeko segurtasunaren bal-
dint zak arriskut suak dira haur edo nerabearen 
osasun eta segurtasunerako.

7. Hezkunt za: Eskoletara behin eta berriz 
eta inongo justifi kaziorik gabe hut s egitea.

8. Estimulazio kognitiboa: Beraren adin, eskae-
ra eta beharrizanetarako estimulazio nahikorik eza.

Zabarkeria fi siko/kognitiboa egon dela esan 
ahal izateko, adierazleetariko bat edota gehiago 
egon beharko dira, behin eta berriz eta jarraikako 
modu batean gainera:

Larritasun mailak:
1. Arina: Jokabide zabarra gertatu arren, ez 

du inolako eragin t xarrik azalt zen garapen fi siko 
zein kognitiboan edota gizarte harremanetan. 

2. Ertaina: Ez du zuzeneko lesiorik jasan 
guraso/tutore/zaint zaileen jokabidearen ondorioz 
eta, beraz, ez du zertan lagunt za medikorik behar. 
Hala ere, gurasoen zabarkeriak nerabearenganako 
ukoa sorrarazten du (ikastet xean, bera bezalako 
taldeen artean, etab.).

3. Larria: Zuzeneko lesio edo kalte fi sikoren 
bat jasan du guraso/tutore/zaint zaileen jokabi-
dearen ondorioz eta lagunt za medikoa behar izan 
du. Edota gurasoen zabarkeriak haren garapenean 
at zerapen garrant zit suak eragin ditu (intelektualki, 
fi sikoki, gizarte mailan, etab.) lagunt za/tratamendu 
espezializatua behar duen at zerapena, alegia.

3. Tratu t xar psikologiko/emozionalak

“Irain, mesprezu, kritika edo abandonat zeko 
mehat xu moduan hit zez agertutako et saigo kro-
nikoa, eta familia-taldeko kideren batek  behin eta 
berriz oztopat zea haur-elkarrekint zarako dituen 
ekimenak (saiheste hut setik, gilt zapean ut zi edo 
konfi nat zeraino)”.

Barne hart zen dituen jokabide motak:

1. Ukoa. Guraso/tutore/zaint zaileen hit zezko 
egint zak edo hit zik gabekoak dira hauek; haurra 
edo nerabea zapuztu edo degradat zea dute hel-
buru. Hemen sart zen dira:

• Mesprezat zea, degradat zea eta fi sikoak 
ez diren gainont zeko tratu areriot su eta ukako-
rra.

• Afektua, mina edo tristura bezalako emo-
zio arruntak erakustearren haurra edo nerabea 
lot saraztea.

• Beti adingabeko bera aukerat zea kritikatu 
eta zigort zeko unean, et xeko lan gehienak egi-
teko edota sari gut xiago jasot zeko.

• Publikoki umiliat zea.
2. Izu-ikarat zea. Kasu honetan haurra edo 

gaztea zigor benetan gogor batekin edota gogorra 
izan ez arren ezbeharra ekar lezakeen zerbaite-
kin mehat xat zen da haur edo nerabea, hala nola, 
abandonat zearekin edota hilt zearekin; horren 
helburua beldur handia eragitea da. Edota adin-

I. Eranskina
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gabekoa bera zein honek maite dituen pert sonak 
egoera arriskut suan jart zea. Hemen sart zen dira:

• Haurra edo nerabea aurreikusi ezin dai-
tezkeen edota kaotikoak diren egoeretan jart zea.

• Egoera benetan arriskut suetan jart zea.
• Berari buruz helburu zurrunak edota 

errealismorik gabeak jart zea, eta helburuok ez 
betet zeak galera, kaltea edo arriskua ekarriko 
diola mehat xat zea.

• Haur edo nerabearen aurka zuzenean in-
darkeria erabilt zea edota mehat xat zea.

• Haur edo nerabeak maite dituen pert so-
na edo gauzen aurka indarkeria erabiliko dela 
mehat xat zea. 

3. Isolat zea. Adingabekoari gainont zeko 
haur eta nerabeekin edo helduekin harremanak 
izateko edota beraiekin komunikat zeko aukerak 
ukat zea, behin eta berriz, et xean bertan zein et xe-
tik kanpo. Hemen sart zen dira:

• Gilt zapean edukit zea edo inguruan askata-
sunez ibilt zeari arrazoirik gabeko mugak jart zea.

• Gizarte elkarrekint zarako arrazoirik gabe-
ko mugak jart zea, bai gainont zeko adingabe-
koekin bai komunitateko nagusiekin.

4. Et xeko indarkeria bortit za edo kronikoa: 
Behin eta berriz gertat zen dira indarkeria fi sikoa 
zein hit zezkoa guraso/tutore/zaint zaileen artean 
haurra edo nerabea lekuko dela.

Tratu t xar emozionalak daudela esan ahal 
izateko:

a) Gut xienez arestian aipatutako egoereta-
tik bat agertu behar da behin eta berriz edo modu 
jarraituan.

b) adierazle horiek erraz nabarit zeko mo-
dukoak izan behar dira, eta

c) kalte emozionala sorrarazten duten jokabi-
deak larritasun gehieneko muturrean ezart zen dira, 
hau da, jarrerak behin eta berriz errepikat zen dira eta 
intent sitate altukoak dira, gainera; kalte larria sortu 
dute haur edo nerabearen egoera emozionalean eta 
bere garapena biziki urratu dute; haur edo nerabeak 
berehalako tratamendu medikoa behar du.

4. Abandonu psikologiko/emozionala

“Haurrak edo nerabeak hurbilketa eta elka-
rrekint zaren bila egiten dituen keinuak eta emo-
zio adierazpenak behin eta berriz erant zunik gabe 

uztea, eta nagusi egonkor batek elkarrekint zarako 
ekimen eta kontakturik eza agert zea”.

Barne hart zen dituen jokabide motak:

1. Ez-ikustea. Kasu honetan, guraso/tuto-
re/zaint zaileek ezikusiarena egiten dute haur edo 
nerabeak elkarrekint zarako dituen beharrizan eta 
ahaleginen aurrean (afekturik, zaint zarik eta mai-
tasunik ez adieraztea haur edo nerabearekiko); eta 
ez dute emoziorik adierazten harekin izandako 
elkarrekint zan. Hemen sart zen dira:

• At xikimendurik eza eta inolako inplika-
ziorik ez azalt zea haur edo nerabearekiko, bai 
horretarako gaitasunik ez dagoelako bai moti-
bazio falta dagoelako.

• Guztiz beharrezkoa denean soilik ekitea.
• Afektu, zaint za eta maitasunaren inolako 

adierazpenik ez egitea haur edo nerabeari.
2. Arreta psikologikoa ukat zea: Guraso/

tutore/zaint zaileek uko egitea haur edo nerabeak 
emozio eta jokabide arazoak gaindit zeko behar 
duen tratamenduari, nahiz eta profesional esku-
dun batek gomendatu.

3. Arreta psikologikoan at zerapenak izatea: 
Guraso/tutore/zaint zaileak ez dira haur edo nerabea-
ren emozio-nahasmenduak edota jokabide arazoak 
gaindit zeko lagunt za psikologikoa aurkit zeaz ardu-
rat zen, nahiz eta muturreko egoeran egon eta profe-
sionalen lagunt za beharrezkoa izan (adibidez, depre-
sio larria, bere buruaz beste egiten ahalegint zea).

Abandonu psikologiko-emozionala dagoela 
esan ahal izateko:

a) Gut xienez arestian aipatutako egoereta-
tik bat agertu behar da behin eta berriz edo modu 
jarraituan.

b) Adierazle horiek erraz nabarit zeko mo-
dukoak izan behar dira, eta

c) Kalte emozionala sorrarazten duten jokabi-
deak larritasun gehieneko muturrean kokat zen dira, 
hau da, jarrerak behin eta berriz errepikat zen dira eta 
intent sitate handikoak dira, gainera; kalte larria sor-
tu dute haur edo nerabearen egoera emozionalean 
eta bere garapena biziki urratu dute; haur edo nera-
beak berehalako tratamendu medikoa behar du.

5. Sexu-abusuak

Adingabekoak Babesteko Zerbit zuen ikus-
puntutik, honakoa da sexu-abusuen defi nizioa: 

Haurren tratu t xarren/abandonuaren tipologiak



184

I. Eranskina

“Edozein motatako kontaktu zein sexu-elkarre-
kint za pert sona nagusi eta adingabeko baten ar-
tean; nagusi horrek, defi nizioz, botere edota agin-
tarit za egoeran dagoenez, berori erabilt zen du bere 
buruaren sexu-estimulazioa lort zeko, edota haur 
edo nerabearena, edota beste hirugarren pert sona 
batena. Sexu-abusua 18 urtetik beherako norbaitek 
ere gauzatu dezake, baldin eta adingabeko biktima 
baino nabarmen  zaharragoa  bada edota azken ho-
nen gain boterea eta kontrola baldin baditu” (“Na-
tional Center on Child Abuse and Neglect”etik mol-
datua, 1978). Salbuespenak salbuespen, jokabide 
hauek sexu-abusut zat hartu ahal izateko, abusu-
egileak adingabeko biktimak baino bost urte ge-
hiago izan behar ditu gut xienez, eta hamar urte 
gehiago, baldin eta biktima nerabea bada.

Sexu-abusuen motak:

1. Familia-arteko sexu-abusuak edo 
int zestua: Adinez nagusi eta adingabeko baten 
arteko interakzio sexuala egon behar da (kontaktu 
fi sikoa izan zein ez) eta bi pert sona horien artean 
zuzeneko odol-ahaidetasuna (aita, ama, aitona-
amona) edo baita neba-arreba, izeba-osaba edo 
iloben artean ere. Nagusiak modu egonkorrean 
gurasoen rola betet zen dueneko kasua ere hemen 
sart zen da (adibidez, adopzio bidezko gurasoa, ai-
taorde/amaordea, egitatezko aita edo ama).

Egoera/jokabide bat int zestut zat hart ze-
ko, haur edo nerabearen gurasoak, tutoreak edo 
zaint zaile nagusiak honakoa bete behar du:

• Abusuan parte-hart zaile aktiboa izatea.
• Aktiboki estimulatu edo antolatu zuen 

abusua.
• Abusua gertatu zela edo gerta zitekeela 

jakin eta ez zuen inolako neurririk hartu adingabe-
koa babesteko, hori egiteko aukera izanda.

2. Familiatik kanpoko sexu-abusua: Edo-
zein sexu-elkarrekint za,  ustezko abusu-egilea ez 
denean haur edo nerabearen familiako inor.

Sexu-jokabideen motak:

1. Kontaktu fi sikorik gabeko sexu-abusua: 
• Adingabeko bat hit zez seduzit zea (kon-

taktu fi sikorik gabeko sexu-jarduera baterako 
eskaera egitea).

• At segina eta sexu-kit zikadura lort zearren 
nagusiak sexu-organoak erakustea (exhibizionismoa).

• Haurraren edo nerabearen aurrean mas-
turbat zea edo sexu-egint za nahita praktikat zea, 
at segina eta sexu-kit zikadura lort zeko.

• Haur edo gazteari material pornografi koa 
erakut si edota horretaz hit z egitea. 

2. Sexu-abusua kontaktu fi sikoarekin: 
• Haur edo nerabearen zona erogenoak na-

hita ukit zea.
• Haur edo nerabea nagusiaren zona ero-

genoak ukit zera behartu edo gonbidat zea edo 
ukit zen uztea.

• Hat zaparrak sart zea (baginatik zein uzkitik).
• Objektu bat sart zea (baginatik zein uzkitik). 
• Ahozko kontaktu genitala.
• Baginatik edo uzkitik gizonezkoen organo 

genitala sart zea.
• Sarketa baginala, ahokoa edota uzkikoa 

egiten ahalegint zea. 
• Haurra edo nerabea animaliekiko sexu-

kontaktuetan parte hart zera derrigort zea.

Larritasun mailak:
1. Arina: Kontaktu fi sikorik gabeko sexu-

abusua haur edo nerabearen familiakoa ez den 
pert sona baten aldetik; behin baino gehiagotan 
gertat zea eta haur edo nerabeak guraso/tutore 
zaint zaileen babesa izatea.

2. Ertaina: Kontaktu fi sikorik gabeko sexu-
abusua haur edo nerabearen familiakoa ez den 
pert sona baten aldetik; behin baino gehiagotan 
gertat zea eta haur edo nerabeak guraso/tutore 
zaint zaileen babesa izatea.

3. Larria: Int zestua (kontaktu fi sikoarekin 
edo halakorik gabe). Familiatik kanpoko sexu-abu-
sua kontaktu fi sikoarekin. 

Arestian aipatutako guztiaz gain, sexu-abu-
suen kasuak zeint zuk diren eta zeint zuk ez bereiz-
teko, honako irizpideak erabil daitezke:

– Orokorrean, abusua, botere diferent zia 
nabarmena dagoen kasuetan gertat zen da, honek 
esan nahi du alde batek (abusu-egileak) bestea 
kontrolat zen duela (biktima). Botere hori, nagusiak 
haur edo nerabearen gain duen egoeratik etor dai-
teke: gurasoak, irakaslea, monitoreak etab. Edota 
abusu-egilea fi sikoki handiagoa izateak edo bikti-
mak baino gaitasun fi siko zein psikiko handiagoa 
izateak ere eragina izan dezake.
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– Egint za abusut zat har daiteke alde batek 
(abusu-egileak) sexu-egint zaren esanahiaren eta 
ondorioen inguruko ezaguera sofi stikatuagoak di-
tuenean. Orokorrean, uste da, abusu-egileak bikti-
mak baino bost urte gehiago izan behar dituela, 
gut xienez, egint za sexu-abusut zat hart zeko; eta 
hamar urte gehiago, biktima nerabea den kasuetan.

– At segin diferent ziala: Sexu-topaketaren 
helburua ez da izaten elkar aset zea; helburua, 
abusu-egilearen at segina lort zea izaten da. Sarri-
tan, abusu-egileek biktimari sinestarazi ahal diote 
egin dutena beraien gozamenerako dela; horrela, 
biktima bera egiten dute abusuaren erant zule.

6. Galbiderat zea

a) Sexu-esplotazioa 
“Haur edo nerabea prostituzio edota por-

nografi arako erabilt zea onura lort zeko;  nagusiak 
lortutako onura hori ekonomikoa zein beste mota 
batekoa izan daiteke”.

Pornografi a, haur edo nerabearen fami-
liakoek, ezagunek zein profesionalek egin de-
zakete. Erabilera pert sonalerako, merkaturat zeko, 
talde t xikiei salt zeko edota maila handiago ba-
tean salt zeko izan daiteke. Argazkiak eta bideoak 
sart zen dira hemen. Haur-pornografi at zat har dai-
teke, bat zuetan, haur edo nerabe baten postura 
zikin eta probokat zaileak, haur edo nerabe talde 
bat jarduera sexualak konpartit zen edota adinga-
bekoak nagusiekin sexu-jardunak gauzat zen.

Haur-prostituzioa guraso/tutore/zaint zai-
leek eragindakoa izan daiteke, bai eta familiakoek 
edota haur edo nerabearen ezagunek zein prosti-
tuzioan bitartekari lanak egiten dituzten pert so-
nek. Badira kasuak non et xetik alde egin duten edo 
inoiz abusuak jasan izan dituzten haur koskorrak 
beraien kabuz prostituzioan hasten diren, inongo 
nagusiren presiorik gabe. Prostituzioan sartuta 
haur t xikiak daudenean, orokorrean guraso/tutore/
zaint zaileak izaten dira abusuaren antolat zaileak.

b) Delinkuent ziara bult zat zea 
“Guraso/tutore/zaint zaileek gizartearen 

aurkako jokabideak errazten eta indart zen dituzte 
adingabekoarengan (batez ere oldarkortasunari, 
sexualitateari eta drogei dagokienez); horrek guz-
tiak adingabekoaren ohiko garapena eta gizarte-
rat zea oztopat zen ditu. Kasu honetan sart zen da, 

baita ere, guraso/tutore/zaint zaileek adingabe-
koak erabilt zea legez kontrako ekint zak burut zeko 
(adibidez, drogak garraiat zea, lapurretak).”

Larritasun mailak:
1. Arina: Guraso/tutore/zaint zaileek onartu 

edota sustatu egiten dituzte haurrak edo nerabeak 
dituen gizartearen aurkako jarrera goiztiarrak.

2. Ertaina: Guraso/tutore/zaint zaileek ani-
matu egiten dute haur edo nerabea bere buruari 
lesioak eragiteko egint zak, gizartearen aurkakoak 
eta legez aurkakoak burutu dit zan.

3. Larria: Guraso/tutore/zaint zaileek joka-
bide okerra erakut si eta indart zen diote haur edo 
nerabeari; jokabide horrek gizarte arloko disfunt zio 
egonkor edo iraunkorra sorrarazten dio.

7. Guraso-eredu asozialen ondorioz galbi-
derat zea 

“Adingabekoaren et xea ez da bizit zarako 
eredu egokia eta kalte egiten dio bere garapenean, 
molde asozialak edota bere burua sunt sit zekoak 
dituelako”.

Barne hart zen dituen jokabide motak:

1. Delituzko jokabideak, bereziki gainont ze-
koei kalte egiten dietenak.

2. Droga-trafi koa
3. Drogen kont sumoa
4. Bere burua sunt sit zeko jokaerak
Haur edo nerabearent zat egokia ez den bi-

zit za eredua dagoela esan ahal izateko: 
a) gut xienez arestian aipatutako egoereta-

tik bat azaldu behar da behin eta berriz edo modu 
jarraituan,

b) present zia hori guztiz nabaria izan behar da,
c) eredu desegoki hori haur edo nerabeak 

erraz ikusteko modukoa izan behar da eguneroko 
elkarrekint zan,

d) haur edo nerabeak nahiko ahul agertu 
behar du ereduaren aurrean: gaitasun kognitibo 
nahikoa eta garat zen ari den arrazoimen morala.

Larritasun mailak:
1. Arina: Adingabekoak et xean eredu aso-

ziala eduki arren, bada egokiagoa den beste nagusi 
baten present zia ere. 
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2. Ertaina: Eredu asoziala zaint zaile na-
gusia da, eta ez da et xean bestelako eredu ego-
kiagorik. Hala ere, badirudi haur edo nerabeak ez 
duela eraginik jaso molde asozial eta bere burua 
sunt sit zeko horietatik.

3. Larria: Eredu asoziala zaint zaile nagusia 
da, eta ez da et xean bestelako eredu egokiagorik. 
Haur edo nerabeak arrazoibide moralaren imita-
zioan edota ikaskunt zan eragin nabarmena jasa-
ten du, ereduaren molde asozial edo bere burua 
sunt sit zekoen ondorioz.

8. Lan-esplotazioa

“Guraso/tutore/zaint zaileek adingabekoa 
derrigortu egiten dute jarraikako lan batean arit ze-
ra (et xeko lanak izan zein ez): (a) lan horiek ohiko 
muga gaindit zen dute, (b) nagusiek egin beharre-
koak lirateke, (c) haur edo nerabearen gizarte be-
harrak zein eskolakoak oztopat zen dituzte, eta (d) 
guraso/tutore/zaint zaileent zat edo familiarent zat 
onura ekonomikoa lort zeko ematen zaizkio lanok 
adingabekoari”.

Larritasun mailak:
1. Arina: Nerabea hamahiru urtetik go-

rakoa da eta egoera hori epealdi jakin bat zuetan 
gertat zen da soilik (produktu naturalak bilt zean, 
adibidez); epe horretan zehar, bere adinaren ga-
rapen ebolutiboari dagozkion gizarte jarduerak 
zein jarduera akademikoak erabat galarazten 
zaizkio adingabekoari. Egoera horren alde nega-
tiboak (adibidez, eskola-at zerapena) ez dira oso 
garrant zit suak, edota erraz errekuperat zeko mo-
dukoak dira.

2. Ertaina: Egoera hori aldi baterako ger-
tat zen da, eta adingabekoari bere adinaren gara-
pen ebolutiboari dagozkion gizarte jarduerak zein 
jarduera akademikoak gauzat zea galarazten zaio.

3. Larria: Egoera etengabekoa da, eta adin-
gabekoari bere adinaren garapen ebolutiboari 
dagozkion gizarte jarduerak zein jarduera akade-
mikoak gauzat zea galarazten dio erabat. 

9. Jaio aurreko tratu t xarrak

“Drogez abusat zea edo alkohola kont su-
mit zea haurdunaldian; horren ondorioz, jaiot zen 
den haurra ez dago behar adina hazita, patroi neu-
rologiko anomaloak ditu, aipatutako substant zien 
dependent zia fi sikoaren sintomak ageri ditu edo 

amaren kont sumoari egozteko moduko bestelako 
arazoak ditu”.

10. Garapenaren at zerapen ez-organikoa

“Gaixotasun organikorik egon ez arren pi-
sua handit zea lort zen ez duten haur t xikiei egiten 
zaien diagnosi medikoa”.

Honako indize hauetatik abiatuta egiten da 
diagnosia:

• Pisua, garaiera eta garezurraren diame-
troa arauzko hazkundeari dagozkion neurrien 3 
pert zentiletik beherakoak direnean.

• Ospitalean dagoen bitartean haurrak pisu 
asko hart zen duenean.

• Zainketa egokien bidez eboluzioaren 
at zerapena konponbidean jart zen denean.

11. Munchaüsen sindromea

“Guraso/tutore/zaint zaileek behin eta berriz 
ospitale edo halakoren batean sart zen dute adin-
gabekoa, azterketa medikoak egiteko; horretarako, 
sintoma fi siko patologiko falt suak alegat zen dituz-
te edota, bestela, guraso/tutore/zaint zaileak eurak 
dira nahita eragiten dituztenak (haur edo gazteari 
substant ziak inokulatuz, adibidez).”

12. Haur-nerabeen portaera kontrolat zeko 
gurasoen ezintasuna

Azken kasu hauek tratu t xarrak ez diren 
arren, beharrezkoa da berauek ere aipat zea, hau-
rrak babesteko zerbit zuetara sarritan helt zen dire-
lako horrelako kasuak. Kasu hauetan, “guraso/tuto-
re/zaint zaileek seme-alaben jokabidea kontrolatu 
eta moldat zeko erabateko ezintasuna aitortu edo 
agert zen dute argi eta garbi”. Sarri askotan guraso/
tutore/zaint zaileak eurak dira lagunt za eskat zen 
dutenak haurrak babesteko zerbit zuetan. Inoizka, 
semea edo alaba et xetik atera eta babes-zentrora 
eramateko ere eskat zen dute.

I. Eranskina
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Babesgabeziaren larritasuna ebaluat zeko irizpideak

ARRISKURIK EZ/ARRISKU T XIKIA ARRISKU ERTAINA ARRISKU HANDIA

1. TRATU T XARREN EDO ABANDONUAREN LARRITASUNA EDOTA MAIZTASUNA

- Haur edo nerabeak ez du inoiz 
tratu t xarrik ez abandonurik ja-
san. 
- Behin bakarrik gertatu da.
- Tratu t xarrak edo abandonuak 
ez dio haur edo nerabeari inon-
go kalte edo lesio fi sikorik sortu 
edo ez dago horren zant zurik 
behint zat, Edo haur zein nera-
beak arreta edota tratamendu 
medikorik behar ez duen kalte 
edo lesio t xikia jasan du.

- Haur edo nerabearent zako 
egokiak ez diren zigorrak eta 
diziplina egon dira aurretik, edo 
ohikotasunez nagusi baten gai-
nikuspenik gabe egoten dela 
susmat zen da.
- Haur edo nerabeak kalte edo 
lesio moderatua du, edo diagno-
sia edota tratamendu medikoa 
behar duen lesioa ageri du, azal-
penik gabekoa. Sendat ze/zika-
trizazio fase desberdinetan dau-
den lesioak ditu. Edo, uste da, 
zaint zailea ez dela haur edo ne-
rabearen gut xieneko beharrizan 
medikoak, elikadurari dagozkio-
nak, babesa edota beharrizan 
emozionalak betet zeko gai.

- Gorabehera edo egoera hau 
azkena izan da, haur edo ne-
rabeak beraren zaint zaileen 
ekint za edo omisioen ondorioz 
jasan izan dituen kalteen segi-
dan. Edo haur zein nerabeari zi-
gor eta diziplina neurri gogorrak 
ezart zen zaizkio, modu jarrai-
tuan; edo denbora luzez gainbe-
girapenik gabe uzten zaio.
- Haur edo nerabea bereha-
la ospitaleratu edota lagunt za 
medikoa jaso beharrean dago. 
Beste neba-arrebaren bat hil da 
edo disfunt zio iraunkorrak jota 
geratu da tratu t xarren ondo-
rioz. Sendat ze/zikatrizazio fase 
desberdinetan dauden lesio la-
rriak ditu. Edo gauza jakina da 
zaint zailea ez dagoela prest edo 
ez dela gai haur edo nerabea-
ren gut xieneko beharrizan me-
dikoak, elikadurari dagozkionak, 
babesa  edota beharrizan emo-
zionalak aset zeko.
- Edozein motatako sexu-abu-
sua gertatu da..

2. GERTAERA NOIZ IZAN DEN

- Haur edo nerabeak ez du inoiz 
tratu t xarrik ez abandonurik ja-
san.
- Haur edo nerabeak jasandako 
azken gorabehera orain dela ur-
tebete izan zen, gut xienez.

- Haur edo nerabeak jasandako 
azken gorabehera edo egoera 
kaltegarria orain dela sei aste 
baino gehiago gertatu zen, eta 
azken urtearen barruan, beti 
ere.

- Haur edo nerabeak jasandako 
azken gorabehera edo egoera 
kaltegarria orain sei aste baino 
gut xiago izan zen.

3. LESIOA IZATEA ETA HAREN KOKAPENA

- Ez dago inolako lesio edo
kalterik.
- Hezurretan: belaunetan, ukon-
doan, bernazakian. Ipurmasaile-
tan.

- Gorput z-enborrean, oinetan, 
izterretan

- Aurpegian, buruan, sudurrean, 
barne-lesioak, uzkian, genitale-
tan.
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II. Eranskina

ARRISKURIK EZ/ARRISKU T XIKIA ARRISKU ERTAINA ARRISKU HANDIA

4. AURREKO TRATU T XARREN EDO ABANDONUEN T XOSTENAK

- Aurretik ez dago inolako t xos-
tenik Umeen Zerbit zuan edo 
Oinarrizko Gizarte Zerbit zuetan 
tratu t xarrik edota abandonurik 
jasot zen duenik; edo familiatik 
gertu daudenek ez dakite edota 
ez dute gogoan familian inoiz 
halakorik gertatu denik.
- Badago azken urteko t xosten 
bat familia honen inguruan 
Umeen Zerbit zuan edo Oina-
rrizko Gizarte Zerbit zuetan, 
baina jasot zen duen tratu t xa-
rra/abandonua ez zela gertatu 
egiaztatu da (“oinarririk gabeko” 
t xostena).

- Umeen Zerbit zuan edo Oina-
rrizko Gizarte Zerbit zuetan fa-
miliaren inguruko “oinarririk ga-
beko” t xosten bat baino gehiago 
dago azken urteko datarekin.
- Azken urteko “oinarririk ga-
beko” t xosten bat dago, non 
haurraren neba-arreba bat hilik 
edo larriki zauritua suertatu zela 
adierazten den.
- Ikertu gabeko t xostenak dau-
de, ezinezkoa delako familia 
aurkit zea.
- Haur edo nerabeak istripuz 
hiru lesio baino gehiago izan 
ditu azken sei hiletan, eta horrek 
behar bezala zaindu gabe egon 
dela adierazten du.
- Haur edo nerabeak azaldu ezin 
izan diren istripu edota lesioak 
izan ditu, edota horien inguruko 
informaziorik ez dago.
- Familia barruan aurretik larri-
tasun arin edo ertaineko tratu 
t xarrak edota abandonuak izan 
direla adierazten duten t xoste-
nak daude.  

- Familian tratu t xar eta aban-
donu larriak izan direla baiez-
tat zen duten t xostenak daude.
- Tratu t xar edota abandonuei 
buruzko hainbat t xosten daude, 
adingabekoa, familia eta us-
tezko abusu-egilea inplikat zen 
dituztenak.

5. ABUSU-EGILEAK HAUR EDO NERABEARENGANA IRISTEKO DUEN AUKERA

- Abusu-egileak ez du adingabe-
koarengana iristeko biderik. Edo
- Adingabekoa et xetik kanpo 
dago eta abusu-egileak bisitak 
egiteko eskubide mugatua du; 
gainera, bisitok, adingabea ba-
besteko gai den nagusi ardura-
dun baten zaint zapean egiten 
dira.
- Haur edo nerabea et xean edo-
ta senideekin dago, eta abusu-
egilearent zat zaila da harenga-
na iristea, lortu dezakeen arren. 
Gainera, adingabea, babesteko 
gai den nagusi arduradun baten 
zaint zapean dago etengabe.

- Haur edo nerabea et xean edo-
ta senideekin dago, eta abusu-
egilearent zat zaila da harenga-
na iristea, lortu dezakeen arren. 
Gainera, et xeko beste nagusi ba-
ten zaint zapean dago etengabe, 
baina azken horren babeserako 
gaitasuna abusu-egilearen au-
rrean dudakoa, aurrez ikusezina 
eta mugatua da. 

- Haur edo nerabea et xean edo 
senideekin dago eta abusu-egi-
lea nahi duenean irit s daiteke 
harengana. Edo abusu-egileak 
bisitak egiteko eskubide muga-
gabea du edota begiralerik gabe 
egiten ditu bisitak. 
- Haur edo nerabea familiako 
beste heldu bat zuen zaint za-
pean dago, baina zalant zak dau-
de ea nagusiok gai izango ote 
diren abusu-egilea haurraren-
gana iristeko oztopoak jart zen 
(batez ere, familiak gertaera 
edo Umeen Zerbit zuaren esku-
hart zea eragin zuen egoera 
ukatu egiten duenean).



191

Babesgabeziaren larritasuna ebaluat zeko irizpideak

ARRISKURIK EZ/ARRISKU T XIKIA ARRISKU ERTAINA ARRISKU HANDIA

6. HAUR EDO NERABEAREN ADINA ETA KOMUNITATEAK HURA IKUSTEKO AUKERA
- Haur edo nerabea familiatik 
kanpoko jendeak ikus dezake 
(irakasleek, auzotarrek etab); 
hau, bestalde, guztiz arrunta 
lit zateke, haurraren adina kon-
tuan hartuta. Bere adinari da-
gozkion et xetik kanpoko jardue-
retan parte hart zeko baimena du.
- Haur edo nerabeak 12 urte 
edo gehiago ditu, Eta irakasle 
eta gainont zekoek bistan izan 
ohi dute.

- Haurra 5 eta 12 urte bitartekoa 
da, Eta
- Et xetik kanpo ikus dezaketen 
bakarrak ikastet xeko langileak 
dira.  

- Haur edo nerabeak bost urte 
baino gut xiago ditu (hamabi 
hilabete baino gut xiago duten 
haurrak zaurkortasun edota 
arrisku berezikot zat hartu behar 
dira), Eta
- Ez doa familia nukleotik ha-
ratago beste inora, hala nola, 
eskolara edo haurt zaindegira, 
non beste pert sona bat zuek ikus 
dezaketen.

7. HAUR EDO NERABEAK BERE BURUA ZAINDU EDO BABESTEKO DUEN GAITASUNA
- Gaztea 12 eta 17 urte bitarte-
koa da. Ez du nagusien lagunt za 
handirik behar bere burua zain-
du eta defendat zeko. Ez du han-
dicap fi siko ez mentalik.

- Haurra 5 eta 11 urte bitartekoa 
da. Edo
- Nagusia da, baina pert sona 
helduen lagunt za/gainbegirape-
na behar du noizean behin edo 
sarritan, bere burua zaindu eta 
babesteko handicap fi siko/men-
tal arina edo garapenean at ze-
rapena duelako.

- Haurrak bost urte baino 
gut xiago ditu. Edo
- Nagusia izan arren, ez da gau-
za pert sona helduen lagunt za 
edo gainbegirapenik gabe bere 
burua zaindu edo babesteko. 
Handicap fi siko/mental larria/
kronikoa du edota garapenaren 
at zerapen larria.  

8. HAUR EDO NERABEAREN PORTAERAREN EZAUGARRIAK
- Badirudi haur edo nerabearen 
jokabidea bere adinari dagokio-
na dela. Ez du hiperaktibitate 
historia ezagunik. Ez dago dro-
gen edo alkoholaren abusurik. 
Ikastet xera ohikotasunez joaten 
da. Ez dauka ihes edota deli-
tu-jokabideen historiarik. Haur 
t xikia baldin bada, jateko eta lo 
egiteko aztura egokiak ditu.
- Badirudi haur edo nerabearen 
jokabidea, oro har, bere adinari 
dagokiona dela. Hiperaktibitate 
arina. Drogez eta alkoholaz inoiz 
abusatu izan du. Ikastet xera gut xi 
bat zuetan joan ez edota berandu 
joateagatiko arazo arinak. Ihes 
egitearekin mehat xatu du, nahiz 
eta gero mehat xua burutu ez. De-
lituzko jokabide arinari buruzko 
t xostena izan du aurretiaz.
- Guraso/tutoreak behar bezala 
jokat zen ari dira jokabide-arazoen 
aurrean edota profesional kuali-
fi katu baten eskuetan daude.

- Haur edo nerabearen jokabidea 
disruptiboa eta kontrolaezina da. 
Gainont zekoekiko harremanetan 
eragin t xarra duten hiperaktibi-
tatea eta haur-jarrera erakusten 
ditu. Sarritan, ikastet xean, la-
gunekin edo et xean uko egiteko 
joera erakusten du. Noizbehinka 
drogak eta alkohola erabilt zen 
ditu, eta horrek erabakiak 
hart zerakoan mugak jart zen
dizkio. Aldian-aldian ihes egin 
edo berandu iristen da ikastet xe-
ra. Nahita alde egiten du epealdi 
laburretarako, baina bere boron-
datez it zult zen da berriro. Deli-
tuzko jokabideari buruzko t xos-
tenak ditu edo inoiz izan ditu. 
Haur t xikia baldin bada, artega 
eta urduri egoten da, loarekin 
eta janarekin arazoak ditu eta 
honek estres gehigarria dakarkio 
zaint zaileari.

- Haur edo nerabearen jokabi-
dea indarkeriaz betea, disrup-
tiboa eta arriskut sua da. Hipe-
raktibitatearen pauta larri eta 
kronikoak erakusten ditu, eta 
honek modu ezkorrean eragiten 
dio bere funt zionamendu arrun-
tean. Bere buruaz beste egiten 
ahalegindu da, edota azkenal-
dian modu irekian horretaz hit z 
egin du. Bere burua sunt sit zeko 
joerak eta portaerak erakusten 
ditu. Drogen eta alkoholaren 
menpekotasuna du edo sarri 
erabilt zen ditu. Ez da ikastet xera 
joaten (nahiz eta horretara de-
rrigortua egon). Luzaro irauten 
duten ihesaldi kronikoak; inoiz 
ere ez da bere kabuz it zult zen. 
Jokabide deliktibo serio eta 
arriskut suetan parte hartu iza-
naren aurretiazko t xostenak eta 
oraingoak. Haur t xikia baldin 
bada, koliko larriak, negarraldi 
luzeak eta loaren/janaren aztura 
irregularrak ditu.



192

II. Eranskina

ARRISKURIK EZ/ARRISKU T XIKIA ARRISKU ERTAINA ARRISKU HANDIA

9. HAUR EDO NERABEAREN ADIMEN-OSASUNA ETA EGOERA KOGNITIBOA

- Haur edo nerabeak ohiko rolak 
mantent zen ditu familia barruan, 
ikastet xean eta lagunekin; estres-
maila arrunta du, eta horrek ez du 
zerikusirik at zerapen intelektuala 
edota buruko-gaixotasunen ba-
ten sintomak egotearekin.
- Emozioen aldetik osasunt sua 
da. Ez dago nahaste emozionala 
dagoenik adierazten duen diag-
nosirik edota badirudi ez dela 
beharrezkoa. Edo haren egoerak 
nolabaiteko estresa sortu arren, 
neurriak hartu dira eta seguru aski 
arazoak ez du aurrera jarraituko 
nahiz eta tratamendurik ez egon. 
- At zerapen edo buru-nahaste-
ren bat duen sintomak azalt zen 
ditu; horrek estresa eragiten die 
bai berari bai bere familiari, be-
harrizan bereziak dituelako.
- Nahaste emozionala jasaten 
duen sintoma nabariak age-
ri ditu, diagnostikorik egon ez 
arren. Orain arte beraren egoerak 
ez du arazo larririk ekarri baina, 
segur aski, narriadura egongo 
da, baldin eta tratamendu bat 
jarrait zen ez bada.

- Emozio-egoera edo ikasteko 
gaitasunik eza azalt zen du, eta 
horrek kalte egiten dio familian, 
lagunekin eta ikastet xean jokatu 
beharreko ohiko rolari; hala ere, 
horiekin jarraitu dezake, ahale-
gin apur bat egiten bada. 
- Emozio-nahastea adierazten 
duten diagnostikatu gabeko sin-
tomak ageri ditu, eta hauek modu 
ezkorrean eragiten dute ohiko 
rolak betet zeko unean. Arazoa, 
seguruenik, larriagotu egingo da, 
tratamendurik ezean.

- Garapenean narriadura handia 
ageri du, duen at zerapenagatik 
edota diagnostikatuta dagoen 
ikasteko gaitasunik ezagatik. 
Gainbegirapen zorrot za behar du 
bere buruari zein gainont zekoei 
kalterik egin ez diezaion. Arazoa 
oztopo da bai ohiko jolas-jardue-
retan zein familiarekin dituen 
eguneroko harremanetan.  
- Diagnostikatuta dagoen emo-
zio-nahasketa bat dago. 

10. ZAINT ZAILEAREN GAITASUN FISIKO, INTELEKTUAL ETA EMOZIONALAK

- Zaint zailearen osasun fi sikoak, 
gaitasun intelektualak eta buruko 
osasunak ez du inolako gabeziarik 
adingabekoari arreta eta zaint za 
egokia eskaint zeko oztopat zen 
duenik (gabeziak egon arren, 
hauek ez dute eraginik gaitasun 
horri dagokionez). Eskumendu-
na da zeregin horretarako eta 
ez du inolako buruko gaitasunen 
galerarik azalt zen. Ez du behar 
lagunt za zerbit zurik bere burua 
zein adingabekoa zaint zeko.

 - Zaint zaileak badu gaixotasun/
nahasketaren bat, eta horrek na-
barmen mugat zen du adingabe-
koari behar bezalako zainketa es-
kaint zeko gaitasuna. Etengabeko 
tratamendu espezializatu/trinkoa 
egon arren, ez da uste etorkizu-
nean gaixotasun horrek hobe-
ra egingo duenik. Etengabeko 
lagunt za bat zuekin (haurt zain-
degia, et xean jasotako lagunt za) 
haur edo nerabea zaint zeko or-
duan behar duen erant zukizuna 
manten dezake. Edo.

- Zaint zaileak gaixotasun/nahas-
keta akutua edo kronikoa du diag-
nostikatua; horrek arriskua sort zen 
du haur edo nerabearent zat, izan 
ere, gaixotasun horrek erabat 
mugat zen baitu zaint zailearen 
gaitasuna (lagunt za osagarria 
izan arren) adingabekoari arreta 
ematerakoan. Gainera. Ez da uste 
etorkizun hurbilean inongo hobe-
kunt zarik izango duenik.
- Bere behar edota arazo pert so-
naletan murgilduta dago erabat 
(fi sikoak, mentalak zein emo-
zionalak), eta ez da uste bere 
buruaz gain, beste inor zaint ze-
ko gai denik.
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10. ZAINT ZAILEAREN GAITASUN FISIKO, INTELEKTUAL ETA EMOZIONALAK
- Adingabekoa behar den moduan 
zaint zea galarazten dion gaixota-
sun/handicapen bat agert zen du, 
nahiz eta bere burua zaint zeko gai 
izan. Gabezia fi siko, mental edota 
intelektual t xikia du, eta horre-
gatik, bat zuetan, haur edo nera-
beari ez dio behar bezalako arreta 
ematen. Lagunt za-zerbit zuen bi-
dez (haurt zaindegia, et xean jaso-
tako lagunt za), haur edo nerabea 
zaint zeko moduko erant zukizun 
nahikoa izan dezake.

- Maila t xikiko muga fi siko edo 
mentalak ditu; eta hauek t xarre-
ra egin duten arren, ez da onar-
tu lagunt zarako zerbit zurik edo 
tratamendurik.

- Honako diagnosietako bat edo 
gehiago ditu: errealitatearen 
kont zeptu urria edo psikosia; 
bere buruaz beste egiteko aha-
leginak, eldarnioak edo aluzi-
nazioak, at zerapen intelektual 
ertaina.

11. ZAINT ZAILEAREN ADINARI LOTURIKO GAITASUNAK
- Zaint zailea adinez nagusia da 
(25 urtetik gorakoa), erant zuki-
zuna eta gaitasuna dituena.
- Zaint zailea adinez nagusia da 
(25 urtetik gorakoa), adingabe-
koari arreta eskaint zeko gaitasun 
mugatua duena; hala ere kanpoko 
lagunt za positiboak ditu edota la-
gunt za ematen dion beste nagusi 
batekin bizi da, erant zukizuna 
duena eta gaitasunduna berau.
- Zaint zaileak 20 eta 25 urte ar-
tean ditu. Bakarrik bizi da, edo 
adin bert suko beste lagun bate-
kin, eta et xetik kanpo, lagunt za 
positiboa eskaint zen dioten 
nagusiak ditu. Edo lagunt za es-
kaint zen dion gaitasundun na-
gusi erant zule batekin bizi da. 

- Zaint zaileak 20 urte baino 
gut xiago ditu. Bakarrik bizi da, 
edo adin bert suko beste la-
gun batekin, eta et xetik kanpo, 
lagunt za positiboa eskaint zen 
dioten nagusiak ditu. 
- Zaint zaileak 25 urte baino ge-
hiago ditu. Bakarrik, beste nagusi 
bat zuekin edo familia zabalare-
kin bizi da, baina ez du lagunt za 
positiborik. 

- Zaint zaileak 25 urte baino 
gut xiago ditu. Bakarrik, familia 
zabalarekin, beste nagusi bate-
kin edo adin bert suko lagunare-
kin bizi da, baina ez du lagunt za 
positiborik. 
- Edo familia zabalarekin bizi 
da, baina inork ez du haur edo 
nerabearen ardura hart zen argi 
eta garbi.

12. GURASO IZATEKO TREBETASUNAK ETA HAUR EDO NERABEARI BURUZKO USTEAK 
- Zaint zaileak guraso izateko 
trebetasunak agert zen ditu, bai 
eta haurrak hezteko eta hauen 
garapenean jakin beharreko eza-
guera egokiak ere. 
- Haur edo nerabearen gaita-
sunarekin bat datozen helburuak 
mantent zen ditu, bai eta haren 
etapa ebolutiboei dagozkien jo-
kabide egokiak ere. 

- Zaint zaileak ezaguera urriak 
ditu haur edo nerabearen adinari 
dagozkion jokabideen inguruan. 
Sarritan, zent zuzkoak ez diren 
usteak ditu haur edo nerabearen-
gan, eta azken honek burutu ezin 
dituen eskariak egiten dizkio.

- Zaint zaileak ez du guraso izateko 
trebetasunik, ez eta haurrak hez-
teko eta hauen garapenean jakin 
beharreko ezaguera egokirik ere; 
ezin du bermatu haur edo nerabea 
behar bezala zainduta egoteko 
moduko guraso rola eskaint zeko 
gaitasunik duenik. Ezaguera oso 
urriak ditu adin jakin baterako 
egokiak izan daitezkeen jokabi-
deen inguruan edo bere irizpideak 
aldat zeko edozein ahalegin ukatu 
egiten du. Gehienetan, errealita-
tearekin bat ez datozen eskariak 
egiten dizkio adingabekoari. 
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12. GURASO IZATEKO TREBETASUNAK ETA HAUR EDO NERABEARI BURUZKO USTEAK 
- Haur edo nerabearen behar 
emozionalak, ikastekoak zein es-
timulazioari dagozkionak ezagu-
tu eta asetu egiten ditu.
- Adingabekoari modu egokian 
irakasten dizkio gizarte-arauak. 
- Haur edo nerabearen beha-
rrizanak bereak baino lehenago 
jart zen ditu.
- Zaint zaileak, haurrak zaint zea-
ren inguruan gut xieneko eza-
guera bat zuk ditu, baina sarritan, 
haur edo nerabearen gaitasuna 
baino eskaera handiagoak egiten 
ditu eta t xarto interpretat zen 
ditu honek emandako zeinuak; 
hala ere, inoiz ere ez ditu nahi-
ta kasurik egin gabe uzten haur 
edo nerabearen beharrizanak 
zein gaitasunak. 
- Lagunt za emozionala zein gau-
za berriak ikasteko erraztasunak 
ematerakoan, arazoak ditu haur 
edo nerabearen eskakizunei aurre 
egiteko. Hala ere, haur edo nera-
beak badu bere adinerako egokia 
den material nahikorik et xean 
(jostailuak, liburuak, etab.).

- Zailtasun handiak ditu haur 
edo nerabearent zat estimula-
zioak, ikasketak eta sostengu 
emozionalak duten garrant zia 
ikusi eta horretan modu aktiboan 
inplikat zeko. Zenbaitetan, badi-
rudi berdin zaiola zein den une 
horretan haur edo nerabeak duen 
garapen edota emozio-hazkun-
dea. Haur edo nerabeak ez du 
bere adinerako egokia den mate-
rial nahikorik et xean (jostailurik, 
libururik, etab.).

- Haur edo nerabeari ezarri-
tako arauak gogorregiak edota 
arrazoirik gabeak dira, edo arau 
gut xi dira benetan errespeta-
raz ten dituenak.
- Haur edo nerabeak gurasoen 
beharrak bete dit zakeela uste 
du.
- Ez ditu ezagut zen edo ez ditu 
aint zat hart zen haur edo nera-
bearen behar emozionalak, ikas-
tekoak zein estimulazioari da-
gozkionak. Et xean ez dago haur 
edo nerabearent zako material 
egokirik (jostailuak, liburuak 
etab.).  Haur edo nerabearekin 
izan beharreko elkarrizketen eta 
et xeko familiarteko jolasen ga-
bezia kronikoa dago; maitasun 
adierazpen oso urriak egiten diz-
kio haur edo nerabeari, edota ez 
du inolako adierazpenik egiten.  

13. HAUR EDO NERABEAREKIN ERABILT ZEN DIREN DIZIPLINA ETA ZIGOR METODOAK
- Zaint zaileak modu egokian era-
bilt zen du diziplina. Ez da zigor fi -
sikorik erabilt zen, edo ipurdikoren 
bat erabilita ere, inoiz ere ez da 
izango haur edo nerabearen joka-
bide desegokiari emandako lehe-
nengo erant zuna. Ahozko errieta 
egiten zaio, modu baikorrean.
- Sarritan, zaint zaileak ipurdiko-
ren bat erabilt zen du haur edo 
nerabearen jokabide desegokia-
ren lehenengo erant zun gisa, eta 
agintea ahoz erakusten du; baina 
inoiz ere ez modu oldarkorrean.
- Haur edo nerabeari ezarri be-
harreko diziplinaren gainean 
erabateko erant zukizuna duela 
uste du.

- Zigor fi sikoa da, oro har, 
zaint zaileak izaten duen lehe-
nengo erreakzioa haur edo ne-
rabearen jokabide desegokiaren 
aurrean, lehentasunezko dizi-
plina-metodoa, alegia; hala ere, 
ez du adingabekoari kalterik egi-
teko inolako asmorik. Gut xitan 
erabilt zen du behar bezalako di-
ziplina, eta gehiegi erabilt zen du 
indarra.
- Zaint zaileak adingabekoari 
oihu eta mehat xu egiteko joera 
du, izandako jokabide desegokia 
zuzendu eta irakat si beharrean.
- Adingabekoa lot sarazi edota 
honi buruzko komentario ezko-
rrak egin dit zake.

- Zaint zailearent zat indarra da 
boterea erabilt zeko modu apro-
posena. Gorput za zigort zea da 
erabilt zen duen lehenengo di-
ziplina modua, ohikoena. Ga-
rrant zirik gabeko edo ausazko 
jokabideagatik zigort zen da adin-
gabekoa, lesioak eragiteraino, 
kasu bat zuetan.
- Gorrotoa adierazten du haur 
edo nerabearekiko; et saitasuna 
ageri du hit zez, aurretik ezin ja-
kin daitekeen jokabidea du eta 
irrazionala da.
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14. DROGA ETA ALKOHOL GEHIEGI HART ZEA

- Ez da aurretiaz droga edota 
alkoholaren abusurik/menpe-
kotasunik egon den seinalerik 
agertu, eta egonda ere, arazoa 
tratamendu bidez konponduta 
dago honezkero.
- Iraganeko abusuek edota dro-
gen/alkoholaren erabilera muga-
tuak ez du mugat zen zaint zai-
learen gaitasuna, eta ez da 
inolako arazoa haur edo nerabea 
behar den moduan hezteko.
- Drogez/alkoholaz abusat zea 
arazoa izan da iragan hurbilean. 
Tratamenduak, ordea, kont sumoa 
kontrolatu eta haurraren zaint za 
bermatu du, berrerort zeak egon 
diren arren.
- Zaint zaileak drogak kont sumitu 
ohi ditu, baina hori ez da, orain 
arte, oztopo izan guraso-rola be-
har bezala betet zeko. Jokabide 
horrek haur edo nerabearent zat 
sor dezakeen arriskua aitort zen 
du, eta tratamendu/birgait ze 
prozesu batean murgilduta dago.
- Drogen/alkoholaren erabilera 
desegokia dago, baia horrek ez 
dakar inolako arriskurik haur edo 
nerabearent zat.

- Zaint zailea, gaur egun, dro-
gen/alkoholaren menpe dagoela 
baieztatu da, baina horrek ez 
dakar berehalako arriskurik hau-
rrarent zat: (a) Bere kont sumoa 
dela-eta, zaint zaileak tarteka 
adingabekoa zaindu ezin badu 
ere, denbora horretan zehar la-
gunt za eskat zeko gai da; (b) haur 
edo nerabearen beharrizanak la-
gunek edota senideek betet zen 
dituzte, zaint zailea ezin delako 
haur edo nerabeaz arduratu.
- Mendetasun fi siko edo psiko-
logikorik egon ez arren, kont su-
moa gehituz doa apurka-apurka, 
eta haur edo nerabearen kargu 
egiteko zaint zailearen gaitasuna 
urrituz doa, heinean.
- Zaint zaileak onartu egiten 
du drogez/alkoholaz abusat zen 
duela, baina ez dago tratamen-
dua hasteko prest.

- Zaint zailea kronikoki ezgaitu-
ta dago adingabekoa zaint ze-
ko, larregizko droga/alkohol 
kont sumoa dela-eta. Bere 
bizit za kont sumo horren ingu-
ruan oinarrit zen da, eta ez da 
gai hori kontrolatu eta haur edo 
nerabeari lehentasuna emate-
ko. Beraren egoerak arriskuan 
jart zen du familiaren egoera 
ekonomikoa, eta horrek eragina 
du haur edo nerabearen oina-
rrizko beharrak aset zeko unean. 
Zaint zaileak uko egiten dio tra-
tamenduari, edo behin eta berriz 
zapuztu ditu aurretiaz egindako 
birgait ze egitarau guztiak.
- Amak drogez abusatu zuen 
haurdunaldian, eta haurra abs-
tinent zia sindromearekin edota 
ant zeko sintomaren batekin jaio 
zen.

15. INDARKERIAZKO, GIZARTEAREN AURKAKO EDO DELITUZKO JOKABIDEAK 

- Zaint zaileak ez du indarke-
riazko, gizartearen aurkako edo-
ta delituzko jokabideen aurreka-
ririk. Ez dago indarkeriaren au-
rrekaririk familian.
- Zaint zaileak baditu horrelako 
aurrekariak, baina gaur egun ez 
da inola ere arriskut sua haur edo 
nerabearent zat, haserrea eta 
frustrazioa biderat zeko metodo 
onargarriak ikasi dituelako.
- Zaint zaileak indarkeriarik ga-
beko delituen aurrekariak ditu, 
adingabekoarekin zerikusirik ez 
dutenak. Lege-eskakizunak be-
har den moduan bete ditu. 

- Uste da zaint zailea haur edo 
nerabea zaint zeko gut xieneko 
gaitasuna mugat zen duten deli-
tuzko ekint zetan sartuta dabile-
la gaur egun.

- Zaint zaileak badu judizio-es-
pedienteren bat gainont zekoen 
aurka indarkeria erabilt zeagatik 
(adinez nagusiak zein adingabe-
koak), edota sexu-abusuengatik. 
Kondenak izan ditu pert sonak 
iraint zeagatik.
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15. INDARKERIAZKO, GIZARTEAREN AURKAKO EDO DELITUZKO JOKABIDEAK 

- Adingabekoak erasot zeagatik 
aurrekariak eduki arren, trata-
menduan egon da, eta beraren 
jokaera aztertu duten profesio-
nalek emait za onak lortu dituela 
baieztatu dute. Ez dago frogarik, 
ordutik aurrera inolako indar-
keria edo babesgabeziarik egon 
dela baieztat zen dutenik.

- Adingabeekin abusuzko edo za-
barkeriazko jokabideak izan dituela 
aitort zen du, baina arazo hori gain-
dituta duela baieztat zen du; hala ere, 
ez dago tratamenduren batean parte 
hartu izanaren inongo berririk. Ez dago 
frogarik horren ostean indarkeria/ba-
besik eza eragin duen egoeraren bat 
egon denik, nahiz eta hori baieztat zea 
ezinezkoa izan familiatik kanpo.

- Zaint zailearen delituzko 
edo gizartearen aurkako jo-
kabideak larriki mugat zen 
du haur edo nerabearen oi-
narrizko beharrak aset zeko 
eta gainbegirat ze lanak 
egiteko gaitasuna.
- Ezkontidearen aurkako 
abusuen aurrekari ezagu-
nak ditu, nahiz eta berak 
ezezkoa esan.

16. HAURT ZAROKO TRATU T XARREN/ABANDONUAREN AURREKARI PERT SONALAK

- Zaint zaileak ez du haurt zaroan 
inolako tratu t xar ez abandonu-
rik jasan, eta guraso-eredu onak 
izan ditu. Edo
- Egoera horiek jasan arren, bere 
guraso-rola modu positiboan 
garat zen ikasi du.
- Zaint zaileak indarkeriazko 
egoerak edota tratu t xarrak/
abandonua jasan ditu haurt za-
roan, baina kontrolat zeko gai-
tasuna agert zen du eta bere 
frustrazioa haur edo nerabeari 
ez transmitit zeko gai da. Berak 
bizi izandako esperient ziaz la-
sai hit z egiten du; gainditu egin 
duela erakusten du, adingabekoa 
egokiro zainduz.

- Zaint zailea, haurt zaroan indarke-
riazko egoerak edo tratu t xarrak/
abandonua jasandakoa da. Iragana-
ri buruz hit z egiteari uko egiten dio; 
hori dela-eta, ez dago honetaz guz-
tiaz informazioa lort zeko beste bide-
rik. Duen autokontrolerako gaitasuna 
zalant zazkoa da.

- Zaint zaileak tratu t xarrak, 
indarkeriazko zigorrak edo-
ta zabarkeria jasan ditu 
haurt zaroan. Ez du inondik 
inora nagusi eredugarririk 
eta baikorrik izan alda-
menean; gurasoenganako 
antagonismo argia azaldu, 
eta haurt zaroan maitatua 
sentitu izana ukat zen du. 
Autokontrol urria du. 
- Haurt zaroan int zestua 
jasandakoa da, beti ukatu 
izan duen arren eta arras-
to negatiboek oraindik gaur 
egun dirauten arren.

17. ZAINT ZAILEAREN ETA ADINGABEKOAREN ARTEKO ERAGINA

- Interakzioak, at xikimendu, a-
fektu eta onarpen egokia dagoela 
adierazten du. Zaint zaileak lotu-
ra afektibo positiboa azalt zen du 
haur edo nerabearekiko; gehie-
netan modu baikorrean hit z egi-
ten du hartaz, eta harenganako 
onarpena adierazten du sarritan 
eta bere kabuz.

- Zaint zaileak oso gut xitan adieraz-
ten du lotura afektiboa, maitasuna 
eta onarpena haur edo nerabearekiko. 
Ez da gustura sentit zen harekin duen 
kontaktu fi sikoarekin, eta afektu adie-
razpen oso gut xi egiten dizkio. 

- Ez dago inolako at xiki-
mendu, afektu edota mai-
tasun adierazlerik haur edo 
nerabearen eta zaint zailea-
ren artean. Ez dago kon-
taktu fi sikorik bien artean 
edota harremanetan bien 
arteko afektuaren gabezia 
nabarit zen  da.

II. Eranskina
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17. ZAINT ZAILEAREN ETA ADINGABEKOAREN ARTEKO ERAGINA
- Zaint zaileak lotura afektiboa, 
maitasuna eta onarpena adie-
razten du haur edo nerabeare-
kiko, nahiz eta sarritan modu 
irekian eta bere kabuz egin ez 
arren. Bat zuetan soilik hart zen 
du haur edo nerabea arazot su, 
desberdin edo gaiztot zat.

- Haur edo nerabea arazodunt zat jot zen 
da, eta berari leporat zen zaizkio fami-
liako arazoak. Zaint zaileak behar baino 
gehiagotan kritikat zen edo gait zesten 
du. Beretaz hit z egitean gorrotoz eta 
modu erasokorrean egiten du.

- Haur edo nerabeak egiten 
dituen akat sak edota bera-
ren gabeziak behin eta berriz 
azpimarrat zen dira; adin-
gabekoa, honela arazo bat 
bezala hart zen da, “arrot za”, 
familiako kide baten ezau-
garri negatiboen oinordet za 
bidezko gordailuzaina izango 
balit z bezala.
- Zaint zaileak mehat xu mo-
duan hart zen du haur edo 
nerabearen present zia, edota 
haur edo nerabearen jokabi-
dea kontrolat zeko gaitasunik 
eza adierazten du.

18. BIKOTE-HARREMANAK
- Guraso bakarreko familia.
- Bikoteak afektua eta lagunt za 
emozional baikorra adierazten 
du bere elkarrekint zan. Modu 
positiboan komunikat zen dira.
- Bikotekideek adingabekoen 
gaineko eginkizunetan agintea/
boterea partekatu egiten dute.
- Liskarrak laburrak dira eta nor-
malean erraz konpont zen dira.
- Ez dago haur edo nerabearen 
zaint zaren inguruko gatazkarik.
- Guraso-irudiak rol-eredu posi-
tiboak dira, orokorrean, haur edo 
nerabearent zat.
- Bikoteak, noizean behin, arazoak 
agert zen ditu afektu-adierazpe-
netan eta emozio-lagunt zetan. 
Noizbehinka ahozko gatazkak 
izaten dituzte. Gatazka horiek 
modu negatiboan eragiten diote 
adingabekoari, baina kanpoko 
lagunt zari esker konpondu egi-
ten dira; haurra zaint zeak dituen 
gabeziak zuzent zen dira horrela.
- Bikotekideen arteko harrema-
nak onak dira normalean, nahiz 
eta gatazkak egon adingabekoa 
hezi/hazteko moduaren ingu-
ruan; gatazka horiek kaltega-
rriak dira haur edo nerabearen 
garapenerako. 

- Bikotekideek oso gut xitan adie-
razten dute afektua edota emozio-
lotura. Beraien arteko harremana 
arazot sua da, normalean. Edo, haien 
arteko harremana elkarri lagunt zean 
oinarritu arren, adingabekoa kanpoan 
uzten dute, eta horrek modu negati-
boan eragiten du haur edo nerabea 
zaint zerakoan.
- Desadostasun garrant zit suak dau-
de haur edo nerabeak jaso beharreko 
hezkunt zaren inguruan; eta azken honi 
leporat zen zaizkio gurasoen arteko ga-
tazkak.
- Bikoteko kide batek du interakzio-
aren gaineko indarra eta botere/ahal-
mena du haurraren hezkunt zaren gai-
nean; besteak, ordea, bigarren mailako 
rola bereganat zen du, argi eta garbi. 
- Bikotea haur edo nerabearen afektua 
lort zeko zuzeneko guda batean mur-
gilduta dago, edota haren zaint zaren 
inguruko borroka gogorrean dabilt za.
- Indarkeria fi sikoa azalt zen da sarri-
tan, nahiz eta lesiorik egon ez.

- Bikotekideek ez dute ino-
lako afekturik edota emo-
zio-loturarik adierazten be-
ren arteko elkarrekint zan. 
Haien arteko komunikazio 
bakarra, elkarrizketa bortit z 
eta min egiteko mehat xue-
tan oinarrit zen da.
- Bikoteak menpekotasun 
patroi argi baten arabe-
ra jokat zen du; bikotekide 
dominat zaileak hart zen 
ditu haur edo nerabearen 
diziplinaren eta zainke-
taren inguruko erabakiak, 
eta bere aginte/ahalmena 
erabilt zen du beste biko-
tekidea beldurt zeko edo
ahozko abusuak egiteko.
- Haur edo nerabea tresna 
bihurt zen da bikotekideen 
arteko arazoetan; bat zue-
tan haren zaint za lort zeko 
borroka gogorrean murgil-
duta daude.
- Zaint zaile nagusiak biko-
te-harreman labur eta eze-
gonkorrak izaten ditu eten-
gabe.
- Bikotekideen arteko in-
darkeria fi sikoak lesioak 
eragin izan ditu.

Babesgabeziaren larritasuna ebaluat zeko irizpideak
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19. ORDEZKO AITA/AMA EDO BIKOTEKIDE BATEN PRESENT ZIA

- Zaint zaile nagusiak ez du biko-
tekiderik edota ez dago et xean 
bizi den ordezko aita/amarik.
- Ordezko aita/ama edo bikote-
kidea et xean bizi da, eta berau 
lagungarria eta orekat zailea 
suertat zen da. 
- Ordezko aita/ama edo bikote-
kidea oso gut xitan dago et xean 
eta erant zukizun t xikia hart zen 
du haur edo nerabearen zaint za-
ri dagokionez. 

- Ordezko aita/ama edo bikote-
kideak emozio-harreman gut xi 
erakusten du haur edo nerabea-
rekiko; ez du lagunt zarik ematen 
et xeko antolaketan edo rol-ere-
du negatiboa jokat zen du.

- Ordezko aita/ama edo bikote-
kidea et xean bizi da, eta bera da 
haur edo nerabearen tratu t xa-
rra/abandonua gauzatu duena.
- Eragin negatiboa du, adingabe-
koari zaint zaile nagusiak eskaini 
beharreko arretari dagokionez. 

20. ET XEAREN EGOERA

- Et xea egoera onean eta ondo 
ekipatuta dago.
- Bizikide guztient zako adina 
leku dago. 
- Ez dago gabeziarik segurta-
sunari dagokionez.
- Et xea egoera onean dago, ga-
bezia bat zuk badauden arren 
segurtasunari edo higieneari da-
gokionez; azken hauek kalte ari-
nak ekar diezazkiokete haur edo 
nerabeari. 
- Ekipamendua eta oinarrizko 
osagaiak (ur beroa, berokunt za 
etab.) egoera onean daude, oro 
har.
- Lekua urria da.

- Et xearen arazo fi siko edo egi-
turazko arazoak daude. 
- Ez dabilt zan osagaiak daude, 
eta bai segurtasun eta higie-
ne gabeziak ere; lehenbailehen 
konpondu behar dira, haur edo 
nerabearen istripuak eta gaixo-
tasunak saihesteko.
- Oinarrizko ekipamendu bat zuk 
(komuna, adibidez) ezin dira 
erabili, baina konpont ze bidean 
daude.
- Pilaketa dago; sexu bietako 
adingabeko edota nagusiek lo-
gela berbera partekat zen dute.

- Et xeak, haur edo nerabea-
ren osasuna edota segurtasuna 
etengabe kolokan jart zen duten 
gabeziak ditu.
- Oinarrizko ekipamenduak (ko-
muna, adibidez) ezin dira erabi-
li eta denbora luzea daramate 
konpondu barik.
- Pilaketa handia dago. Fami-
liakoak ez diren nagusiek eta 
sexu eta adin desberdinetako 
adingabekoek logela parte-
kat zen dute.
- Familiak ez du et xebizit zarik 
edo laster galt zeko zorian dago.

21. GIZARTE-LAGUNT ZARAKO ITURRIAK 

- Familiak, lagun eta senidez 
osaturiko lagunt za-sistema 
egonkorra du; hauek behar den 
lagunt za ematen dute eta, behar 
izanez gero, haur edo nerabea 
zaint zeko edota estres egoerak 
eta liskarrak konpont zeko balia-
bideak eskaint zen dituzte.

- Lagunt za-sistemek noizean 
behin lagunt zen diote familiari, 
baina ez modu eraginkorrean, 
edo behar direnean ez daude es-
kura. Familia isolaturik bizi da; 
ez du laguntasun askorik komu-
nitatean, eta lagunt za emateko 
pert sona gut xi ditu.

- Familiak ez du lagunt za-sis-
temarik eskura, edo eduki arren 
hauek ez dira gai behar bezalako 
lagunt za eskaint zeko estres/ga-
tazka egoeren aurrean. Erabate-
ko isolamendua eta gizarte-ukoa 
daude.

II. Eranskina
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21. GIZARTE-LAGUNT ZARAKO ITURRIAK

- Familiak ez du kanpoko la-
gunt za-sistemaren beharrik es-
tresari aurre egiteko.
- Zaint zaileek haur edo nerabea-
ren oinarrizko beharrak betet ze-
ko nahikoa material eta baliabi-
de pert sonal dituzte.
- Familiak estres edota gatazka 
egoerak sarritan eduki arren, 
bere baliabideak eta lagunt za-
sistemak emandako sostengua 
nahikoak ditu aurrera egiteko, 
gehienetan eskura izaten bai-
tira.
- Harreman arazoren bat zuk 
daude zaint zaileen eta seni-
de/lagun/auzotarren artean, 
eta sarritan, eragin t xarra dute 
adingabekoari arreta eskaint ze-
ko gaitasunari dagokionez. 

- Zaint zaileek ezin diote es-
tres/gatazka egoerari aurre egin 
kanpoko lagunt zarik gabe.
- Harreman gatazkat suak dau-
de familia zabalarekin edota 
beste pert sona bat zuekin; ho-
rrek, sarritan, eragin t xarra du 
zaint zaileengan adingabekoari 
arreta eskaint zeko unean.
- Familiaren eta lagunt za-siste-
men baliabideak ez dira nahikoa 
adingabekoen oinarrizko beha-
rrei aurre egiteko. 

- Familia zabalarekin edota gai-
nont zekoekin dauden gatazkak 
dira zaint zaileei adingabekoaz 
behar bezala ardurat zen eragoz-
ten dieten arazoak.
- Ez familia ez berari lagunt zeko 
sistemak ez dira gai haur edo ne-
rabearen beharrizanak aset zeko; 
eta horrek arrisku egoera larrian 
jart zen du haur edo nerabea.

22. ESKU-HART ZEAREN AURREKO ERANT ZUNA

- Tratu t xarrak/abandonua gau-
zatu dituen zaint zaileak bere 
ekint zen erant zukizuna bere-
ganat zen du; errua eta damua 
adierazten du, eta esku-hart zean 
parte hart zeko konpromisoa 
hart zen du.
- Esku-hart zearen helburuak 
onart zen ditu.
- Tratu t xarrak burutu dituen 
zaint zaileak beste bat zuk erruz-
tat zeko joera azalt zen du, baina 
azkenean, egindakoaren erant zu-
kizuna bere gain hart zen du.
- Esku-hart zearen antolaketan 
murgilt zen da erabat, baina ez 
du maila egokirik lort zen.
- Esku-hart zearen helburu ge-
hienak onart zen ditu, baina lite-
keena da ezarri edo gomendatu-
tako zerbit zuak ahalik ondoen ez 
erabilt zea.

- Tratu t xarrak/abandonua 
gauzatu dituen zaint zaileak 
zerbit zuak ahoz onart zen ditu, 
nahiz eta lankidet zari uko egin 
(modu aktiboan zein pasiboan).
- Zerbit zuetan oso gut xi 
inplikat zen da. Beraren inplika-
zioa eta parte-hart zea profe-
sionalek etengabeko kontrol eta 
ikuskapen zuzenak eta etenga-
beak egiten dituztenean soilik 
agert zen dira. Profesionalak ma-
nipulat zeko eta haien kontrola 
saihesteko ahaleginak egiten 
ditu.
- Guztiz abegikor edo erasokor 
agert zen da. Soilik hartuko du 
parte esku-hart zean, kanpo-
tik berariazko presioa ezart zen 
zaion kasuetan.

- Tratu t xarrak/abandonua gau-
zatu dituen zaint zaileak ez du 
inola ere esku-hart zearen an-
tolaketa edo garapenean parte 
hartu nahi.
- Aktiboki eta pasiboki oztopoak 
jart zen dizkio zerbit zuekin edo-
nolako kontaktu edo harremanak 
izateari. Zerbit zuaren edo esku-
hart zearen helburuak boikotatu 
egiten ditu.
- Iheskorra da, hit zez erasokorra 
eta fi sikoki eraso edota profe-
sionalak jot zearekin mehat xu 
egiten du.
- Zailtasun larriak daude be-
rarekin harremanak ezarri edo 
mantent zeko.
- Ezarri zaion tratamendua ja-
rrait zearen aurka dago

Babesgabeziaren larritasuna ebaluat zeko irizpideak
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Babesgabezia larriko egoeretan hasierako ebaluazioa egiteko gidoia

TRATU EZEGOKIEN KASU LARRIAK (TRATU T XARRAK/ABANDONU LARRIA)
EBALUAT ZEKO JASO BEHAR DEN INFORMAZIOA

Jarraian, familiaren hasierako ebaluazioa egiteko garrant zit sua izan litekeen informazioa aurkeztuko 
da zehat z-mehat z. Kasu guztietan ez da hemen aurkeztutako informazio guzti-guztia jaso beharrik izaten. 
Kasu bakoit zean zehaztuko da zer informazio den ebaluazioa egiteko eta erabakia hart zeko garrant zit sua. 
Beraz, jarraian aurkezten den informazio zerrenda osoa orientaziorako gidoi modura ulertu behar da:

1. Familiaren osaera eta egitura 
• Identifi kazio-datuak (familia osat zen duten kideak: izen-deiturak, jaioteguna, ahaidetasuna, 
lanbidea).
• Et xetik kanpo dauden familia-nukleoko kideak, absent ziaren arrazoia, gaur egun non dauden.
• Gaur egun adingabekoekin bizi diren pert sonak.
• Haur edo nerabeen zaint zaile nagusi gisa jarduten duten pert sonak. 
• Adingabekoek gurasoekin dituzten harremanak, hauek et xe berean bizi ez badira. 
• Genograma (hiru belaunaldi).

2. Gizarte Zerbit zuetan dagoen kasuaren historia
• Gizarte Zerbit zuetan dagoen kasuaren historia; hemen, Zerbit zuak familiarekin aurretiaz izandako 
kontaktuen arrazoiak zeint zuk izan diren azaldu behar da, datak, egindako esku-hart zeak, esku-
hart zeari buruz familiak izan duen erant zuna, eta lortu diren emait zak. 
• Tratu t xarrei eta abandonuari buruzko aurreko t xostenen historia; datak behar bezala zehaztuta, ka-
suaren inguruan egon diren jakinarazpenak (iturriak, jasotako informazioa, etab.), Oinarrizko Gizarte 
Zerbit zuak burutu dituen ekint zak, eta lortu diren emait zak..

3. Familiaren egoera sozio-ekonomikoa
• Et xearen ezaugarriak: Familiaren mugikortasuna, bizilekuari dagokionez, eta gaur egungo bizile-
kuaren egonkortasuna. Familia bizi den auzoaren ezaugarriak, erabileraren araubidea (gurasoen ja-
bet zakoa den, beste senide bat zuena, errentan dauden, etab), duten espazio erabilgarria eta beronen 
antolaketa (gela bakoit zaren erabilera, lo egiteko familia nola antolat zen den, zenbat ohe erabilgarri 
dauden, etab.), et xebizit zaren segurtasuna, higienea, komunik dagoen, zein egoeratan eta oinarrizko 
ekipamenduak (oinarrizko et xetresna elektrikoak, bainugela, ur beroa, berokunt za, argindarra, gasa), 
oinarrizko alt zaririk dagoen, eta zein egoeratan. 
• Familiako kide helduen lan-egoera: Lana duten kide helduak eta lanik ez dutenak; zer lan mota 
egiten duten, kontraturik dagoen eta zein motatakoa, laneko egonkortasuna, lan-ordutegia, izan-
dako laneko baja garrant zit suak. Lanik gabeko helduen kasuan, duten motibazioa eta lana aur-
kit zeko burutu dituzten ekint zak. 
• Egoera ekonomikoa: Sarrera-kopurua, iturria, maiztasuna. Zorrik dagoen ala ez. Sarrerek zein neu-
rritan aset zen dituzten haur edo nerabeen oinarrizko beharrak zein familia osoarenak. Familiaren 
ekonomia erabilt zeko egokitasuna, eta nor den horretaz ardurat zen den pert sona. Familiak ekonomia 
arloan duen autonomia maila.
• Familiako kide helduek duten hezkunt za/kultura maila: Lortu duten ikasketa-maila, ulert zeko eta 
adierazteko gaitasun.

4. Familiako kideen egoera pert sonala
• Osasun fi sikoa: 

• Guraso/tutoreena: Osasun fi sikoaren maila, subjektuaren ohiko bizimoduan eragina duen 
urritasun edo jatorri fi sikoren bat duen gaixotasunik dagoen ala ez. Drogez, alkoholaz edota 
farmakoez abusat zea. Gaixotasunaren historia, jarraitu diren tratamenduak, eboluzioa eta pro-
nostikoa. Gaixotasunak kide horrengan zein familiako gainont zeko kideengan izan dezakeen 
eragina. Famili plangint zarako metodoak.
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• Haur edo nerabearena: Anamnesia (jaiot za, t xertaketak, pisuaren eta garaieraren hazkun-
dea etab.). Gaur egungo pisua eta garaiera. Zenbatero izan dituzten zainketa medikoak eta 
eraginkorrak izan diren ala ez. Adingabekoaren gaitasuna murrizten duen gaixotasun fi siko 
kroniko edota larriren bat dagoen, edo zent zumenen gabeziak edo mugit zeko arazoak. Ezgai-
tasun maila. Jaso dituen zainketa medikoak egokiak diren ala ez (elikadura, higienea, jant ziak, 
gainbegiraketa, loaren azturak, arriskuetarako babesa, etab.), eta zainketa horien gabeziak 
eragindako osasun arazorik dagoen ala ez. Arazo fi sikoren bat egonez gero: noiz hasi ziren eta 
zenbat iraun duten, mediku-kontrolik dagoen ala ez, eman zaion tratamendua, etab. Fami-
liako gainont zeko kideengan izan duen eragina.

• Funt zionamendu psikologikoa eta jokabidea:
• Guraso/tutoreena: Funt zionamendu psikologiko orokorraren ezaugarriak (adibidez, arra-
zoit zeko gaitasuna, adimen-heldutasuna, arazoei aurre egin eta berauek ebazteko erraztasuna, 
estresaren aurreko ohiko erreakzioak, frustrazioaren aurrean azalt zen den tolerant zia-maila, 
egonkortasun eta heldutasun emozionala, bulkaden kontrol-maila, autoestimua, harreman 
helduak mantent zeko gaitasuna, etab.). 
• Haur edo nerabearena: Beraien jokabidea egokia den ala ez et xean zein ikastet xean. Jokabide 
arazoak egotea (adibidez, objektu edota pert sonenganako jokabide erasokorrak, hiperaktibi-
tatea, oldarkortasuna, eskolara hut s egitea, ihesaldiak, delituzko jokabideak). Emozio arazoak 
dauden sintomak (adibidez, autoestimu t xikia, bere buruaz beste egitearekin mehat xat zea 
edota horretan ahalegint zea, aldartearen bat-bateko aldaketak). Loaren arazoak, elikadurare-
nak, esfi nterren kontrolarenak, etab.
• Guraso/tutoreek edo seme-alabek ohiko funt zionamendua mugat zen dieten nahaste psikolo-
gikoak izatea; nahaste horien historia, jasotako tratamenduak, bilakaera eta pronostikoa. Arazo 
psikologikoek edota jokabidearen inguruko arazoek dituzten eraginak, bai subjektu jakin horren 
bizit zan bai familiako gainont zeko kideen bizit zan.
• Guraso/tutoreek duten arreta-maila, haur edo nerabearen emozio-beharren aurrean zein tra-
tamendu psikologiko espezializatua jasot zeko beharrizanaren aurrean.

5. Haur edo nerabearen eskola eremua eta egoera kognitiboa
• Haur edo nerabearen eskola-eboluzioaren historia eskolatu zenetik hasita. Ikastet xe-aldaketak, arra-
zoiak. Errendimendu akademikoaren bilakaera eta ikasketa maila. Eskoletara joaten den ala ez. Arazo-
rik dagoen ala ez garapen kognitiboan, arazo horien arrazoiak, jaso duen tratamendua, eboluzioa eta 
pronostikoa. Arazo horiek haur edo nerabearen eta familiaren ohiko jardueretan izan duten eragina. 
Gurasoek zenbateraino hart zen dituzten aint zat haur edo nerabearen hezkunt za beharrak eta esti-
mulazio kognitiboa eta zenbateraino aset zen dituzten behar horiek. Guraso/tutoreek zenbateraino 
zaint zen duten seme-alabek eskolan duten eboluzioa, eta ikastet xearekin elkarlanean jarduten duten.

6. Gizarte harremanak eta aisia
• Guraso/tutoreen gizarte harremanak: Guraso/tutoreekin hurbiltasun eta lagunt za harremanak di-
tuzten pert sonak egotea, gizarte-harremanetan arazoak izatea (isolamendua, liskar nabariak), adiski-
detasun harreman egonkorrak izatea, auzokideak zein lagunak beti guraso/tutoreei lagunt zeko prest 
egotea krisiren bat dagoenean, kasu horietan zein lagunt za mota jasot zen duten, etab. Ingurune 
baztertu edo arazot suetan harremanak dituzten ala ez, etab.
• Adingabekoen gizarte harremanak: Zein mailatan dituzten harremanak haur edo nerabeek beren adi-
nekoekin, eta hori guztia zein ingurunetan gertat zen den (ikastet xean, kalean, aisialdiko ekint zetan, 
etab.). Eremu honetan egon daitezkeen arazoak (isolamendua, ukoa, oldarkortasuna, etab.), lagunek 
haur edo nerabearengan izan dezaketen eragin t xarra (adinez nagusiak edota inguru baztertuetako 
gazteak, indarkeriazko harremanak edo oldarkorrak dituztenak). Guraso/tutoreek seme-alabak norekin 
ibilt zen diren begirat zen duten ala ez. Guraso/tutoreek kontuan hart zen ote dituzten haur edo nera-
been gizarte beharrizanak, eta noraino betet zen dituzten.
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• Aisia: Familiako kideek zertan ematen duten aisialdia, familiako kideek elkarrekin jarduerak egiten 
dituzten edo ez; guraso/tutoreek eta haur edo nerabeek gizarte jarduera antolatuetan parte hart zen 
duten.

7. Guraso/tutoreen historia pert sonala. Familiako aurrekariak
• Guraso/tutoreen jatorriko familien ezaugarriak. Gurasoek euren gurasoekin izan zituzten harremanen 
kalitatearen inguruan izan zuten irit zia, haurt zaroan eta nerabezaroan eredut zat hart zeko moduko 
nagusiren bat egon zen ala ez, haurt zaroan babes-gabezia egoeraren bat bizi izan zuten ala ez (tratu 
t xarrak edota abandonu fi sikoa, tratu t xar/abandonu emozionalak, sexu-abusua, etab.), haurt zaroan 
egin ohi zituzten jarduerak, nerabezaroan egin ohi zituzten jarduerak.

8. Familia zabalarekin gaur egun dagoen harremana
• Guraso/tutoreek eta haur edo nerabeek senideekin dituzten harreman edo kontaktuen maila. Se-
nideek zer nolako eragina duten familiako bizit zan. Senideek zein lagunt za mota eskain dezaketen. 
Harreman horietan gatazkarik dagoen ala ez eta zeint zuk diren, egonez gero, horien arrazoiak.

9. Bikote-harremanak
• Aurretik izandako bikote-harremanak, zein egonkortasun maila zuten, zergatik bukatu zen harrema-
na, arazo larriren bat edota indarkeriarik egon zen ala ez. Gaur egungo harremanen egonkortasuna, 
boterea nola banat zen duten, ohiko liskarrak zeint zuk diren eta nola konpont zen dituzten, indarkeria 
arazorik dagoen ala ez, bikotekideen arteko lotura emozionala zein den, bataren beharrizan afektiboei 
zein mailatan erant zuten dien besteak. Bikote-harremanetako arazoek zein mailatan duten eragina gu-
raso/tutoreen gaitasunean, seme-alabak zaindu eta babesteko orduan. Ezkontideen arteko gatazketan 
adingabekoak erabilt zen ote diren.

10. Guraso eta seme-alaben arteko harremanak
• At xikimendu harremana: 

• Adingabekoak jaio zenetik izan dituen tutoreak, eta horri dagokionez denboran zehar izan 
diren aldaketak. Haur edo nerabeak nola erant zun duen aldaketa horien aurrean.
•Guraso eta seme-alaben arteko banaketarik edota at xikimendu-harreman horretan adinga-
bekoarent zat garrant zia izan duen gertakaririk egon den ala ez. Gertakari horiek izan zirenean 
adingabeak zenbat urte zituen. Haur edo nerabearen erant zuna.
• At xikimendu adierazpenak:
• Bederat zi hilabete eta hiru urte arteko haurrak: Gozat zen al du haurrak gurasoen kontaktu fi -
sikoaz? Ondoeza adierazten du? Nagusiaren laguntasuna, begirada edota elkarrekint za bilat zen 
ditu? Gurasoek erraz kont solat zen al dute? Triste dagoenean, min hartu duenean edota zailta-
sunen aurrean, helduarengana jot zen al du?, etab.  
• Hiru urtetik gorako haurrak: Maitasuna adierazten du gurasoekiko eta, era berean, erant zun 
egiten du gurasoen maitasun-adierazpenen aurrean; kontaktua bilat zen du (hit zezkoa, fi sikoa, 
ikusmenezkoa, etab.) gurasoekin; haien lagunt za edo kont solamendua bilat zen du egoera zailen 
aurrean, min duenean, beldurra edo segurtasunik eza sentit zen duenean, etab; gurasoek lasaitu 
egiten dute; gurasoen aldamenean egoteko gogoa agert zen du.
• Guraso/tutoreen eta haur edo nerabeen arteko lotura afektiboaren ezaugarriak. Elkarrekint zan 
elkarri maitasuna nola adierazten dioten.
• Guraso/tutoreek seme-alabez duten pert zepzioa.

• Creencias y expectativas de los padres/madres/tutores hacia los niños, niñas o adolescentes: Grado 
• Guraso/tutoreek haur edo nerabeez dituzten usteak eta igurikapenak: Guraso/tutoreek igurikapen 
egokiak ote dituzten haur edo nerabeen gaitasunei buruz (gaitasun fi sikoak, intelektualak, euren gain 
har dit zaketen erant zukizunak, etab.) eta beharrizanei buruz (zaint za eta arreta, estimulazioa, menpe-
kotasuna/autonomia, etab.); hori guztia, haur edo nerabeen adinaren arabera.
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• Diziplinari buruzko usteak eta praktikak: Guraso/tutoreek erabilt zen duten diziplinaren ezaugarriak 
eta egokitasuna.

11. Neba-arreben arteko harremanak
• Neba-arreben artean dagoen komunikazioa, liskarrak dauden ala ez, neba-arreba zaharragoren batek 
gazteago bat biktimizat zen duen ala ez, neba-arreben arteko harremanak adingabekoarent zat lagunt za 
edo estres iturri diren.

12. Estres-iturriak familiaren barruan
• Familiaren eguneroko rolak oztopatu edota eteten dituzten gertaera/egoera estresagarriren bat da-
goen ala ez. Familian bizimodu kaotikoa edota etengabeko liskarra dagoen ala ez. Ohiko errutinen 
aldaketa garrant zit suak epe laburrean. Gertakari horien larritasun-maila eta familiaren funt zionamen-
duan izan dezakeen eragina, batez ere guraso/tutoreengan, dagokien rola betet zeko orduan.



Marco de IntervenciónIV. Eranskina

Txostenen ereduak1:
• Balorazio t xostena.
• Egitatezko zaint zaren 

egokitasunari buruzko t xostena.
• Familia zabalaren edo hurkoen 

egokitasunari buruzko t xostena.
• Egoit za harrerari buruzko 

jarraipen t xostena
• Kasuaren plana jarraitzeari 

buruzko txostena
• Adingabekoari buruzko 

hasierako ebaluazio t xostena 
(egoit za harrera)

1 Txostenak egiteko gidoiake-
maten dira jarraian argibide 
modu ra, eta dago atal guzti
-guz tiak nahitaez bete beharrik, 
kasu bakoit zean behar direnak 
baino.
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Txostenen ereduak: Balorazio t xostena

UMEEN ZERBIT ZUA

HARRERA, BALORAZIO ETA ORIENTAZIIO ATALA - BALORAZIOA TXOSTENA

Data:

Bidalt zailea:
Hart zailea:
Arrazoia:

1. HAUR EDO NERABEA IDENTIFIKATZEKO DATUAK:

Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Eskola egoera:
Administrazio egoera:

2. FAMILIA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

2.1. HAUR EDO NERABEAREKIN BIZI DIREN SENIDEAK:

1- Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa:

2- Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa:

Familiaren helbidea:

2.2. HAUR EDO NERABEAREKIN BIZI EZ DIREN SENIDE AIPAGARRIAK

Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa:
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Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa::

Familiaren helbidea:

3. GENOGRAMA

4. METODOLOGIA
• Elkarrizketak
• Profesionalen zerbit zuen arteko koordinazioa
• Et xera bisitak egitea
• Beste zerbit zu bat zuekin bilerak egitea
• Hainbat zerbit zu edo gizarte-eragileri t xostenak eskat zea

5. FAMILIAREN HISTORIA

6. AURREKARIAK ETA ERKIDEGOKO ZERBITZUEN ESKU-HARTZEAK
• Oinarrizko Gizarte Zerbit zuak
• Adimen-osasuneko zentroak
• Ikastet xeak
• Gizarte eta hezkunt za arloko esku-hart zeetarako lantaldeak

7. UMEEN ZERBITZUAREN ESKU-HARTZEAK ETA ORAINGO EGOERA

8. BALORAZIOA
• Adingabekoaren egoeraren balorazioa (osasuna, eskola, egoera psikologikoa, aisiako jarduerak, 
egoera juridikoa...)
• Familia harremanen ebaluazioa 
• Guraso eta seme-alaben arteko harremanak, neba-arreben artekoak, jarrerak.
• Famili unitateko kideen egoera sozioekonomikoa (lan egoera, diru sarrerak, et xebizit zaren 
egoera...)
• Babesgabezia, halakorik bada, eta haren egiaztapena
• Famili unitatea banandu gabe esku hart zeko ahalbidearen ebaluazioa (defi zitak eta alderdi onak)
• Gurasoek aldaketarako eta arazoa aint zat hart zeko duten motibazioa.
• Banant zeari buruz haur edo nerabeak duen jarreraren ebaluazioa.
• Banant zeari buruz familiak duen jarreraren ebaluazioa.
• Banandu ondoren familiako kideek harremanak izateko aukera.
• Pronostikoa.

9. KASUARI HELTZEKO PLANA
1- Hautatu den babes neurria
2- Proposaturiko egitaraua
3- Ustez zenbat denbora egongo diren banandurik
4- Haur edo nerabeak gurasoekin izango dituen harremanak

IV. Eranskina



211

5- Lanaren helburuak:
• Haur edo nerabeari dagokionez
• Familiari dagokionez

6- Baliabideak (langileak, materialak...)
7- Ordezko plana

10. PROPOSAMENA

Sinadura:

Txostenen ereduak: Balorazio t xostena
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UMEEN ZERBITZUA
HARRERA, BALORAZIO ETA ORIENTAZIO ATALA

EGITATEZKO ZAINTZAREN EGOKITASUNARI BURUZKO TXOSTENA

Data:

Bidalt zailea:
Hart zailea:
Arrazoia:

1. IDENTIFIKAZIO DATUAK 

1.1. ADINGABEKOAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK

Izen-deiturak: 
• Jaioteguna eta jaioterria:
• Eskola egoera (ikastet xea, ikasmaila...):

1.2.EGITATEZKO ZAINTZAILEAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK

Izen-deiturak:
Haur edo nerabearekin duen famili lotura:

• Jaioteguna eta jaioterria:
• Lan egoera: 

Izen-deiturak:
Haur edo nerabearekin duen famili lotura:

• Jaioteguna eta jaioterria:
• Lan egoera: 

1.3.BIZIKIDETZA-UNITATEKO GAINERAKO KIDEAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK

Izen-deiturak:
Haur edo nerabearekin duen famili lotura:

• Jaioteguna eta jaioterria
• Lan edota eskola egoera: 

Familiaren helbidea:
Harremanetarako telefonoak:

1.4 BIZIKIDETZA-UNITATETIK KANPOKO SENIDEAK (gurasoak, neba-arrebak...) IDENTIFIKATZEKO 
DATUAK

IV. Eranskina
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Egitatezko zaint zaren egokitasunari buruzko t xostena

2. EGITATEZKO ZAINTZAILEEN BALORAZIOA

2.1. BIKOTEAREN HISTORIA
Bizikidet za mota, zenbat iraun duen, familiaren osaera, seme-alaben haziera, gertaera honetarako 
egokit zapena, bikotearen egonkortasuna, bikotearen krisialdiak, bikotekide bakoit zaren ezaugarriak, 
osasuna, adina, lan eta osasun egoera (medikuaren t xostena erant si daiteke).

2.2. FAMILIAREN FUNTZIONAMENDUA
Harremanen tankera, zereginen banaketa, rolen antolaketa, gatazken ebazpena, gizarte-sostenguak, 
guraso, seme-alaba eta iloben arteko harremanak edota familia zabaleko gainerako kideen artekoak, 
hezkunt zarako arau edo balioak, eta seme-alabak hazteko trebetasunak.

2.3. EGOERA PERTSONALA ETA BERARIAZKO MUGAK (MINUSBALIOTASUN FISIKO/PSIKIKOAK 
EDO GAIXOTASUNAK)

2.4. ETXEBIZITZAREN EZAUGARRIAK

2.5. EGOERA SOZIOEKONOMIKOA

2.6. EGITATEZKO ZAINTZAREN EZAUGARRIAK ETA GURASOEN ETA EGITATEZKO ZAINTZAILEEN 
ARTEKO HARREMAN MOTA

Noiz hasi den egitatezko zaint za, zergatik hasi den, adingabekoak gurasoekin dituen harremanak, 
haur edo nerabeak egitatezko zaint zaileekin eta familia zabalarekin dituen harremanak, gurasoekiko 
gatazkarik dagoen eta, hala bada, zein motatakoa den, egiten dituzten bisitak eta kontaktuak, horien 
maiztasuna...

2.7. HARRERA EGITEKO ARRAZOIA
Bizikidet za-unitate osoak harrera onart zen duen, gurasoek onart zen duten, horretarako motibazioa, 
izan litezkeen arazoen azterketa...

2.8. HAUR EDO NERABEAK EGITATEZKO ZAINTZAILEEKIN DUEN LOTURA AFEKTIBOA

2.9. NORBERAREN GAITASUNEN BALORAZIOA

2.10. EGITATEZKO ZAINTZAILEAK UMEEN ZERBITZUAREKIN LANKIDETZAN ARITZEKO PREST 
DAUDEN

3. HAUR EDO NERABEAREN BALORAZIOA

3.1. HAUR EDO NERABEAREN EZAUGARRIAK ETA BEHARRIZANAK

3.2. HAUR EDO NERABEAREN EGOERA PERTSONALA (hezkunt za egoera, gizarte egoera, egoera 
psikologikoa)

3.3. HAUR EDO NERABEAK GURASOEKIN ETA EGITATEZKO ZAINTZAILEEKIN DITUEN HARREMANAK
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4. BALORAZIO OROKORRA

4.1. ESTRESA SORTZEN DUTEN ELEMENTUAK ETA ELEMENTU LAGUNGARRIAK.

4.2. BABESGABEZIARIK EDO ARRISKURIK DAGOEN ALA EZ.

4.3. FAMILIA HARRERA ONDO GARATUKO DELA BERMATZEKO BEHAR DIREN BALIABIDEAK.

4.4. AMAIERAKO EBALUAZIOA.

Horregatik guztiagatik:

USTE DUGU 
JAUNAK ETA.
ANDREAK OSATUTAKO BIZIKIDETZA-UNITATEA EGOKIA DELA
HAURRARI/NERABEARI FAMILIA HARRERA EGITEKO

Sinadura:

IV. Eranskina
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UMEEN ZERBITZUA
FAMILIA HARRERAREN ETA ADOPZIOEN ATALA

FAMILIA ZABALEAN EDO HURKOENEAN
FAMILIA HARRERA EGITEKO BALORAZIO TXOSTENA

Bidalt zailea: 
Data: 
Adingabekoak: 
Baloratutako familia: 
Harrera mota: 

1.IDENTIFIKAZIO DATUAK

ADINGABEKOAK
- Izen-deiturak.
- Jaioteguna eta jaioterria.
- Helbidea.
- Lege-egoera.
* Adingabekoaren baimena, 12 urte egin baditu.

GURASOAK
- Izen-deiturak.
- Jaioteguna eta jaioterria.
- Helbidea.

BALORATUTAKO FAMILIA – (ADINGABEKOAREKIKO FAMILI HARREMANAK)
- Izen-deiturak.
- Jaioteguna eta jaioterria.

2. BALORATU BEHARREKO ALDERDIAK
1. ALDERDI ETA IRIZPIDE PERTSONALAK

1.1. ADINA
- Harrera egiteko eskatu duen familiaren adina.
- Adingabekoa baino zenbat urte zaharragoak diren.

1.2. OSASUN FISIKOA ETA ADIMEN-OSASUNA

1.3. EZAUGARRI PSIKOSOZIALAK
- Ezaugarri pert sonalak.
- Hezkunt zarako gaitasunak.

1.4 EGOERA JURIDIKOA

1.5 PRESTAKUNTZA

Familia zabalaren edo hurkoen egokitasunari buruzko t xostena
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2. BIKOTEA ETA FAMILIA
2.1 BIKOTEA
- Zenbat denboran bizi izan diren elkarrekin.
- Bikotekideen arteko egokit zapena.
- Bikotekideen gogobetetasuna.
- Rolak.
- Komunikat zeko tankera.
- Denbora librea.
- Aurretik izan dituzten bikote-harremanak.
- Oraingo bikote-harremanak.

2.2 FAMILIA
- Familiaren genograma.
- Familiaren antolaketa.
- Familiako giroa.
- Familiako arauak eta bizimodua.
- Familiako komunikazio-ereduak.
- Rolak.
- Guraso eta seme-alaben arteko harremanak (egonez gero)
- Familiako estres iturriak.
- Familiako azpisistemen bereizketa.
- Hezkunt za irizpideak.

3. EGOERA EKONOMIKOA ETA LAN EGOERA

4. ETXEBIZITZA ETA INGURUNEA
4.1 ETXEBIZITZAREN KOKAERA
- Ingurunea. 
- Komunikazioa.

4.2 ERAIKINAREN ETA ETXEBIZITZAREN EZAUGARRIAK
- Eraikinaren ezaugarriak.
- Et xebizit zaren ezaugarriak.
- Guneak – banaketa eta ekipamenduak.
- Et xeak behar adina leku duen bertan bizi diren pert sonent zat.
- Et xeko animaliarik dagoen ala ez, eta egonez gero, haien egoera.
- Zaharberrikunt zak.
- Et xebizit zaren egoera orokorra:
* Higienea.
* Segurtasuna.
* Antolaketa.
* Bizileku fi nkoa den edo aldaketak izaten diren.
* Behar adina leku dagoen bertan bizi direnent zat.

IV. Eranskina
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5 MOTIBAZIOA ETA IGURIKAPENAK
5.1. MOTIBAZIOA
- Harrera egiteko erabakia.
- Adostasun maila, bikotekideen inplikazioa (halakorik egonez gero) harrerari buruz.
- Familia harreraren inguruko esperient ziak, norberarenak edo hurbilekoak.
- Ant zutasuna badago, dolua noraino landu edo gainditu den.
- Zergatik eskatu duten familia harrera eta ez adopzioa.
- Familia zabalak eta hurbileko pert sona garrant zit suek harrera proiektuaz duten irit zia eta inplikazio 
maila. Aurka badaude, zer nolako estrategiak erabiliko diren arazoa konpont zeko.

5.2. IGURIKAPENAK
- Jatorriko familiari buruzkoak.

* Neurriaren zergatikoak ezagutu eta balorat zea adingabekoaren gurasoei dagokienez.
* Nola irudikat zen duten adingabekoaren jatorriko familia, eta nola uste duten eragin dezakeela 
adingabekoaren garapenean.
* Nola irudikat zen dituzten familia biologikoarekiko harremanak, eta kontu horri dagokionez 
izan dit zaketen beldurrak.
* Onartuko ez lituzketen gauzak, eta zergatik ez lituzketen onartuko.

- Harrerari buruzkoak.
* Adingabekoa famili sisteman sartuz gero zer aldatuko den eta nola, harrera-egileen ustez. 
Zergatik.
* Seme-alabak badituzte, zer aldatu zen bakoit za jaio zenean, eta zergatik. 
* Famili integrazioan sor daitezkeen zailtasunei buruzko usteak: beldurrak, nahiak eta horiei 
aurre egiteko gaitasuna (nola egingo lieketen aurre).
* Zenbat iraun behar lukeen eurent zako familia harrerarik egokienak.
* Zer derit zoten familia berriz bat zeari.
* Adingabekoaren ezaugarri gogokoak eta erabat baztert zen dituzten ezaugarriak, eta zergatik.
* Adingabekoa gurasoengana it zult zen bada, lagunt zeko prest egongo liratekeen.

6. UMEEN ZERBITZUAREKIN LANKIDETZAN ARITZEKO GERTUTASUNA
- Agertutako gertutasuna.
- Harrera-egileen gaitasuna:

* Lagunt za eskat zeko.
* Orientazio teknikoa onart zeko.
* Aholkua, sostengua eta jarraipena onart zeko.

7. ADINGABEKOAREKIKO HARREMANAK
    Baloratu beharreko familiaren eta adingabekoaren arteko lehengo eta oraingo harremanen balorazioa.

- Harrera egiteko arrazoiari lotuta zuzenean.
- Familiak eta adingabekoak elkarrekin izan dituzten harremanak, eta adingabekoaren historiari eta 
arazoei familiak emandako erant zuna.
- Familiaren eta adingabekoaren arteko harremanak elkarrekikoak dira.

Familia zabalaren edo hurkoen egokitasunari buruzko t xostena
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8. HARRERA-EGILEAK ZENBATERAINO DIREN EGOKIAK ADINGABEKOAREN EZAUGARRIETARAKO ETA 
GURASOEKIKO DUEN EGOERARAKO

- Neba-arreben taldearen iraupena.
- Harrera non egiten zaien, euren oinarrizko gizarte sarean ala urruneko esparruan.
- Gurasoak ados dauden ala ez familia honek harrera egitearekin.
- Kultur eta gizarte balioen ant zekotasuna/desberdintasuna.
- Adingabekoaren ingurunea (eskola, lagunak, gizarte ingurua...) mantendu ala galduko den.
- Harrera-egileek adingabekoaren ezaugarri bereziak baliat zeko duten gaitasuna.
- Baloratu beharreko familiaren jarrera, adingabekoak gurasoekin harremanak izan dit zan onart zeari 
dagokionez.
- Baloratu beharreko familiak seme-alabak dituen ala ez. 

USTE DUGU 
JAUNAK ETA.
ANDREAK OSATUTAKO BIZIKIDETZA-UNITATEA EGOKIA DELA
HAURRARI/NERABEARI FAMILIA HARRERA EGITEKO

Sinadura:

IV. Eranskina
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Egoit za harrerari buruzko jarraipen t xostena

UMEEN ZERBITZUA
TXOSTENAREN GAIA

JARRAIPEN TXOSTENA

Adingabekoa:

Harrera-zentro edo -et xea:

Data:

1. Adingabekoa identifi kat zeko datuak

2. Osasun arloa 
• Adingabekoaren osasun egoera orokorra.
• Arlo honetako gorabehera garrant zit suak

3. Hezkunt za eta eskola arloa 
• Hezkunt za-ingurunea (zein ikastet xetan dabilen, ikasmaila, eredua).
• Jarduera horren bilakaera orokorra.
• Eskola-inguruneko gorabehera garrant zit suak.
• Lan-ingurunea (egiten duen lan jarduera).
• Ingurune horren balorazio orokorra.

4. Jokabidearen, nortasunaren eta jarreren inguruko alderdiak
• Jokabidearen inguruko arazoak, enpatia, autokont zeptua eta asertibitatea, autonomia.
• Heldutasuna eta erant zukizunak bere gain hart zeko gaitasuna.
• Gogoetarako gaitasuna, arrazoimena, barrura begirat zeko ahalmena.
• Autokontrola, arauei buruzko jarrera, emozioen erabilera, sentimenduak bereizi eta egokiro 
adierazteko gaitasuna.
• Gatazkak konpont zeko gaitasuna eta trebetasunak.
• Bestelako informazio jakingarriak.

5. Gizarteko eta bizikidet za-taldeko harremanak
• Adingabekoaren lagun taldea
• Aisialdian egiten dituen jarduerak.
• Berdinekin eta beste heldu bat zuekin dituen harremanak egoit za zentroan eta kanpoan.

6. Adingabekoak bere familiarekin dituen harremanak
• Harremanen ezaugarriak, maiztasuna; adingabekoak zenbateraino parte hart zen duen
familiako bizit zan.
• Zenbateraino zaindu eta gainbegirat zen duten familiaren et xean dagoenean.
• Gurasoek zenbateraino betet zen dituzten heziketaren arloko eginkizunak.
• Adingabekoak bere historia pert sonalaz eta familiaz duen ikuspegia.
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IV. Eranskina

7. Egoit za harreraren bilakaera: balorazioa.
• Adingabekoa zenbateraino egokitu den egoit za zentrora, igarotako denboraren arabera.
• Zein elementuk izan duten eragin ona edo t xarra egokit zapen horretan.
• Adingabekoaren jarrera eta irit zia banant zeari buruz, zentroan sartu berria izanez gero.

Sin.:       
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UMEEN ZERBITZUA

KASUAREN PLANA JARRAITZEARI BURUZKO TXOSTENA

Nork egin du: 
Noiz:
Norentzat:  
Zioa: 

1. HAUR EDO NERABEA IDENTIFIKATZEKO DATUAK
- Izen-deiturak.
- Jaioteguna.
- Espediente zk..
- Eskola egoera:
- Administrazio egoera:
- Bizilekua (babes-zentroa, harrera-familia edo familia biologikoa)

AITA ETA AMA
- Izen-deiturak.
- Jaioteguna eta jaioterria.
- Egoitza.

FAMILIA BALORATUA – (HAUR EDO NERABEAREN SENIDEAK)
- Izen-deiturak.
- Jaioteguna eta jaioterria.

2. SENIDEAK IDENTIFIKATZEKO DATUAK  

2.1. HAUR EDO NERABEAREKIN BIZI DIREN SENIDEAK (familia biologikoarekin edo harrera 
zabaleko familiarekin bizi badira2):

1- Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan-egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa:

2- Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan-egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa:
Famili egoitza:

2 Salbuespen gisa, kasu batzuetan harrera-familiaren datuak isilpean gorde behar dira, eta horrelakoetan jarraipen txostenean ez dira agertuko 
familia horren osaketa eta egoitza.

Adingabekoari buruzko hasierako ebaluazio t xostena (egoit za harrera)
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2.2. HAUR EDO NERABEAREKIN BIZI EZ DIREN SENIDE AIPAGARRIAK 

Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan-egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa:
Famili egoitza:

Izen-deiturak:
Jaioteguna:
Haur edo nerabearekin duen ahaidetasuna edo famili lotura:
Lan-egoera:
Egoera zibila:
Telefonoa:
Famili egoitza:

3. KASUAREN AURREKARIAK
Hartu diren neurriak eta haurra edo nerabea atxikita duen egitaraua.

4. KASUAREN PLANAREN BILAKAERA ETA ORAINGO EGOERA
• Hurrengo egitarauetako batean esku hartzen den zehaztu behar da: familien baitan hartzeko

egitarau berezia, Iniciativa Gitana elkartearekin lankidetza hitzarmena, familia barruan
adingabekoekin sexu abusuak daudenean laguntza psikologikoa emateko egitarau berezia,
familia harrera sustatzeko egitaraua.

• Haurraren edo nerabearen bilakaera islatu behar da: bilakaera psikologikoa eta gizarte eta 
hezkuntza esparruetakoa.

• Egoitzetako edo familietako harrerak izan duen bilakaera (horrelakorik badago) edo, haurra edo 
nerabea familiaren batasunari eusteko egitarauren batean badago, familiaren egoerak izan duen 
bilakaera islatu behar da.

• Haurra edo nerabea familiarengandik aldi baterako banantzeko egitarauan eta familiaren
batasuna berrezartzeko egitarauan badago, jatorrizko familiara itzultzeko aukerak zein bilakaera 
izan duen islatu behar da.

5. KASUARI BURUZKO BALORAZIO OROKORRA

IV. Eranskina
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ADINGABEKOARI BURUZKO HASIERAKO
EBALUAZIO TXOSTENA

IZEN-DEITURAK: 
ADINA:  JAIOTEGUNA ETA JAIOTERRIA: 
ESPEDIENTE ZK.:
NOIZ EGIN DEN TXOSTENA:
NORK EGIN DUEN TXOSTENA:

I. OSASUNA

1. INGURUABAR MEDIKOAK
Gizarte Segurant zako zk.:
Kartilla mota: Norberana Senide batena Orokortua
Osasun et xea:  Udalerria:
Doktorea.

Odol taldea: 

Haurdunaldiari, jaiot zari eta lehenengo urteei buruzko datu jakingarriak: 
 

Txertoen egutegia (adierazi eguna eta lekua eta jarri X)

Eguna Lekua BCG Tetanosa Difteria Kukut xeztula Polioa
Hirukoit z 
birikoa

Errubeola
Beste 
H.B .

Beste 
bat zuk

2 hilabete
4 hilabete
6 hilabete
12 hilabete
18 hilabete
6 urte
11 urte
14 urte

Badu garaiera eta pisu arazorik? Zehaztu

Zehaztu ezazu haur edo nerabeak arazorik izan duen begietan, belarrian edo hort zerian, edo bestelako 
arazo edo gaixotasun fi sikoren bat izan duen, haren funt zionamendua mugatu edo mugat zen duena edo 
muga dezakeena eta arreta berezia behar duena.

Gaixotasun hereditarioak/Familiako aurrekariak

Adingabekoari buruzko hasierako ebaluazio t xostena (egoit za harrera)
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2. MINUSBALIO FISIKOAK
Adierazi minusbalio mota, aint zatet sitako port zentajea, kalifi kazioaren urtea, erakunde kalifi kat zai-
lea eta beste edozein informazio jakingarri. 

3. ELIKADURA
Badu edo izan du elikadura arazorik? Zehaztu mota eta ondorioak. Elikadura beharrizan bereziak.

4. HIGIENEA ETA TXUKUNTASUNA
Adierazi defi zit edo zailtasunik dagoen.

5. LO EGITEKO AZTURAK
Adierazi defi zit edo zailtasunik dagoen.

6. BIZIMODU OSASUNTSUKO OHITURAK (DROGA, ALKOHOL, TABAKORIK KONTSUMITZEN DUEN, 
KIROLIK EGITEN DUEN)

7. EGUNGO TRATAMENDU MEDIKO EDO TERAPEUTIKOAK
Zehaztu tratamendu mota, dosia/maiztasuna, jarraipena egiten duen medikua, eta haur edo nera-
bea gainbegiratu beharra.

8. GARRANTZIZKO BESTE INFORMAZIO BATZUK

II. PRESTAKUNTZA ETA LAN ARLOA

1. PRESTAKUNTZA EGOERA (arautua edo arautu gabea)
Eskola-historiala, hau da, zeint zuk ikastet xetan ibili den haur edo nerabea.  
Aldaketen arrazoiak.

Oraingo ikastet xea: 
Ikasmaila:  Tutorea/orientat zailea:
Herria: Telefonoa:

Inoiz erabili du?:  Eskola garraioa:    Bai             Ez
 Eskola jantokia:    Bai             Ez

Asistent ziaren eta eskola-errendimenduaren historia

Ikaskunt za arazoen edo muga kognitiboen diagnostikoa. 

IV. Eranskina
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Sostengu berezia ikasgelan edo estimulazio kognitiboko zerbit zuak.

Adingabekoak hezkunt zari buruz duen jarrera

Ikaskideekin dituen harremanak

Irakasleekin dituen harremanak

2. LAN EGOERA
Zein adinetan laneratu den:
Zer prestakunt za daukan:  
Oraingo lan baldint zak

Lan igurikapenak 

Lanari buruzko jarrera

Arduradunei buruzko jarrera

III. ALDERDI PSIKOLOGIKOAK, JOKABIDEA, NORTASUNA ETA JARRERAK

1. DIAGNOSTIKATUTAKO ARAZO PSIKIATRIKO EDO MINUSBALIO PSIKIKOAK
Adierazi mota, diagnostikoa egin duen erakundea, minusbalio port zentaje aint zatet sia, urtea, haur 
edo nerabearen funt zionamenduan duen eragina, beharrizan bereziak eta gainerako informazio 
jakingarriak. 

2. GARAPENAREN ATZERAPENA (kognitiboa, hizkunt zari dagokiona, soziala, psikomotorea etab.)
Zehaztu at zerapenik dagoen, garrant zia, haur edo nerabearen funt zionamenduan duen eragina, 
beharrizan bereziak

3. ADINGABEKOAREN IZAERA (lau urtetik beherako umeak)
Soziabilitatea, kont solakortasuna, suminkortasuna, distraktabilitatea

Adingabekoari buruzko hasierako ebaluazio t xostena (egoit za harrera)
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4. ADINGABEKOAREN NORTASUNAREN EZAUGARRIAK.
Bereziki garrant zit sua da haur edo nerabearen ezaugarri hauek deskribat zea:

• Gaitasun enpatikoa, hau da, besteen lekuan jarri eta besteek zer sentit zen duten igart zeko 
gaitasuna.
• Autokont zeptua (bere buruaren balorazioa, autoestimua).
• Autonomia, heldutasuna, ardurak hart zeko gaitasuna.
• Arrazoimena, gogoetarako eta barrura begirat zeko gaitasuna.
• Autokontrolerako eta emozioak erabilt zeko gaitasuna.
• Sentimenduak egokiro identifi katu eta adierazteko gaitasuna.
• Gatazkak konpont zeko gaitasuna eta trebetasunak 

5. BESTE PORTAERA-ARAZO BATZUK EDO ONDOEZ EMOZIONALAREN BESTE SINTOMA BATZUK, 
menpekotasun/adikzioak barne 

6. ARAUEI BURUZKO JARRERA

7. GARRANTZIZKO BESTE INFORMAZIO BATZUK

IV.- GIZARTEKO ETA BIZIKIDET ZA-TALDEKO HARREMANAK

1. ADINGABEKOAREN LAGUN TALDEAREN EZAUGARRIAK

2. AISIALDIAN EGITEN DITUEN JARDUERAK 

3. EGOITZA ZENTROAN DITUEN HARREMANAK 
(harekin harremanak dituzten pert sonak, zailtasunik ote duen)

1. Maila berekoekin
2. Hezit zaileekin

4. EGOITZA ZENTROTIK KANPO DITUEN HARREMANAK 
(harekin harremanak dituzten pert sonak, zailtasunik ote duen)

1. Maila berekoekin
2. Beste heldu bat zuekin

IV. Eranskina
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V.- HAUR EDO NERABEAK BERE FAMILIAREKIN DITUEN HARREMANAK 

1. ADINGABEKOAK BERE SENIDEEKIN (GURASO, NEBA-ARREBA ETA BESTE SENIDE BATZUK) DITUEN 
HARREMANEN ETA LOTURA AFEKTIBOAREN EZAUGARRIAK. HAUR EDO NERABEAK NOLA IKUSTEN 
DITUEN GURASOAK ETA NEBA-ARREBAK.

2. HAUR EDO NERABEAK ZER DERITZEN BERE HISTORIA PERTSONALARI ETA FAMILIAREN HISTORIARI.

3. HARRERA ZENTROAK BETE BEHARREKOA
Haur edo nerabeak bere familiarekin dituen harremanen maiztasuna.

Haur edo nerabeak zenbateraino parte hart zen duen familiaren bizit zan. Zer egiten duen familiaren 
et xean dagoenean.

Zenbateraino zaindu eta gainbegirat zen duten haur edo nerabea, familiaren et xean dagoenean.

Gurasoek rol araut zailea betet zen ote duten; zenbateraino ezart zen dizkioten arau eta muga 
egokiak adingabekoaren portaerari; diziplinarako zein teknika erabilt zen dituzten.

VI.- BANANT ZEARI BURUZ HAUR EDO NERABEAK DUEN JARRERA/PERT ZEPZIOA

VII.- NOLA EGOKITU DEN HARRERA ZENTRORA 

Arau eta ordutegiak onartu dituen

Zentroko jardueretan parte hart zen duen

Materiala eta instalazioak errespetat zen dituen

Ingurunera moldatu den

Adingabekoari buruzko hasierako ebaluazio t xostena (egoit za harrera)
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VIII . BESTE DATU INTERESGARRI BAT ZUK

IX . TXOSTEN HAU EGITEKO KONT SULTATURIKO ITURRIAK ETA INFORMAZIOA BILT ZEKO 
PROZEDURA 

IV. Eranskina
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KASUARI HELTZEKO HASIERAKO PLANA

• Haur edo nerabearen eta beraren familiaren identifi kazio-datuak: Espediente zenbakia eta noiz 
ireki den; familiaren osaketa; familiako kideen izen-deiturak eta bakoit zaren jaioteguna eta jaiote-
rria; helbidea eta telefonoa.
• Gertakariak, Umeen Zerbit zuak zergatik esku hartu duten argit zeko oinarrizko datuak; harrera, 
ikerketa eta ebaluazio prozesua: jakinarazpenaren iturria, datak, prozesuaren arduradun teknikoak, 
babesgabeziaren mota eta larritasuna, haurrari edo nerabeari eta familiari buruzko informaziorik 
esangurat suena, kasuaren pronostikoa eta justifi kazioa.
• Aurretik aplikatutako babes-neurriak: hartutako neurriak, foru aginduen zenbakia eta data, hau-
rraren edo nerabearen kokapena, helbidea eta telefonoa, tutoreak eta zaint zaileak, eta bidean den 
errekurt so juridikoa.
• Adingabekoa sartuko den zerbit zuaren edo egitarauaren esku-hart zean helburua:

- Ebaluazioa/esku-hart zea
- Familiari eustea
- Aldi baterako banant zea eta familia berriro bat egitea (haurra jatorriko familiara it zult zea).
- Behin betiko banant zea eta beste familia batek hart zea (jatorriko familiako senitartekoek 
bisitak egin dit zakete edo ez).
- Behin betiko banant zea eta emant zipat zeko prestat zea.
- Behin betiko banant zea eta egoit za berezi batean sart zea.

• Umeen Zerbit zuak haur edo nerabearekin eta familiarekin lortu beharreko helburu orokorrak.
• Helburu horiek lort zeko epea.
• Proposatutako babes-neurria:

- Mota: Zaint za (administratiboa nahiz judiziala) edo tutoret za. 
- Banaketaren ustezko iraupena.
- Erabiliko den babes-baliabidea (harrera familia zabalean edo beste familia batean, 
egoit za harrera edo adopzioa).

- Neurria nola aplikatuko den: iraupena, kokapen geografi koa, haurra edo nerabea hart zen 
duen familiak edota egoit zak haren berariazko beharrizanak aset zeko izan behar dituen ezau-
garriak (ad.: zerbit zu terapeutiko edo hezkunt za zerbit zu bereziak, familiako edo zentroko 
gainerako haurren edo nerabeen adin-tartea), eta beste bat zuk.
- Haurraren edo nerabearen bisita erregimena bere ahaideekin (bisitekin edo bisitarik gabe, 
maiztasuna, kanpoko gainikuspena, etab.).
- Proposatuko diren errekurt so juridikoak.

• Haur edo nerabearekin eta familiarekin egin beharreko beste esku-hart ze bat zuen proposamena:
- Zerbit zu espezializatuak (ad.: familian esku hart zekoak, Familia Harrera Sustat zeko Egita-
raua).
- Komunitateko zerbit zuak (ad.: EISE, adimen-osasuneko zerbit zuak, toxikomanien tratamen-
durako zerbit zuak, lagunt za ekonomikoak, gizarterat zeko eta lanerat zeko egitarauak).

• Ordezko plana.
• Akordioak eta konpromisoak, familiarekin eta haur edo nerabearekin ezarritakoak.
• Kasua Umeen Zerbit zuko zein unitate edo ataletan dagoen eta zein teknikarik koordinat zen duen. 
• Taldeak eta Arloko arduradun teknikoak kasua berrikusteko duten epea.

Kasuari helt zeko hasierako plana
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UMEEN ZERBITZUA

ZAINTZA ESKATZEKO AGERRALDIA1

Bilbon,                               (e)ko                                                 aren                                     (e)(a)n

AGERTU DIRENAK:
                                            jauna eta                                            ,
andrea. NAN:                                                  ; helbidea:                                                         ,
adingabeko hauen guraso/tutore/zaint zaileak

Adingabekoen jaiotegunak:                                                           eta                                           

ADIERAZI DUTENA:*:

• 

• 

*(Lehengo eta oraingo egoera, aurretiazko jarduketak eta orain dituzten zailtasun eta arazoak, guraso, 
tutore edo zaint zaile gisa dituzten ardurei aurre egitea eragozten dietenak)

Horregatik guztiagatik, hauxe, 
ESKATU DUTE:
Bizkaiko Foru Aldundiak bere gain har dezala

adingabekoen zaint za, eta haien

harrera (egoit za harrera edo familia harrera) sustatu dezala, gut xi gorabehera epe honetarako:

Aldi berean,

KONPROMISO HAUEK HARTU DITUZTE:
• Lehenbailehen euren seme-alaben ardura berriro hart zeko ahalegin guztiak egingo dituztela.
• 
• 

1 Testuan agert zen den mezua beti jaso behar da zaint zaren es-
kabidean, baina hura adierazteko modua aldatu egin daiteke kasu 
zehat z bakoit zaren arabera, eta esplizitutasun maila handiagoa 
edo t xikiagoa izan daiteke.

Zaint za eskat zeko agerraldia
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DATUAK BABESTEKO KLAUSULA

Datu Pert sonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, jakinarazten dizuegu eskabide honetan 
jasotako datuak eta eskatutakoa ebazteko prozeduratik sort zen direnak datu pert sonalen fi t xategi informatizatu batean sartuko direla trata-
tuak izateko. Datuok estatistikak egiteko erabiliko dira, eta Gizarte Ekint za Sailari dagozkion eginkizunak betet zeko, alegia, eskatutakoarekin 
zerikusia duten arautegi eta legeetan ezarri zaizkion eginkizunak betet zeko. Informazio horren hart zaile izango dira Gizarte Urgazpenerako Foru 
Erakundea, Bizkaiko Udalak, indarreko legeriaren arabera aurreikusitako baldint zak betet zen dituzten administrazio eta erakunde publikoak, eta 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidet zan eskatutako zerbit zuak egiten dituzten erakundeak.

Fit xategi horretako datuak, izenik eman gabe eta estatistika lanak edo ikerlanak egiteko soilik, beste erakunde edo administrazio publiko bat zuei 
igorri ahalko zaizkie, euren interesa eta xedeak egiaztatuz gero.

Fit xategi horren arduraduna Gizarte Ekint za Saileko Umeen, Emakumeen eta Pert sona Ezinduen Zuzendarit za Nagusia da. Berarengana jo ahalko 
duzu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu; horretarako gutuna bidali beharko duzu helbide 
honetara: Ugasko kalea 3, 48014, Bilbo. Formulario hau sinatuta, baimena emango duzu zure datuak tratatu daitezen agiri honetan xedatu-
takoaren arabera.

Agiri hau sinat zeak esan nahi du azaldutako datu guztiak egiazkoak direla eta baimena ematen dela haiek egiaztat zeko eta espedientea egokiro 
ebazteko behar diren fi t xategi publikoetan kont sultak egin daitezen.

Era berean jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla foru aldundi honekiko zure harremanak amaitutakoan, indarreko legerian adin-
gabekoei aint zatesten zaizkien eskubideak eraginkorrak izan daitezen eta Legearen arabera bidezkoa den kasuetan espediente eta fi t xategiak 
eskura egon daitezen.

HAUXE ONARTU DUTE
• Egoit zako edo familiako harrerak irauten duen bitartean bertan behera uzten badituzte hartutako 
konpromisoak edo haur edo nerabeen gaineko ardura, Bizkaiko Foru Aldundiak haur edo nerabeen tuto-
ret za bereganatu ahal izango duela eta haien zaint za egikaritu, adingabekoen interesei gehien komeni 
zaien eran.

• Zaint zaren it zulketa honako faktore hauen menpe egongo dela:

*(behar diren aldaketak zehaztu).

GURASO/TUTORE/ZAINTZAILEAK UMEEN ZERBITZUKO

 TEKNIKARI ARDURADUNAK

Sin.: Sin.:    
(KASUAREN ABIABURUKO ATALA)

Sin.: 

SINATUA:

(SINATU ORRI GUZTIAK)

VI. Eranskina



Marco de IntervenciónVII. Eranskina

Egoit zan harrera egiteko
Administrazio Kontratua
Familiarekin lortutako akordioak

1 Txostenak egiteko gidoiak 
ematen dira jarraian argibide 
modu ra, eta ez dago atal guzti
-guz tiak nahitaez betebeharrik, 
kasu bakoit zean behar direnak 
baino.
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EGOITZAN HARRERA EGITEKO ADMINISTRAZIO KONTRATUA

ZAINTZARI BURUZ FAMILIAREKIN LORTUTAKO AKORDIOAK

Bilbon,  (e)ko aren (e)(a)n, Umeen Zerbit zuko 
teknikariaren aurrean

AGERTU DIRENAK:

 jauna eta    andrea,
adingabekoen guraso/tutore/zaint zaileak 

aldez aurretik Foru Aldundiari eskatu diote euren semearen, alabaren edo apopiloaren zaint za beregana-
tu dezala, behar den agiriaren bitartez, eta baiezko erant zuna jaso dute, Kode Zibileko 172.2 artikuluan 
ezarritakoa oinarri. Hala bada, kasuaren ardura duten teknikariekin ados jarri dira zaint za nola gauzatuko 
den zehazteko:

Lehenengoa. Egoit za harreraren bidez gauzatuko da zaint za,  
 zentroan, eta bertako zuzendariaren esku geratuko da.

Bigarrena. Zaint zaren iraunaldia honakoa izanen dela aurreikusi da: 

Hirugarrena. Zaint za guraso/tutore/zaint zaileei it zult zeko baldint za hauek ezarri dira:
• 
• 
•

Laugarrena. Haur edo nerabea  
zentroan eskolatu da,  ikasmailan eta hizkunt z ereduan 

Bosgarrena. Familiarekin harremanak izateko oraingoz itundu den araubidea honakoa da:

Seigarrena. Haur edo nerabearen osasun beharrizanak honela beteko dira:

Zazpigarrena. Adingabekoarekiko edo adingabekoekiko erant zukizun ekonomikoak honela banatuko dira:

Egint za berean, guraso/tutore/zaint zaileek onartu egin dute Umeen Zerbit zuak euren famili egoeraren 
jarraipena egin dezala modu honetan ,

Egoit zan harrera egiteko Administrazio Kontratua. Familiarekin lortutako akordioak
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DATUAK BABESTEKO KLAUSULA

Datu Pert sonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, jakinarazten dizuegu eskabide honetan 
jasotako datuak eta eskatutakoa ebazteko prozeduratik sort zen direnak datu pert sonalen fi t xategi informatizatu batean sartuko direla trata-
tuak izateko. Datuok estatistikak egiteko erabiliko dira, eta Gizarte Ekint za Sailari dagozkion eginkizunak betet zeko, alegia, eskatutakoarekin 
zerikusia duten arautegi eta legeetan ezarri zaizkion eginkizunak betet zeko. Informazio horren hart zaile izango dira Gizarte Urgazpenerako Foru 
Erakundea, Bizkaiko Udalak, indarreko legeriaren arabera aurreikusitako baldint zak betet zen dituzten administrazio eta erakunde publikoak, eta 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidet zan eskatutako zerbit zuak egiten dituzten erakundeak.

Fit xategi horretako datuak, izenik eman gabe eta estatistika lanak edo ikerlanak egiteko soilik, beste erakunde edo administrazio publiko bat zuei 
igorri ahalko zaizkie, euren interesa eta xedeak egiaztatuz gero.

Fit xategi horren arduraduna Gizarte Ekint za Saileko Umeen, Emakumeen eta Pert sona Ezinduen Zuzendarit za Nagusia da. Berarengana jo ahalko 
duzu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu; horretarako gutuna bidali beharko duzu helbide 
honetara: Ugasko kalea 3, 48014, Bilbo. Formulario hau sinatuta, baimena emango duzu zure datuak tratatu daitezen agiri honetan xedatu-
takoaren arabera.

Agiri hau sinat zeak esan nahi du azaldutako datu guztiak egiazkoak direla eta baimena ematen dela haiek egiaztat zeko eta espedientea egokiro 
ebazteko behar diren fi t xategi publikoetan kont sultak egin daitezen.

Era berean jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla foru aldundi honekiko zure harremanak amaitutakoan, indarreko legerian adin-
gabekoei aint zatesten zaizkien eskubideak eraginkorrak izan daitezen eta Legearen arabera bidezkoa den kasuetan espediente eta fi t xategiak 
eskura egon daitezen.

eta arazo larri hauek dituztela aitortu dute:
•
•
•

Halaber, konpromiso hauek hartu dituzte:
•
•
•

Azkenik, guraso/tutoreei, Kode Zibileko 172.4 artikuluan ezarritakoa betez, egint za honetan adit zera 
eman zaie aurrerant zean ere euren seme, alaba edo apopiloaren gaineko erant zukizun hauek izango 
dituztela: legezko ordezkarit za, ondasunen administrazioa, eta artatu beharra (horiek guztiak guraso 
ahalari/tutore t zari dagozkion eskubide/betebeharrak dira).

AZKEN OHARRAK:
- Akordio honetan zaint za gauzat zeko moduari buruz jasotako puntuetan edozein aldaketa egin nahi 
bada, akordio gehiago egin beharko dira eta beste agiri bat zuetan jasoko dira.
- Zaint zak dirauen bitartean guraso/tutore/zaint zaileek bertan behera uzten badituzte hartutako 
konpromisoak edota adingabekoaren gainean dituzten erant zukizunak, Foru Aldundiak behar diren 
neurriak hartuko ditu eta zaint za egikarituko du haur edo nerabeen interesei gehien komeni zaien 
moduan.

Agiri hau osorik irakurri ondoren, aldeen arteko adostasuna agert zeko, egint za honetara agertu diren guztiek 
sinatu egin dute eta edukia berret si dute.

GURASO/TUTORE/ZAINTZAILEAK UMEEN ZERBITZUKO

 TEKNIKARI ARDURADUNAK

Sin.: Sin.:    
(KASUAREN ABIABURUKO ATALA)

Sin.: Sin.:
(KASUAREN DESTINOKO ATALA)

VII. Eranskina
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JARDUTEKO ESPARRU OROKORRA

1. Erakunde-esparrua

2. Hezkunt zari buruzko fi losofi a eta irizpideak

3. Zentroetako eta bizikidet za-unitateetako esku-hart zearen helburuak eta egitura

4. Ibilbideak

4.1. Lehenengo harrerako ibilbidea

4.2. Egoit za iraunkorreko ibilbidea

4.3. Kontrol trinkoko eta tratamenduko ibilbidea

4.4. Emant zipazioko ibilbidea

5. Prestakunt zarako eta lanerat zeko banakako planak

6. Babes sistemaren eta banakako neurriak betet zeko sistemaren arteko koordinazioa

Bakarrik dauden adingabeko at zerritarrak: jarduteko esparrua eta ibilbideak
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BAKARRIK DAUDEN ADINGABEKO ATZERRITARREI LAGUNTZEKO EGOITZA-DISPOSITIBOETAN
JARDUTEKO ESPARRU OROKORRA

1. ERAKUNDE-ESPARRUA

Egoit za-dispositibo hauen jarduera, ondorio guztietarako, zein erakunderen menpekoak diren, ha-
rexen print zipio, oinarri eta arauen esparruan sartu behar da. Beraz, erakundeek onet sitako zuzentarau eta 
planei men egin behar diete. Aipat zekoak dira, esku-hart zearen berariazko edukiarekin zuzeneko lotura du-
telako, Gizarte Ekint za Sailaren Umeent zako Plana, GOFEren Plan Estrategikoa eta Gizarte Ekint za Sailaren 
Egitura Organikoa, bai eta bi erakundeok euren jardunbidea zehaztu, argitu edo hobet zeko ezart zen dituzten 
eskuliburu eta protokoloak ere.

2. HEZKUNTZARI BURUZKO FILOSOFIA ETA IRIZPIDEAK

Bakarrik dauden adingabeko at zerritarrekin egoit za-dispositiboetan egiten diren esku-hart ze guz-
tiak estu-estuan lotu behar zaizkio indarra duen legeriari. Haurrak babesteko sistemaren esparru juridikoa 
at zerritarrei dagokien esparru juridikoarekin uztartu behar da.

Zentro eta et xeetako lanaren fi losofi aren abiaburua honakoa da: hezkunt zaren arloko esku-hart zea 
adingabeko eta gazteei begira programaturiko helburuak lort zeko tresna nagusia da, eta jarduketa guztiak 
indibidualizatu eta pert sonalizatu egin behar dira haien interes gorenaren arabera. Hezkunt zaren arloko 
ekint za, horrenbestez, helt ze prozesuan banakako lagunt za emateko mekanismo gisa aurkezten da. Be-
harrezkoa da berrezkunt za prozesu egokiak hastea, nortasuna egokiro garat zeko behar diren elementuak 
eskaini ohi dituzten lehen mailako hezkunt za-eragileak (familia, eskola, norberaren gizarte ingurunea) falta 
direnean horiek konpent satu edo ordeztuko dituztenak.

Hezkunt zaren arloko ekint zaren xede diren adingabeko at zerritarren inguruabar pert sonalek, kul-
turaren eta familiaren ingurukoek eta gizarte egoerak, sarritan, eragot zi egiten diete ingurunean arrakasta 
eta zoriontasuna lort zeko moduan integrat zea.   Etorkinak diren aldetik sustrairik gabeko pert sonak izateaz 
gainera, kontuan hartu behar da haurrak edo nerabeak direla eta, beraz, adin talde horien ohiko ezaugarriak 
eta zailtasunak dituztela.

Bat zuek ez dute behar adinako trebetasunik gizartean at segina lort zeko, euren bulkadei eusteko, 
ondorioak aurreikusteko edo epe luzeko helburuei begira ahalegint zeko. Nola edo hala “moldatu” egin dira 
euren ahalbide eta aukeren arabera. Berehalako at segina lort zen ikasi dute, zenbaitetan euren eskubideak 
eta gainerakoenak urrat zen dituzten bideetatik. Beste bat zuek, berriz, gure gizartean egokit zeko gogoa 
agert zen dute. Migrazio proiektu zehat z batek ekarri ditu gure artera eta haien helburu nagusiak lege-egoera 
erregularizatea eta lan merkatuan sart zea dira.

Hortaz, hezkunt zaren arloko ekint zaren bitartez ondokoak eskuratu behar zaizkie:
• Kultur eduki moldatuak eta erabilgarriak: hizkunt za jakin, ulertu eta erabilt zea, kalkulurako oina-
rrizko trebetasuna eta ingurune hurbilenaren ezagut za.
• Gizarteko elkarrekint zarako trebetasunak: autonomia, autokontrola, frustrazioari eusteko indarra, 
gatazkak konpont zea...
• Euren kabuz bizit zeko gaitasuna: lanerako kualifi kazioa, lan-ohiturak eta produkzio bideetara iristeko 
trebetasunak.
•  Irizpide etiko-moralak: gizarteko arau eta ohiturak jakitea, enpatiarako gaitasuna, portaeraren au-
rreikuspena, balioen hierarkia...

Bizikidet za-unitate bakoit zak bere hezkunt za proiektuaren garapena zehaztuko du, hemen aurkeztu-
tako Jarduteko Esparru Orokorrari lotuta.

VIII. Eranskina
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Egoit za-dispositiboen Jarduteko Esparru Orokor horrek oinarri izango ditu irizpide pedagogiko 
hauek:

• Ikuspegi hezit zaile, terapeutiko eta gizarterat zailea. Gizarte-babesik gabeko adingabekoa bere bizit za 
egokiro bideratu eta orientat zeko lagunt za behar duen pert sona da.
• Esku hart zeko eredu pert sonalizatua, adingabeko bakoit zaren ezaugarriei egokitua, erabili behar da, 
esku-hart ze orokor eta komunitarioen balioa ukatu gabe.
• Nerabearen nortasunaren garapen osoa lortu behar da, haren ohiturak, jarrerak, sentimenduak eta 
balioen eskala berregituratuz.
• Mailaka eta pixkanaka egin behar da lana, urrat sez urrat s aurrera eginez, ikaskunt zaren erritmoa eta 
adingabekoaren heldutasun gradua kontuan izanik. 
• Adingabekoa familia moduko talde batean sartu behar da. Talde horrek izaera eta funt zionalta-
sun independenteak izango ditu, eta agente hezit zaile nagusia izango da. Bizikidet zarako eremu 
hori gizarte trebetasunak garat zeko, jokabideak aldat zeko eta jarrera berriak sort zeko esparrua 
izango da.
• Apurka-apurka ardura hartu behar dute egoiliarrek, lehen unetik hasita, zentroko eta bizikidet za
-unitateetako jardueren eta bizit zaren antolaketan parte hart zeko. Adingabeek euren taldea anto-
lat zen eta mantent zen parte hartuko dute, eta eurena dela nabarituko dute.  Horrela lort zen den 
ikaskunt za guztiz aberasgarria da harrera egiten zaien guztient zat, eta gizarterat zeko baliabide 
ahalt sua da.
• Hezit zaile eta teknikariek zuzenean parte hartu behar dute taldearen dinamikan. Hezit zaileak taldean 
sartuko dira eta horrek bere ondorio guztiak ekarriko ditu: identifi kazio-eredu izango dira, eta jardue-
ren orientat zaile. Halaber, langile guztiek benetako hezkunt za-erkidegoa osatuko dute. Denek izango 
dituzte interes eta oinarrizko irizpide berberak.
• Koordinazio eta lagunt zarako mekanismoak ezarri behar dira beste baliabide bat zuekin eta bakarrik 
dauden adingabeko at zerritarren arazoez ardurat zen diren elkarteekin.
• Lan psikologikoa eta psikiatrikoa estu lotu behar zaio hezkunt zaren arloko esku-hart ze pert sonaliza-
tuari, arazoak konpont zen saiat zeko, nerabeen nortasuna harmonizat zeko eta ingurunean t xertat zen 
lagunt zeko.
• Inguruko baliabide normalizatuak erabili behar dira, beti ere adingabekoen beharrizan eta ezaugarriei 
ondoen egokit zen zaizkienak bilatuz.
• Proiektuaren azken helburua nerabeari behar duen autonomia ematea da; horrela bere kabuz molda-
tu ahal izango da gizarte normalizatuaren egituran eta dinamikan.

GOFEren eta Gizarte Ekint za Sailaren egoit za-zerbit zuetan egiten den jardueraren fi losofi az eta 
esparruaz zehaztasun gehiago ematen dira eskuliburu honetako beste kapitulu batean, Egoit za Harrerari 
buruzkoan hain zuzen.

3. ESKU-HART ZEAREN HELBURUAK ETA EGITURA, BAKARRIK DAUDEN ADINGABEKO
AT ZERRITARREI LAGUNT ZEKO ZENTRO ETA BIZIKIDET ZA-UNITATEETAN

Hezkunt zaren arloko esku-hart zearen helburu orokorrak honakoak dira: 
• Adingabekoaren lege-egoera erregularizat zea, inguruak eskaint zen dizkion baliabide eta aukera guz-
tiez onuratu ahal izan dadin.
• Oinarrizko beharrizanen estaldura eta garapenerako ibilbide pert sonalizatuaren ezarpena bermat zea.
• Adingabekoaren nortasuna oso-osoan garat zea, gizarte ingurunean egokiro eta bere kabuz mol-
dat zeko behar duen heldutasuna lor dezan.

Bakarrik dauden adingabeko at zerritarrak: jarduteko esparrua eta ibilbideak
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• Adingabekoen jokabide-errepertorioa aberastea, euren eskariak eta zailtasunak egokiro ebazteko 
gai izan daitezen.
• Adingabekoen kultura-maila igot zea eta prestakunt zaren bidezko gaikunt za hobet zea, ikasteko 
dituzten zailtasunak konpent satuz eta euren ezaugarrietarako baliabide egokiak emanez.
• Lan ingurunean autonomiaz eta arduraz jarduteko behar dituzten ezaguera, baliabide eta trebeta-
sunak eskaint zea egoiliarrei.
• Aisiarako eta astialdirako aukerak sustatu eta garat zea, adingabekoek ingurunean dituzten interes 
eta motibazioei egokituak.
• Ahal den eta egokia den guztietan, famili harremanak sustat zea, adingabekoak familiarekiko lotura 
afektiboari eut si diezaion.
• Beste erakunde bat zuekin lankidet zan arit zeko prozedurak bermatu eta sustat zea, jarduera koor-
dinatuaren protokoloak diseinatuz.

Hezkunt za Proiektu honetako geroagoko atal batean zehat zago azalduko dira hezkunt za-helburu 
horiek guztiak.

Helburu horiek lort zeko hezkunt zaren arloko esku-hart zea honako lagunt za-arlo hauetan egitu-
ratuko da:

Banakako harrera:

Lehenengo fasea: 
Elkarrizketa, Lehenengo Harrerako Zentroan, bizikidet za-unitate t xikiak zertan diren jakinarazteko 

eta adingabekoa haietan sart zeko gertu dagoen balorat zeko.
Bizikidet za-unitate t xikien Hezkunt za Kontratua eta haien funt zionamendu sistema aurkeztu eta 

azalt zea.
Lehenengo Harrerako moduluko Hezkunt za Taldearekiko koordinazioa.

Bigarren fasea: 
Hezit zaile-tutorea esleit zea.
Elkarrizketa, ondoko gaiei helt zeko:

• Adingabekoarekin batera, haren lege eta administrazio esparrua, gizarte-babesaren esparrua eta harekin 
erabiliko den plana aztert zea. Halaber, eskura dauden baliabide juridiko eta sozialak aztertuko dira.
• Hezkunt za Kontratua onartu eta sinat zea, harrera-unitatetik proposat zen baldin bada bizikidet za-uni-
tatera aldat zea. Hezkunt za Kontratuaren bitartez, adingabekoari bere eskubideak eta unitatean irauteko 
bete beharko dituen betebeharrak jakinaraziko zaizkio.
• Barne Erregimeneko Araudia badagoela esan, eta bera ukit zen duen edukia jakinaraziko zaio adingabe-
koari.
• Gizarterat zeari begira, Banakako Garapen Plana ezarri beharra jakinaraziko zaio. Plan horretan gizarte-
rat ze-helburuak eta gizarterat zeko baliabideak eta epeak ezarriko dira.
• Adingabekoaren gain erant zukizuna duten erakunde guztiekiko harremanak eta koordinazioa. Adinga-
bekoen Fiskalt za, Adingabekoen Epaitegia, At zerritarren eta Agirien Probint ziako Lantaldea, Gobernuaren 
Ordezkarit za, Lan Ministerioa, kont sulet xeak eta, jakina, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko 
Umeen Zerbit zua.

Asistent ziazko lagunt za: 

Osasun lagunt za, adingabeko bakoit zaren beharrizanen arabera, Lagunt za Sistema Publikoarekin 
koordinaturik. 
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Beharrizan fi sikoak aset zeko eta bizilekua, elikagaiak, jant ziak, higienea eta ingurune egokia 
izateko lagunt za. 

Ahal bada, familia bilatuko da eta adingabekoak harekin harremanak izateko ahaleginak egingo 
dira.

Lege eta osasun egoera erregularizat zeko behar diren agiriak lort zen lagunt zea, pasaportea, TIS 
agiria, egoit za-baimena eta lan-baimena eskatuz.

Gizarte eta hezkunt za arloko lagunt za:

Eskolat zea, irakaskunt za arautuko ikastet xeetan, ahal dela; eskola-lagunt za, ikasketa gidatuare-
kin eta, lehenengo hiletan, gaztelania ikasi eta erabilt zeko dedikazio bereziarekin, HHE zentroetan eta 
egoit zan bertan.

Lanbide hastapenetarako ikastaroetan parte hart zea, inguruko Lanbide Hastapenetarako Ikastegietan.
Gizarte trebetasunak garat zea, solasaldi pert sonalak, talde-dinamikak eta abarrekoak erabiliz.
Astialdiko jarduerak egitea, klub eta elkarte federatuetan parte hart zea, kanpamentu eta udalekueta-

ra joatea, eta t xangoak eta aisiako bestelako jarduerak egitea. 

Gizarteratu eta lanerat zeko lagunt za:

Lana bilat zeko orientazioa ematea, lankidet za hit zarmenak eginez inguruko enpresekin, praktike-
tako kontratuak eta gero lan-kontratuak lort zeko aukera egon dadin.

Noizbehinka, aldi baterako lanak egitea.
Emant zipaziorako ibilbideetan sar daitezen sustat zea (baztertuent zako pisuak, SAIO egitaraua 

etab.).
Esku-hart ze prozesuan zehar, inplikaturiko erakundeekin lankidet zan arit zea, informazioa, lege-

aholkua eta lagunt za nahiz enplegu egitarauetako orientazioa jasoz.

4. IBILBIDEAK

Bizikidet za-unitate t xikiak Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Sailak bakarrik dauden adingabe-
ko at zerritarrei lagunt zeko duen sarearen egitura orokorrean kokat ze aldera, labur azalduko dira kolektibo 
horri lagunt zeko ezarri diren ibilbide guztiak, adinaren, beharrizanen, portaeren eta gizarteratu, laneratu eta 
emant zipat zeko aukeren arabera. 

4.1. Lehenengo Harrerako ibilbidea

Bizkaira helt zen diren adingabekoak Lehenengo Harrerarako Unitatean sart zen dira. Gaur egun 
Zabaloet xe Egoit zan dago.

Harrera, adingabekoari eskaint zen zaion informazioa, adinaren zehaztapena, dokumentazio pro-
zesuaren hasiera, babes neurri administratiboak, espedientearen arauketa eta abarreko alderdiak dire-
la-eta, Bakarrik dauden Adingabeko At zerritarrei Lagunt zeko Protokoloa betet zen da. Gizarte Ekint za 
Sailak egin du protokolo hori berariaz, Umeen Behatokian ezarritakoa egokituz. Gainera, adingabekoaren 
hasierako balorazioa egiten da. Horrela zehazten dira jarraitu beharreko gidalerroak, haren ahalbideei eta 
Bizkaian gizarterat ze prozesua hasteko nahiei dagokienez. 

Heziketa prozesuak hasten dira eta adingabekoarekin batera ezart zen da haren egoerari ondoen 
egokit zen zaion ibilbidea, haren ezaugarri pert sonalak eta portaera kontuan hartuta. Bi hilabeteren 
buruan, gut xi gorabehera, Egoit za Iraunkorreko Ibilbidera, Kontrol Trinkoko eta Tratamenduko Ibilbidera 
edo Emant zipazioko Ibilbidera igaroko da.

Bakarrik dauden adingabeko at zerritarrak: jarduteko esparrua eta ibilbideak
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4.2. Egoit za Iraunkorreko Ibilbidea

Lehenengo Harrera aldiaren ostean gure lurraldean gizarteratu nahia agert zen duten adingabekoak 
Egoit za Iraunkorreko Ibilbidean sart zen dira, baldin eta haien jarrera eta jokabidea beste adingabeko 
bat zuekin bizit zeko egokiak badira, hau da, bizikidet zako eta gizarte ingurunearekiko arazo larririk sor-
tuko ez dutela ikusten bada.

Era berean, bizikidet za-unitateetan sar daitezkeen adingabekoek hasita edukiko dute heziketa 
prozesua, lanerako prestakunt za edo lanerat ze prozesua, haien adinerako eta ezaugarrietarako egokia. 
Prozesu hori aldatu eta moldatu egingo da adingabekoaren ahalbideak, igurikapenak eta errendimendua 
ikusirik.

Egoit za Iraunkorreko Ibilbide hori adin-nagusitasunera heldu arte egingo da proiektu honetan 
defi nit zen diren bizikidet za-unitate t xikietariko bat zuetan, edo berariaz defi nit zen diren beste egoit za
-dispositibo bat zuetako moduluetan. Egoit za-dispositiboa zehazteko, kontuan hartuko da zein den adin-
gabekoaren beharrizanei ondoen egokit zen zaiona eta zenbat plaza dauden hut sik, Haurren Zerbit zuan 
gai honi buruz erabilt zen diren prozeduren arabera. 

Behin adin-nagusitasunera helduta, egonaldia luzatu ahal izango da berariaz zehaztuko den aldian, 
Emant zipazioko Ibilbidera igaro edo bizit za independentea egiteko behin betiko irten aurretik.

Baldin eta adingabekoren batek, unitate horietariko batera igaro ondoren, bizikidet zarako arazo 
larriak, delituzko portaera sozialak edo inguruneari egokit zen ez zaizkion jokabideak, Hezkunt za Kontra-
tuaren etengabeko urrat zeak edota Barne Erregimeneko Araudiaren urrat zeak agert zen baditu, Kontrol 
Trinkoko eta Tratamenduko Ibilbidera igaroko da harik eta argi egon arte berriro ere prestaturik eta gaitu-
rik dagoela bizikidet za normalizaturako.

4.3. Kontrol Trinkoko eta Tratamenduko Ibilbidea, bakarrik egon eta portaera arazo larriak 
dituzten adingabeko at zerritarrent zat

Ordezko ibilbideetariko edozeinetan bizikidet zarako eta inguruneari egokit zeko arazo larriak di-
tuzten adingabekoak (ohiko jokabide disruptiboak, disolbat zaileen edo bestelako gai toxikoen kont sumoa, 
lapurretak edo delituzko jokabideak, etengabeko diziplina falta, zereginetako edo lanerat ze aurreko pres-
takunt za prozesuan sart zeko ahaleginik eza, eta abar) arazo horiek kontrolatu eta zuzent zeko beren be-
regi sortutako egoit za-dispositiboan sartuko dira. Hezkunt zaren eta terapiaren arloko esku-hart ze trinkoa 
egingo zaie, autokontrol eta moldat ze maila hobeak lort zeko helburuarekin.

Adingabea ibilbide horretan ibiliko da harik eta Egoit za Iraunkorreko ibilbidean sart zeko gut xieneko 
baldint zak bete arte edo adin-nagusitasunera irit si arte; azken kasu horretan, gizarterat zeko baliabidee-
tara igaroko da. 

4.4. Emant zipazioko Ibilbidea

Adin-nagusitasunera irit sitakoan, Lehenengo Harreraren ostean edo, gehienbat, Egoit za Iraunko-
rreko Ibilbidean gizarterat zeko prozesu positiboa burutu ostean, gazteari emant zipazio-dispositibo edo 
pisu autonomoetan sart zeko aukera emango zaio, ezarriko den gehieneko aldirako, bizit za independentera 
igaro aurretik. Gizarte Ekint za Saileko Bazterkeriaren Aurkako Zerbit zuak dituen dispositibo eta baliabi-
deak edo beste bat zuk erabiliko dira. 

5. PRESTAKUNTZARAKO ETA LANERATZEKO BANAKAKO PLANAK

Beti ere prestakunt zarako eta lanerat zeko banakako planak egingo dira, adingabeko eta gazteen 
beharrizanei egokituak. Azken helburua hauxe izango da beti: adingabekoa gai izatea bizimodu indepen-
dentea izateko eta gizarterat zeko.
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6.- BABES SISTEMAREN ETA BANAKAKO NEURRIAK BETET ZEKO SISTEMAREN ARTEKO 
KOORDINAZIOA

Halaber berariazko protokoloak egiten ari dira Gazteent zako Justizia Sistemaren eta Babes Sis-
temaren arteko koordinazioa hobet zeko, epaileak ezarritako neurriak (barnetegian sart zea, zaint zapeko 
askatasuna etab.) bete behar dituzten adingabekoent zat.

Bakarrik dauden adingabeko at zerritarrak: jarduteko esparrua eta ibilbideak
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1. NOLA ZEHAZTU FAMILIA BATEK FAMILIAN ESKU HARTZEKO EGITARAUAN LAGUNTZA 
JASO BEHAR DUEN

Umeen Zerbit zuan kasua koordinat zeko ardura duenak bidaliko du familia Familian Esku Hart zeko 
Egitaraura, ondokoak egiaztatu ondoren:

1. Familiak Egitarauan sart zeko irizpideak betet zen dituela, eta 
2. Ez duela Egitarautik baztert zeko irizpiderik betet zen 
Familian esku hart zeko Egitarauaren xede dira Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi eta Umeen 

Zerbit zuan babes espedientea zabalik duten seme-alabak dituzten familiak. Egitarau horrekin lagunt za 
eman nahi zaie familiei, ume edo nerabea bere jatorriko familiarekin bizi denean edo ume edo nerabea 
babesteko neurri gisa, hori bere familiatik aldi baterako aldendu denean, familiak Egitarauan sart zeko 
irizpide hauek betet zen baditu: 

1. Adingabekoaren eta beraren guraso/tutore/zaint zaileen artean maitasun_harremanak izan be-
har dira; harreman horiek agerikoak eta positiboak izan behar dira.

2. Guraso/tutore/zaint zaileek eragozpen handiak izan behar dituzte, gurasoei berez dagozkien 
erant zukizunak bereganat zeko.

3. Eragozpen horiek begi-bistan geratu behar dira, hurrengo adierazleetatik edozein aplikatuz gero1:
- Arduragabekeria ez oso larria edo larria, zainketa fi sikoei dagokienez.
- Arduragabekeria ez oso larria edo larria, hezkunt zari dagokionez.
- Tratu t xar fi siko ez oso larri edo larriren bat.
- Tratu t xar emozional ez oso larria edo larria.
- Abandonu emozional ez oso larria edo larria.
- Beste tratu t xar edo abandonu mota bat zuk (lan-esplotazioa, eskean arit zea, jaio aurreko tratu 

t xarra etab.).
- Guraso/tutore/zaint zaileek ezgaitasun larria izatea seme edo alabaren jokabidea kontrolatu eta 

gobernat zeko.
4. Et xebizit zak gut xieneko bizigarritasun-ezaugarriak izatea.
5. Iragarpenen arabera, familiak zerbit zu zehat zak lort zeko aukera izatea, epe ertain edo luzean; 

guraso/tutore/zaint zaileek euren seme-alabei ematen dizkieten tratua eta jagot za hobet zea edo, bestela, 
guraso/tutore/zaint zaileok prest egotea, jarraibideak betet zeko eta profesionalek lagunt za eman diezaie-
ten ahalbiderat zeko.

6. Guraso/tutore/zaint zaileek Egitarauan parte hart zea onart zea, edo 90 eguneko probaldia, 
behint zat.

7. Gainera, familiaren et xean bizi diren haur edo nerabeen kasuan: 
- Umeen Zerbit zuko teknikariek uste izan behar dute haur edo nerabearent zat familiatik banant zea 

ez dela egokia, ez eta onuragarria ere.
- Argi egon behar da lagunt zarik gabe jarrait zeak adingabeen egoera ikaragarri hondatuko lukeela 

eta babes-neurriak hartu beharko liratekeela.
8. Babes-neurria aplikatuta familiatik aldi baterako banandu diren haur eta nerabeen kasuetan: 
- Umeen Zerbit zuko teknikariek uste izan behar dute haur edo nerabearent zat ez dela ez egokia ez 

onuragarria familiatik behin betiko banant zea, eta ahalik eta lasterren bildu behar dela senitartekoekin 
berriro.

Hauek dira egitarautik baztert zeko irizpideak:
1. Familiaren barruan sexu-abusuak izatea.
2. Bi guraso/tutore/zaint zaileek (bi gurasoko familietan) edo guraso bakarrak (guraso bat baizik ez 

den familietan) arazo hauetako bat dute:
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- Droga edo alkohol gehiegi hart zen dute aspalditik, eta pronostikoa negatiboa da eta ez dago 
tratamendurik2.

- Nahasmendu psikiko ezgait zaile, larri eta kronikoa dute, eta ez dago ez tratamendurik ez kontrol 
farmakologikorik3. 

- Buru at zerapen ertain edo sakona.

2. FAMILIAN ESKU HARTZEKO EGITARAUAN SARTZEKO PROPOSAMENA

Aurreko betekizunak beterik, kasuaren koordinat zaileak Umeen Zerbit zuan egitaraua zuzent zeko 
ardura duenari galdetuko dio ea Familian esku hart zeko Egitarauan lekurik dagoen ala ez.  Ohar ga-
rrant zit su bat egin behar da: umea edo nerabea familiatik banant zea erabakit zen denean, Familia Ha-
rreraren Ataleko edo Egoit za Harreraren Ataleko teknikariek, kasuan kasukoek, hartu behar dute Familian 
esku hart zeko Egitarauko esku-hart zea hasteko erabakia. Adingabekoak familiarekin gerat zen direnean, 
Harrera, Balorazio eta Orientazio Taldeko teknikariek hartuko dute erabakia. 

Egitarauaren zuzendariak Familian esku hart zeko Planean lekua dagoela ziurtatu ondoren, 
kasuaren koordinat zaileak honakoa egingo du: 

1. Kasuaren Planari dagokionez ados jarriko da Oinarrizko Gizarte Zerbit zuekin, eta, ahal bada eta 
egokit zat jot zen badu, adingabekoaren eta familiaren gain esku hart zen duten beste zerbit zu bat zuekin 
ere bai (adibidez, harrera zentroarekin, eskolarekin, adimen-osasuneko zentroarekin).

2. Gurasoei/familiari Familian esku hart zeko Egitaraua eskainiko die, eta familiari argi eta garbi 
azalduko dizkio ondokoak:

- zergatik, zertarako eta zenbat denboraz esku hartuko zaien Familian esku hart zeko Egitarauan. 
- zer informazio eskatuko dion Zerbit zuak Familian esku hart zeko Egitarauari, eta zer nolako jar-

duketak egin daitezke, tratamenduari nola erant zuten dioten ikusita.
Beharrezkoa baderit zo, kasua koordinat zeko ardura duenak kasua aztertuko du Familian esku 

hart zeko Egitarauaren gainbegiralearekin batera, familiari Egitaraua eskaini aurretik.
Familiak baiet za emanez gero, kasuaren koordinat zaileak Egitarauaren zuzendariari proposamen 

formala aurkeztuko dio familia hori Familian esku hart zeko Egitarauan sart zeko. Proposamen hori idat ziz 
edo posta elektronikoaren bidez egingo da, eta bi agiri bilduko ditu:

1. Deribazio fi t xa (dagokion ereduaren arabera egina).
2. Kasuari buruzko t xosten laburra, informazio hauek dituena: 
a) Haur edo nerabearen eta familiaren egoera. Txosten horretan aipamena egin ahalko zaie kasua-

ren espedientean sartutako t xostenei. Familian esku hart zeko Egitarauan kasua gainbegirat zeko ardura 
duenak geroago horiek kont sultatu ahal izango ditu.  Dagoeneko espedientean sartu den informazioa 
ez da errepikatuko

b) Kasuaren Plana.
c) Familiak tratamendu-eskaint zari emandako erant zuna, eta 
d) Familian esku hart zeko Egitarauari ezarritako helburu orokorrak.

1 Haurren tratu t xar edo abandonu moten defi nizioa I. eranskinean dago.
2 Familia hauek FEHEra bildu ahal izango dira, guraso/tutore/zaint zaileek alkoholarekin edo drogekin dituzten arazoetarako berariazko tratamen-
dua izan dezaten. Behin tratamendua hasita, kasuaren koordinat zailea FEHEren esku-hart zea “aldi baterako etetea” erabaki ahal izango du, harik 
eta alkoholaren edo drogen menpekotasun arazoa konpont zeko fase aurreratuan dagoela ziurtatu arte. Orduan berriro erabaki ahal izango da 
familia FEHEra bilt zea, egitarau horrek berezko dituen helburuak lant zeko: gurasoen eta seme-alaben arteko harremanak eta arreta. 
3 Guraso/tutore/zaint zaileek nahasmendu psikiko ezgait zaile, larri eta kronikoa dutela eta tratamendu/kontrol farmakologikorik ez dutela susmatu 
arren, DSM-IVren araberako diagnostiko psikopatologikorik ez badago, ahaleginak egingo dira lantaldeko psikologoak guraso/tutore/zaint zaileak 
ikus dit zan, horrelako nahasmendurik duten jakiteko eta, hala bada, haren larritasuna zehazteko.

Familian Esku Hart zeko Egitarau Espezializatua
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Egitarauaren zuzendariak berehala bidaliko ditu fi t xa eta kasua Familian esku hart zeko Egitarauan 
sart zeko t xostena, paperean edo posta elektronikoaren bidez. Hurrengo egunetan, Familian esku hart zeko 
Egitarauan kasua gainbegiratuko duen pert sona harremanetan jarriko da kasuaren koordinat zailearekin, 
esku-hart zea nola hasiko den zehazteko. 

Kasuaren gainbegiraleak kasuari buruz bidali zaion informazioa aztertuko du. Behar izanez gero, 
espedientea ikusi ahal izango du. Espedienteak Umeen Zerbit zuaren bulegoetan egongo dira beti. Kasua-
ren gainbegiraleak beharrezkot zat jot zen badu espedienteko agiriren baten fotokopiak egitea, kasuaren 
koordinat zaileari esan beharko dio. 

Gero, kasuaren koordinat zaileak eta Familian esku hart zeko Egitarauan kasua gainbegirat zen 
duen pert sonak bilera egingo dute, ume edo nerabeaz eta familiaz dagoen informazioa aztert zeko, 
esku hart zeko estrategia zehazteko eta esku-hart zean zein baliabide erabiliko diren erabakit zeko (ka-
suaren gainbegiraleak, famili hezit zaileak, psikoterapia, gurasoen eskola, nerabe taldea)4. Familia be-
rriro bat zen den kasuetan, bilera horretan izango dira, gainera, umea edo nerabea dagoen harrera 
zentroko arduradunak.

Bilera horretan erabakitakoa oinarri, Familian esku hart zeko Egitarauan kasua gainbegirat zeko 
ardura duenak geroago proposamen formala bidaliko dio, faxez edo posta elektronikoz, kasuaren koordi-
nat zaileari, ondoko gaiak direla-eta:

- Kasuan erabili beharreko berariazko baliabideak, hala barrukoak (kasuaren gainbegiralea, famili 
hezit zailea, psikoterapia, gurasoen eskola, nerabe taldea) nola kanpokoak (erkidegoko baliabideak). 

- Famili hezit zaileak eta psikoterapeutak esku hartu behar badute, haien bisita edo saioen in-
tent sitatea. 

- Eginkizun horiek beteko dituzten profesionalen izen-deiturak eta curriculumeko oinarrizko 
datuak, eta

- Profesional horiek esku hart zen hasi ahalko diren eguna.
Familian esku hart zeko Egitarauak, famili hezit zaile eta psikoperapeuta izateko, beren ezaugarri 

pert sonalengatik eta gaitasun profesionalarengatik familia bakoit zaren beharrizanetarako egokiak diren 
profesionalak bilatuko ditu. Familian esku hart zeko Egitarauaren proposamenak, horri dagokionez, ka-
suaren koordinat zaileak aztertuko ditu. Azken horrek, Familian esku hart zeko Egitarauak proposatutako 
profesionalak kasuaren beharrizanetara egokit zen ez direla irudit zen bazaio, proposamen berriak egiteko 
eskatu ahalko du, harik eta gogoko duenen bat aurkitu arte. Gai horretan ados jarri ondoren, kasuaren 
gainbegiraleak idazkia emango dio kasua koordinat zeko ardura duen pert sonari, eta bertan ondokoa 
agertuko da:

- Kasuan kasuko familia Familian esku hart zeko Egitarauan sartu dela jakinarazteko egitarauaren 
zuzendariak igorritako fi t xa eta deribazio-t xostena zein egunetan jaso diren.

- Familian esku hart zeko Egitarauan familia horrekin lan egingo duten pert sonen izen-deiturak 
eta titulazioa.

- Zein egunetan has daitekeen esku-hart zea.
Kasuaren fi t xa eta kasua Familian esku hart zeko Egitarauan sart zeko deribazio-t xostena igort zen 

direnetik ez da hiru aste baino denbora luzeagoa igaro behar familiari Egitarauaren aurkezpen formala 
egiteko bilera egin arte. 

Halaber kasuaren koordinat zaileak erabaki eta zehaztu behar du zein eskumen izango dituzten 
Umeen Zerbit zuak, Oinarrizko Gizarte Zerbit zuek, Familian esku hart zeko Egitarauak, harrera zentroak 
eta kasuan esku hartu behar duten beste zerbit zu bat zuek Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-
hart zeak dirauen bitartean, eta haien arteko komunikazio bideak defi nitu behar ditu. Beste zerbit zu 

bat zuekiko koordinazioaz Familian esku hart zeko Egitaraua ala kasuaren 
koordinat zailea arduratuko den, berriz, azken horrek erabakiko du, bere ger-
tutasuna, kasuaren beharrizanak eta iraganean zerbit zu horiekin izan dituen 
harremanak kontuan hartuta.

4 Baliabide horietariko bakoit za-
ren eginkizunak eta esku 
hart zeko metodologia zehat z
-mehat z azalt zen dira Egita-
rauaren diseinuan.
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3. FAMILIAN ESKU HARTZEKO EGITARAUAREN AURKEZPENA

Bilera batean, Familian esku hart zeko Egitarauaren aurkezpen formala egingo diote familiari 
Umeen Zerbit zuan kasua koordinat zeko ardura duen pert sonak eta Familian esku hart zeko Egita-
rauko gainbegiraleak edota hezit zaileak (Familian esku hart zeko Egitarauaren aldetik gainbegiralea, 
hezit zailea edo biak joan ahal izango dira).  Kasuaren koordinat zaileak egokien derit zon lekuan egingo 
da bilera hori; normalean, Umeen Zerbit zuan. Egokia dela pent sat zen bada betiere, bilera horretara 
beste pert sona bat zuei ere deitu ahalko zaie (esaterako, familia zabaleko kideak, Oinarrizko Gizarte 
Zerbit zuak, harrera zentroko profesionalak, beste zerbit zu bat zuetako profesionalak). Familiaren al-
detik gurasoei ez eze, egoki irizten bazaio, beste seme-alabei eta familia osat zen duten beste kide 
bat zuei ere deitu ahalko zaie. 

Bilera horretan:
1. Kasuaren koordinat zaileak, familiarekin eta Familian esku hart zeko Egitarauko profesionalekin 

batera, Umeen Zerbit zuaren esku-hart zea ekarri zuten gertaerak aztertuko ditu eta Kasuaren Plana 
berrikusiko da.

2. Familian esku hart zeko Egitarauko profesionalak formalki aurkeztu dizkio familiari, eta haien 
esku-hart zearen helburu orokorrak azalduko ditu. 

3. Familian esku hart zeko Egitarauko profesionalak eta familia bakarrik ut ziko ditu, lehenengoek 
familiari azal diezaioten Familian esku hart zeko Programako esku-hart ze prozedura, informazio gehiago 
bildu dezaten eta lehenengo harremana/bisita noiz eta non izango den itundu dezaten.

4. Aurrekoa amaiturik, kasuaren koordinat zailea berriro sartuko da bilerara eta Umeen Zerbit zua-
ren eta familiaren arteko akordioaren hiru ale sinatuko dira. Akordio horretan honakoak zehaztuko dira: 
(a) zergatik esku hartu duen Umeen Zerbit zuak, (b) zein diren Familian Esku Hart zeko Egitarauaren esku-
hart zearen helburu orokorrak, (c) zer konpromiso hart zen dituen alderdi bakoit zak, (d) zer epe fi nkat zen 
diren esku hart zeko, eta (e) zer ondorio izango dituen akordioa ez betet zeak. Akordioaren kopia bat 
art xibatu egingo da kasuaren espedientean, beste bat familiari emango zaio eta hirugarrena Familian 
esku hart zeko Egitarauarent zat izango da.

Akordioa sinatu eta berehala, kasuaren koordinat zaileak jakinarazpen formala egingo die Oinarrizko 
Gizarte Zerbit zuei eta haurra edo nerabea dagoen harrera zentroari, Familian esku hart zeko Egitarauaren 
esku-hart zea hasiko dela jakin dezaten. 

4. FAMILIAN ESKU HARTZEKO EGITARAUAREN ESKU-HARTZEA

Lotura eta behaketa aldia amaitutakoan (hau da, esku-hart zearen lehenengo zort zi asteak igaro-
takoan, gut xi gorabehera), Familian esku hart zeko Egitarauan kasua gainbegirat zeko ardura duen pert so-
nak kasuaren koordinat zaileari t xostena bidaliko dio; bertan:

- Tarte horretan jasotako informazio berria bilduko du.
- Familiak esku-hart zeari nola erant zun dion azalduko du.
- Familian esku hart zeko Egitarauak jorratuko dituen berariazko helburuen eta sekuent ziaren gai-

neko proposamena egingo du.
- Proposamena egingo du hurrengo hiletan kasuan erabili beharreko baliabideei buruz (hala ba-

rruko baliabideak nola Familian esku hart zeko Egitarautik kanpokoak) eta haien intent sitateari buruz. 
Kasua koordinat zeko ardura duen pert sonak Familian esku hart zeko Egitarauaren proposamenak 

baloratuko ditu, helburuei eta baliabideei buruzkoak alegia, eta ont zat emango ditu edo, bestela, behar 
diren aldaketak proposatuko dizkio kasuaren gainbegiraleari. 

Ordutik aurrera, Umeen Zerbit zuaren eta Familian esku hart zeko Egitarauaren eginkizunak ondo-
koak izango dira:
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Umeen Zerbit zua (Kasuaren Koordinat zailea)
- Familiaren eta beste instant zia bat zuen aurrean haur edo nerabearen babesari buruzko erabakiak 

hart zeko eskumena duen erakunde gisa agert zea.
- Kasuaren Planean beharrezko ikusten diren aldaketak erabaki edo dagokion organoari propo-

sat zea.
- Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zeari etengabeko jarraipena egitea. 
- Familian esku hart zeko Egitarauak eta beste zerbit zu bat zuek (adibidez, harrera zentroa) aldian-

aldian familiaren eta ume edo nerabearen egoeraz eta esku-hart zearen nondik norakoaz bidalt zen duten 
informazioa aztert zea.

- Familian esku hart zeko Egitarauak emandako baliabideen eta baliabide horien intent sitatearen 
egokitasuna balorat zea. Familian esku hart zeko Egitarauarekin horretaz egoki irizten zaien aldaketak 
adostea.

- Haur edo nerabeak egoit zan badaude, Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zea harre-
ra-zentroarekin koordinat zea.

- Familian esku hart zeko Egitarauari lagunt zea, beste zerbit zu bat zuekin egin beharreko kudeake-
ta guztietan.

- Familia berriro bat zeko unea zehaztea, eta prozesu hori nola burutu erabakit zea (denboran zehar, 
bisiten maiztasuna, eta abar). Behar izanez gero, familia berriro bat zeko prozesua aldi baterako edo behin 
betiko etetea.

- Zerbit zuekiko koordinazioa bere gain hart zea, hala erabakita badago (ikus 2. ataleko azken pa-
ragrafoa: “Beste zerbit zu bat zuekiko koordinazioaz Familian esku hart zeko Egitaraua ala kasuaren koordi-
nat zailea arduratuko den, berriz, azken horrek erabakiko du, bere gertutasuna, kasuaren beharrizanak eta 
iraganean zerbit zu horiekin izan dituen harremanak kontuan hartuta”).

- Familiekin edo beste zerbit zu/profesional bat zuekin zuzenean esku hart zea, Familian esku 
hart zeko Egitarauak eskatu eta esku-hart zearen bilakaera onerako beharrezko irizten zaionean.

- Kasuaren Planean aldaketa garrant zit suak egin behar izaten direnean (adibidez, neurriaren al-
daketa, familia berriro bat zeko prozesuaren etendura, gurasoek seme-alabak ikusteko araubidearen al-
daketa), ahal dela, ados jart zea familiarekin, Oinarrizko Gizarte Zerbit zuekin, Familian esku hart zeko 
Egitarauarekin, harrera zentroarekin eta kasuan esku hart zen duten beste zerbit zu bat zuekin, edo, be-
hint zat, horiek guztiak jakitun jart zea.

- Haur edo nerabearekin eta familiarekin zuzeneko harremanak izatea, beti ere Familian esku 
hart zeko Egitarauarekin eta harrera zentroarekin koordinaturik.

Familian esku hart zeko Egitarau Espezializatua
- Tratamendua haur edo nerabearekin eta familiarekin garat zea, Familian esku hart zeko Egita-

rauak berak dituen zein komunitatean dauden baliabideak erabiliz.
- Adingabekoaren segurtasunean eta integritatean eragin kaltegarria duen edo ustez izan de-

zakeen edozein gorabehera gertat zen denean, berehala kasuaren koordinat zaileari jakinaraztea, dili-
jent zia bidez.

- Kasuaren koordinat zaileari berehala jakinaraztea, dilijent zia bidez, familiarekin  planifi katu-
tako bisitak/saioak egitea edo aurreikusitako helburuen gaineko lana egitea eragozten duen edozein 
gorabehera.

- Kasuan egindako gestioen eta Familian esku hart zeko Egitarauko profesionalek familiarekin 
izandako harreman, bisita eta saio guztien erregistro idat zia edukit zea.

- Familia ahalik eta gehien inplikat zea esku-hart zearen antolaketan eta garapenean.
- Haurrent zako zein familiarent zako sostengu eta babes zerbit zuen sare egonkorra sustatu, man-

tendu edota dinamizat zea.
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- Familiaren eta komunitateko zerbit zuen arteko harremana sendot zea.
- Oinarrizko Gizarte Zerbit zuen jarduketa koordinat zea, eta haiei informazioa ematea Familian 

esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zearen nondik norakoaz eta familiarekin egiten diren jarduketez. 
- Oinarrizko Gizarte Zerbit zuei kasurako beharrezko irizten zaien komunitateko baliabideen ges-

tioa eta tramitazioa proposat zea.
- Bere esku-hart zea haur edo nerabea dagoen harrera zentroarekin koordinat zea.
- Adingabekoarekin eta familiarekin harremanetan dauden profesional eta zerbit zuekin etengabe 

koordinatuta egotea, eta horiei buruzko informazio jarraitua jasot zea (zeregin hori kasuaren koordi-
nat zaileak bere gain hart zen ez duenean).

- Sei hilean behin t xostena igort zea Umeen Zerbit zuan kasua koordinat zen duen pert sonari, trata-
menduaren nondik norakoari buruz; gainera, harekin beharrezkoak jot zen diren harreman guztiak izango 
ditu.

- Kasuaren koordinat zaileak eskat zen dituen t xosten guztiak egitea.
- Kasuaren koordinat zaileari Kasuaren Planean egoki irizten zaien aldaketak proposat zea.

Umeen Zerbit zua (kasuaren koordinat zailea) - Familian esku hart zeko Egitaraua (kasuaren 
gainbegiralea)

- Hiru hilean behin bilera egitea esku-hart zea ebaluat zeko eta, behar izanez gero, estrategia 
edota lanaren helburuak berriz antolat zeko. Komenigarri irizten zaion guztietan, familiako kideak edo 
kasuan esku hartu nahiz harekin zerikusia duten beste profesional bat zuk deitu ahal izango dira bilera 
horietara.

- Etengabeko harremanak eta koordinazioa izatea.

5. FAMILIAN ESKU HARTZEKO EGITARAUAREN ESKU-HARTZEAREN AMAIERA
Familiek Familian esku hart zeko Egitarauan parte hart zeari ut ziko diote honako ingurumariren 

bat gertat zen denean:
- Familiak egitaraua bere erabakiz ut zi du.
- Aurreikusitako helburuak lortu dira. 
- Familiaren baldint zak nabarmen aldatu dira eta guraso/tutore/zaint zaileak haur edo nerabeen 

beharrizanak egokiro aset zeko gai dira, kanpoko inolako lagunt za profesionalen beharrik gabe.
- Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zearen gehieneko epea amaitu da.
- Emait zarik ez da lortu.
- Emandako zerbit zuak ez dira familiaren bizitokian haur edo nerabeen oinarrizko segurtasuna eta 

integritatea bermat zeko nahikoak.
- Familiako seme-alaba guztiek 18 urte egin dituzte.
- Familia Bizkaitik kanpora bizit zera joan da.
Ahal den guztietan, esku-hart zearen amaiera behar beste denbora lehenago antolatuko da, fami-

liaren eta Familian esku hart zeko Egitarauaren arteko lotura desegiteko prozesua bete dadin.
Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zeari amaiera emateko, kasuaren koordinat zaileak 

urrat s hauek egingo ditu:
1. Familian esku hart zeko Egitarauarekin, harrera zentroarekin eta Oinarrizko Gizarte Zerbit zuekin 

ados jarriko da esku-hart zeari amaiera emateko.
2. Behin hori eginda, eta ezin denean edo komeni ez denean izan ezik, kasuaren koordinat zaileak 

eta Familian esku hart zeko Egitarauko profesionalek it zulketako bilera formala izango dute familiarekin, 
non esku-hart zearen emait zak aztertuko diren eta tratamenduari amaiera formala emango zaion. Bilera 
horretan, kasuaren koordinat zaileak argi azalduko dio familiari aurrerant zean zer nolako harremanak 
izango dituen Umeen Zerbit zuarekin.
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3. Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zearen amaieraren jakinarazpen formala egingo 
die Oinarrizko Gizarte Zerbit zuei, idazki bidez.

4. Esku-hart zea amaitu dela eta zergatik amaitu den jakinaraziko die kasuan esku hartu duten 
beste zerbit zuei.

Bestalde, Familian esku hart zeko Egitarauak esku-hart zeari buruzko amaierako laburpen-t xostena 
egingo dio kasuaren koordinat zaileari. Bertan ondokoak azalduko dira:

- Amaierako helburuak.
- Esku-hart zeak zenbat iraun duen.
- Erabilitako baliabideak (barrukoak zein kanpokoak).
- Kasuaren bilakaera: haur edo nerabeari eta familiari ezarri zit zaizkien helburuak zenbateraino 

bete diren.
- Pronostikoa eta etorkizunean esku hart zeko beharrak.
Irizpide orokor modura (salbuespenak egon daitezke), esan daiteke 18 hilabeteko  tratamendu 

intent siboko aldia nahikoa dela familia bat hobet zeko gauza den jakiteko eta haurra edo nerabea 
familiaren et xera behin betiko it zul daitekeen edo babes neurri iraunkorrik beharko duen erabakit zeko. 
Zenbait kasutan, familiek tratamendu zerbit zuak behar izaten jarraituko dute 18 hilabeteko epeaz 
geroztik ere, halakoetan zerbit zuak hain intent siboak izango ez diren arren5.

Halaber, irizpide orokor modura (salbuespenak salbuespen), esan daiteke tratamendu intent siboa 
jasot zen duen familiak tratamenduaren lehenengo hamar hiletan aldaketa adierazgarria ageri ez badu, 
tratamendua amaitut zat jo behar dela, pent sat zekoa baita epe laburrean edo ertainean aldaketarik ez 
dela izango.

Nolanahi ere, familia birgait zeko aurreikusitako epealdia adingabekoaren beharrizanekin batera-
garria den baloratu behar da. Hau dela eta, adin gut xiko haurren familient zat jart zen diren epeak adin 
gehiagoko haur edo gazteent zat jart zen direnak baino laburragoak izango dira, halabeharrez.

5 Daro, D. (1988). Confroting child 
abuse. Research for effective
design. New York, The Free Press.
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FAMILIAREKIKO AKORDIOAREN EREDUA6

FAMILIAN ESKU HARTZEKO EGITARAUAN PARTE HARTZEKO AKORDIOA

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Saileko Umeen Zerbit zuak dituen datuen arabera,

(izen-deiturak) haur edo nerabeari guraso edo zaint zaileek ez diote behar bezalako arreta ematen.
Foru Aldundiak, umeen babesaren arloan dituen eskumenak erabiliz, Familian esku hart zeko

Zerbit zua ezarri du, Bizgarri Taldearekin itundua. Zerbit zu horrek lagunt za, heziketa eta terapia
zerbit zuak eskaint zen dizkie umeak zaint zeko arazoak dituzten familiei.

(gurasoen izen-deiturak) onartu egin dute Egitarau horretan parte hart zea, euren egoera aldatu eta 
seme-alabei behar dituzten zainketak eta arreta eman ahal izateko. Hauek dira, zehat z-mehat z, egitarau 
horretan parte hartuz lortu nahi dituzten helburuak:

- 
- 

Helburu horiek lort zeko honako epe hau ezarri da  7

Familian Esku hart zeko Egitarauan parte hart zeak esan nahi du

(gurasoen izen-deiturak) honako konpromisoak hart zen dituztela: 
1. Bere et xean famili hezit zaile baten present zia onart zea eta harekin elkarlanean arit zea bisitak 

egiten dituenean.
2. Egitarauko lantaldeak proposat zen dizkien psikoterapia saioetara joan eta haietan lagunt zea.
3. Proposat zen zaien guraso eskolako saioetara joan eta bertan parte hart zea.
4. 

Foru Aldundiko Gizarte Ekint za Sailak Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zearen non-
dik norakoari buruz etengabeko informazioa batuko du, bai eta kasuan zerikusia duten beste zerbit zuei 
buruzkoa ere. Aldian-aldian Sailak baloratu egingo du familiaren egoera, eta batez ere, gurasoek seme-
alabak behar bezala zaint zeko agert zen duten gaitasuna. Balorazio horretatik ateratako ondorioak jaki-
narazi egingo zaizkie. 

Kasuarekin zerikusia duten profesional guztiek familiaren egoeraren eta arazoen konfi dent zialta-
suna errespetat zeko konpromisoa hartuko dute.

Familian esku hart zeko Egitarauaren esku-hart zeak dirauen bitartean 
haurrek tratu t xarrak edo arreta gabezia jasaten dituztela at zematen bada, Foru 
Aldundiak beharrezkot zat jot zen dituen babes-neurriak jarri ahal izango ditu 
edota haur zein nerabea familiara berriz it zult zeko prozesua bertan behera ut zi 
ahal izango du8.

6 Gipuzkoako Foru Aldundiko Haur 
eta Gazteen Zerbit zuak erabilt zen 
duen ereduaren moldapena. Eredu 
hau aldatu egin daiteke eta kasu 
bakoit zaren beharrizan zehat zei 
egokitu.
7 Epea ezarriko da edo ez da epe-
rik jarriko, kasuaren ezaugarrien 
arabera.
8 Bidezkoa dena.
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DATUAK BABESTEKO KLAUSULA

Datu Pert sonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, jakinarazten dizuegu eskabide honetan 
jasotako datuak eta eskatutakoa ebazteko prozeduratik sort zen direnak datu pert sonalen fi t xategi informatizatu batean sartuko direla trata-
tuak izateko. Datuok estatistikak egiteko erabiliko dira, eta Gizarte Ekint za Sailari dagozkion eginkizunak betet zeko, alegia, eskatutakoarekin 
zerikusia duten arautegi eta legeetan ezarri zaizkion eginkizunak betet zeko. Informazio horren hart zaile izango dira Gizarte Urgazpenerako Foru 
Erakundea, Bizkaiko Udalak, indarreko legeriaren arabera aurreikusitako baldint zak betet zen dituzten administrazio eta erakunde publikoak, eta 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidet zan eskatutako zerbit zuak egiten dituzten erakundeak.

Fit xategi horretako datuak, izenik eman gabe eta estatistika lanak edo ikerlanak egiteko soilik, beste erakunde edo administrazio publiko bat zuei 
igorri ahalko zaizkie, euren interesa eta xedeak egiaztatuz gero.

Fit xategi horren arduraduna Gizarte Ekint za Saileko Umeen, Emakumeen eta Pert sona Ezinduen Zuzendarit za Nagusia da. Berarengana jo ahalko 
duzu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu; horretarako gutuna bidali beharko duzu helbide 
honetara: Ugasko kalea 3, 48014, Bilbo. Formulario hau sinatuta, baimena emango duzu zure datuak tratatu daitezen agiri honetan xedatu-
takoaren arabera.

Agiri hau sinat zeak esan nahi du azaldutako datu guztiak egiazkoak direla eta baimena ematen dela haiek egiaztat zeko eta espedientea egokiro 
ebazteko behar diren fi t xategi publikoetan kont sultak egin daitezen.

Era berean jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla foru aldundi honekiko zure harremanak amaitutakoan, indarreko legerian adin-
gabekoei aint zatesten zaizkien eskubideak eraginkorrak izan daitezen eta Legearen arabera bidezkoa den kasuetan espediente eta fi t xategiak 
eskura egon daitezen.

Ados daudela adierazteko, alderdiek sinatu egin dute, Bilbon,
 (data) 

Gurasoen eta Zerbit zuan kasuaren ardura duen koordinat zailearen izen-deiturak eta sinadurak
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FAMILIA BARRUAN HAUR EDO NERABEEKIN SEXU ABUSUAK DAUDENEAN
LAGUNTZA PSIKOLOGIKOA EMATEKO EGITARAU BEREZIA

A. EDUKIA

1. Ustez sexu abusuak daudenean profesionalei kont sulta egiteko zerbit zua. 

Horren bidez informazioa, aholkuak eta orientazioa ematen zaizkie Oinarrizko Gizarte Zerbit zue-
tako profesionalei, ikastet xeetakoei, osasun et xeetakoei eta abarrekoei, sexu abusuen susmo eta zant zuak 
daudenean, horrelakoetan ez baita derrigorrez espedientea egin behar Umeen Zerbit zuan.

Zerbit zu horren lana zuzenean koordinat zen da kasuarekin zerikusia duten profesionalekin. Bile-
rak eta elkarrizketak egiten dira gizarte-eragile horiekin, nola joka daitekeen erabakit zeko, edo Umeen 
Zerbit zuan espedientea egin beharra ekar dezakeen inguruabarren bat ote dagoen ikusteko. 

2. Sexu abusuak ikert zeko zerbit zua.

Abusua egiaztatu gabe dagoenean, lekukotasunak baloratu behar dira, eta egoeraren larritasuna 
edota sexu abusuen balizko ondorio psikologikoak zehaztu.

3. Baloraziorako eta ebaluazio terapeutikorako zerbit zua.

Helburu hauek ditu: horrelako egoera ekarri duen famili egoeraren zergatikoak baloratu eta eba-
luat zea, familian duten eragina ebaluat zea, suspert zeko pronostikoa egitea eta, horretara, tratamendu 
psikologikoa ezart zeko beharra eta aukerak zehaztea.

Zerbit zu honek barruan hart zen du banakako lagunt za psikologikoa, alegia, onuradunent zako tra-
tamendua: banakako sostengu psikologikoa eta psikoterapia.

4. Esku-hart ze terapeutikorako zerbit zua.

Tratamendu psikoterapeutikoa (banakakoa edo familia osoarena) eskainiko zaie lagunt za
beharra onart zen duten familiei, familiako harremanen patologia ezabat zeko, horixe baita abu-
suzko jokabidearen eragilea.

B. ONURADUNAK:

- Gizarte Ekint za Sailak babestu egingo ditu familia barruan sexu abusua jasan duten haur eta 
nerabeak, edo horren aztarnak ageri dituztenak. 

- Sexu abusuekin zerikusia duen familia.
- Sexu abusuaren egileak.
- Sexu abusuak egiten diren egoerarekin zerikusia izan dezaketen Oinarrizko Gizarte Zerbit zuetako 

profesionalak, ikastet xeetakoak, osasun arlokoak eta abarrekoak.

C. GIZA BALIABIDEAK 

Enpresak Egitarauan jarduten jarriko duen lantaldean gut xienez ere honakoak bildu behar dira: 
bi psikologo-psikoterapeuta, gut xienez 3 urteko esperient zia dutenak psikologo kliniko edo psikotera-
peuta gisa famili esku-hart zeetan eta tratu t xar fi siko edota fi sikoak nahiz sexu erasoak jasan dituzten 
pert sonent zako eta tratu t xarren egileent zako tratamenduetan. Hori guztia frogatu egin behar da. 

Inguruabarrak ikusirik beharrezkot zat jot zen denean, profesionala emakumezkoa izango da.

Familia barruan adingabekoekin sexu abusuak daudenean lagunt za psikologikoa emateko egitarau berezia
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D. UMEEN ZERBIT ZUAREKIKO LOTURA ETA KOORDINAZIOA.

Umeen Zerbit zuan kasua koordinat zen duen teknikariak egingo dio Egitarauan parte hart zeko pro-
posamena Egitarauaren zuzendariari, hau da, Harrera, Balorazio eta Orientazio Ataleko arloko arduradun 
teknikoari, eta honek egingo ditu behar diren urrat sak kasua Egitarauan sart zeko. 

Kasua Egitarauan sar dadin, fi t xa bat beteko da, idat zizko t xostenarekin batera. Bertan honako 
informazioak bilduko dira:

- Deribazio-fi t xa, adingabekoa identifi kat zeko oinarrizko datuekin.
- Egitarauan parte hart zeko proposamenari familiak emandako erant zuna.
- Egitarauari esleitutako helburuak.
Txosten hori aurkeztu ondoren bilera egingo da. Bertan, Umeen Zerbit zuan kasua koordinat zeko 

ardura duen pert sonak eta Egitarauan esku-hart zearen ardura hartuko duen psikologoak aztertu egingo 
dute haur edo nerabeari eta familiari buruz eskura dagoen informazioa, eta esku hart zeko estrategia 
erabakiko dute, bai eta helbururik egokienak ere.. 

Familia bakoit zaren beharrizan zehat zen arabera hartuko da erabaki hori, eta aldatu ahal izango 
da esku-hart zeak dirauen bitartean. Aipatutako zerbit zuan kasuaren ardura duen pert sonak izango du 
eskumena behar diren erabakiak hart zeko. Egitarauaren esku-hart zeak dirauen bitartean, Umeen Zer-
bit zuan kasua koordinat zeko ardura duen pert sonak eta Egitarauko erreferent ziako teknikariak aldian
-aldian bilera egingo dute kasua berrikusteko. Bilera horien maiztasuna kasuaren ezaugarriak eta beha-
rrizan zehat zak kontuan harturik zehaztuko da. Beti ere, bilerak sei hilean behin edo sarriago egingo dira. 
Aipatutako zerbit zuan kasua koordinat zen duen pert sonak beste profesional bat zuk deitu ahal izango 
ditu bilera horietara.

Aldiroko bilerez gainera, Umeen Zerbit zuan kasua koordinat zen duen pert sonak eta Egitarauko 
erreferent ziako teknikariak elkarrekin etengabeko harremanak eta koordinazioa izango dituzte, eta ger-
taera garrant zit suen berri emango diote elkarri.

Familiek Egitarauan parte hart zeari ut ziko diote lagunt zaren xede diren subjektu guztiek Egita-
raua bertan behera uztea erabakit zen badute, edo helburuak betet zen badira eta horrenbestez familia 
gai bada haur edo nerabeen beharrizanak egokiro betet zeko, kanpoko profesionalen lagunt zaren beharrik 
izan gabe. Dena dela, familiak Egitarauan parte hart zeari ut ziko diola erabakit zea Umeen Zerbit zuari 
dagokio.

Haur edo nerabearekin edo familiarekin izandako esku-hart zeari amaiera ematea erabakit zen de-
nean, Umeen Zerbit zuari amaierako t xostena emango zaio. Bertan labur azalduko dira adingabekoarekin 
eta familiarekin egindako esku-hart zearen nondik norakoa, lortutako emait zak, esku-hart zea amait ze-
rakoan haur edo nerabeak eta familiak duten egoera, pronostikoa eta etorkizuneko esku-hart ze edota 
lagunt za beharrizanak.
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FAMILIA HARRERA SUSTATZEKO EGITARAUA

A. EDUKIA

Hauxe da egitarauaren edukia, funt sean:
1. Harrera-familiei informazioa ematea, halakoak erakart zea, balorat zea eta haiei jarraikako pres-

takunt za ematea, harrera mota hauek egiteko:
1.1. Presako harrerak inoren familian, 
1.2. Harrera sinpleak (bi urte baino gut xiago) inoren familian, eta
1.3. Harrera iraunkorrak (bi urte baino gehiago) inoren familian, babesgabezia larriaren 

ondorioz euren familiatik aldi baterako banandu behar izan diren haur edo nerabeent zat.
2. Familia hart zaile horien prestakunt za eta jarraipena, eta horiei eta haur edo nerabeei lagunt za 

ematea harreraren prozesuan:
2.1. Prestakunt za eta lagunt za, adingabekoa eta familia hart zailea elkarri egokit zeko prozesuan.
2.2. Familia hart zaileent zako sostengua
2.3. Haur edo nerabeent zako sostengua
2.4. Haur edo nerabeen eta jatorriko familiaren bisiten jarraipena eta kontrola, bidezkoa 

denean.
3. Jatorriko familiekin lan egitea, kasuaren planean hala jasot zen denean, familia harrera bakoit za-

ren helburuaren arabera.
4. Presako harrerak sustat zea, hauek ere inoren familietan. Harrera horiek gehienez sei hilabete 

iraungo dute. Bitarte horretan Gizarte Ekint za Sailak kasuaren balorazioa egingo du, eta t xosten nahiz 
esku-hart zeak eskatu ahalko dizkio kontratu honen xede den lantaldeari. Bereziki sustatuko dira presako 
familia harrerak sei urtetik beherako haurrent zat, horiek erakundeetan sart zea saihesteko.

Eduki hori honako zerbit zuen bitartez garatuko da:

1. Familia hart zaileak informatu, erakarri, baloratu eta haiei etengabeko prestakunt za 
emateko zerbit zua

Familia Harreren Taldeak jasoko ditu familia harreraren inguruko informazio eskaera guztiak, dela 
zuzenean, dela Gizarte Ekint za Sailaren bitartez.

Familiak erakart zeari dagokionez, Familia Harreren Taldeak berariazko ekint zak burutuko ditu fa-
milia harrera zer den jendeari erakusteko, beti ere Gizarte Ekint za Sailaren zaint zapean. 

Berariazko egitarauak egingo dira presako familia harrerak, harrera sinpleak eta iraunkorrak egi-
teko gai diren familiekin. Aukeraketa-prestakunt za diseinua erabiliko da balizko familia hart zaileekin. 
Hauek izango dira prestakunt zaren helburuak: 

- Familiei informazioa eta prestakunt za ematea, familia harrera zertan den jakin dezaten.
- Familiek harrerari buruz igurikapen egokiak izan dit zaten lort zea.
- Familiak prestat zea, modu egokian aurre egin eta erant zun diezaieten harrera prozesuan azal-

du daitezkeen berezitasun, beharrizan eta eskariei, bai haur edo nerabeari dagokionez eta bai jatorriko 
familiari ere. 

Harrera-eskat zaileen balorazio psikosoziala jasoko da beren beregi emango den t xostenean. Txos-
ten horretan balorazio orokorra eta bidezko proposamena bilduko dira.

2. Harrera prozesurako lagunt za osoa emateko zerbit zua:

Jarraian deskribatuko diren zerbit zu guztiak gai izan behar dira berehala esku hart zeko eta la-
gunt za, kontrola eta euskarria eskaint zeko familia hart zaileei eta haur edo nerabeei, krisialdi edo larrial-
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dietan. Etengabeko lagunt zarako zerbit zu hau egokiro antolatu behar da, kasu bakoit zean behar bezain 
arin egin dadin eta behar adina baliabide erabil daitezen. 

Familia hart zaile eta familietan hartutako haur edo nerabe guztiek jasoko dituzte jarraian deskri-
bat zen diren zerbit zuak, bisitak gainbegiratu eta kontrolat zeko zerbit zua izan ezik; azken hori erabiliko 
da, bakar-bakarrik, ebazpen administratibo edo judizialak gurasoen eta seme-alaben arteko ikustaldiak 
gainbegiratu beharra dagoela zehazten duen kasuetan.  Kasu bakoit zeko esku-hart zea (familia hart zailea 
eta hartutako haur edo nerabea) kasuaren gainbegiraleak koordinatuko du. Berak zehaztuko du, Umeen 
Zerbit zuan kasuaren ardura duen koordinat zailearen oharrei jarraituz, kasu bakoit zean nola esku hartu be-
har den, zein profesionalek esku hartu behar duten eta noizero egin behar dituzten saioak edota bisitak. 

2.1. Adingabekoa eta familia hart zailea elkarri egokit zeko prozesurako prestakunt za eta 
lagunt za zerbit zua 

Harrera guztiek izango dute egokit ze fasea. Fase horren iraupena kasuaren ezaugarrien araberakoa 
izango da (haur edo nerabearen adina eta kasuaren bilakaera). Gehienez hiru hilabete iraungo du, baina 
salbuespenez epe hori luzatu egin daiteke kasuaren koordinat zaileak hala erabakit zen duenean. 

Zerbit zu honen bidez familia hart zaileari eta haur edo nerabeari egokit ze prozesua erraztu eta sor 
daitezkeen zailtasunak konpont zen lagundu nahi zaie. 

Zerbit zuak telefono bidezko etengabeko aholkularit za eskainiko die familiei, eta, behar izanez 
gero, famili hezit zaile baten bisitak edota lagunt za psikologikorako saioak ere bai. Hori guztia kasuaren 
gainbegiraleak zuzenduko du. 

2.2. Familia hart zaileei lagunt zeko zerbit zua
Zerbit zu honek familia hart zaileei orientazioa eta sostengua emango die helburu hauetarako:
- Harreraren bilakaeraren etengabeko jarraipena egiteko.
- Lotura eta askat ze prozesuetan lagunt zea.
- Haur edo nerabearekin edota jatorriko familiarekin harrera prozesuan zehar sor daitezkeen ara-

zoei egokiro aurre egiten lagunt zea.
Bi mekanismo erabiliko dira lagunt za emateko:
- Banakako lagunt za eta aholkularit za, profesionalen eskutik (gehienbat et xean).
- Taldeko trukea eta lagunt za. Guraso hart zaileen taldea eratuko da, eta bilerak egingo ditu pro-

fesionalek egokit zat jot zen duten maiztasunarekin. Talde horretan parte hartuko dute familia hart zaileek 
eta haiekin esku hart zen ari den taldeko profesionalek.

Zerbit zuak familiei telefono bidezko etengabeko aholkularit za, et xez et xeko bisitak eta, behar 
izanez gero, lagunt za psikologikorako saioak eskainiko dizkie, hori guztia kasuaren koordinat zaileak oni-
rit zia eman ondoren.

2.3. Adingabekoei lagunt zeko zerbit zua
Hauek dira zerbit zu honen helburuak:
- Haur eta nerabeei euren egoera ulert zen eta egokiro aurre egiten lagunt zea. 
- Harreraren ondorioz gatazka pert sonal larriak izan edota babesgabeziaren ondorioz moldat zeko 

arazoak edo traumak dituzten haur eta nerabeei diagnostikoa egitea eta tratamendu psikoterapeutikoa 
ematea. 

Bi mekanismo erabiliko dira lagunt za emateko:
- Taldeak banakako lagunt za eta aholkua emango die familia batean hartuta dauden adinga-

bekoei.
- Familietan hartutako haur eta nerabeen arteko talde trukea eta lagunt za. Ezaugarri berdint suak 

dituztenek taldea osatuko dute eta bilerak egingo dituzte, kasuetan esku hart zen duten Umeen Zer-
bit zuko profesionalek egoki irizten dioten maiztasunarekin.
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Zerbit zuak tratamendu psikoterapeutikoa emango die adingabekoei baldin eta adimen-osasune-
rako sare publikoak haur edo nerabeari behar duen tratamendua ezin eman diola egiaztat zen bada. Beti 
ere tratamendu psikoterapeutikoa laburra izango da eta unean uneko arazoei zuzendua. Psikologo-psiko-
terapeuta batek emango du tratamendua, kasuaren gainbegiraleak ematen dizkion zuzentarauei jarrai-
tuz. Aurretik kasuaren koordinat zaileak horren berri jasoko du eta onirit zia emango du.

2.4. Bisitak gainbegiratu eta kontrolat zeko zerbit zua 
Umeen Zerbit zuak erabakit zen badu haur edo nerabearen eta jatorriko familiaren arteko bisitak 

gainbegiratu egin behar direla, Zerbit zuak famili hezit zaile bat jarriko du haiei lagun egiteko eta guraso 
eta seme-alaben arteko harremanak ikusi, kontrolatu eta gainbegirat zeko.  Kasuaren ezaugarrien arabe-
ra, Taldearen lokaletan edo kanpoan gainbegiratu ahal izango da bisita.

Bisiten araubidea bat etorriko da epai judizialean edo Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekint za 
Saileko organo eskudunak emandako ebazpenean ezarritakoarekin.

3. Jatorriko familietan esku hart zeko egitaraua

Zerbit zuak jatorriko familietan esku hart zeko egitarau berezia izango du, helburu hauek betet ze-
ko:

A. Familia harreraren ondoren, epe laburrean edo ertainean, jatorriko familiara it zult zea aurreikus-
ten denean (harrera sinpleak):

1. Haur edo nerabea bere jatorriko familiarekin it zul dadin lort zea, ahalik arinen.
2. Aurrerant zean, haur edo nerabea bere et xetik aldent zeko arriskurik ez izatea, alegia, arrisku hori 

ezabatu edo kontrolat zea.
B. Familia harreraren ondoren epe ertain edo luzean it zult zerik aurreikusten ez denean (harrera 

iraunkorrak):
1. Umeen Zerbit zuak ezarritako lan plana burut zea.
2. Jatorriko familiak familia harrera onar dezan saiat zea, eta onartu ezean, elkarren errespetua lort zea 

eta egoera adingabekoarent zat ahalik onuragarriena izan dadin ahalegint zea.
Egitarau horrek barruan hartuko ditu kasuaren gainbegiraleak (psikologoak, gizarte langileak), fa-

mili hezit zaileak eta psikoterapeutak, eta gai izan beharko da berehala esku hart zeko eta krisialdi edo 
larrialdietan lagunt za, kontrola eta euskarria eskaint zeko. Etengabeko lagunt zarako egitaraua da eta 
egokiro antolatu behar da, kasu bakoit zean behar bezain arin jardun dezan eta behar adina baliabide 
erabil dit zan. 

4. Presako harreretarako ebaluazio zerbit zua

Presako banant zeetan, aurretik kasua ebaluat zerik ez dagoenean, Familia Harrera Sustat zeko Egita-
rauak bere gain hartuko ditu Gizarte Ekint za Sailak kasuaren ebaluazioa egiteko ezart zen dizkion zereginak.

B.- GIZA BALIABIDEAK ETA MATERIALAK

Familia Harrera Sustatzeko Egitaraua burutzeko hiru talde daude: 
1. Talde bat familia hartzaileak informatu, erakarri, baloratu eta haiei prestakuntza emateko zer-

bit zurako.
2. Talde bat zerbitzu hauek egiteko: (a) adingabekoa eta familia hartzailea elkarri egokitzeko pro-

zesurako prestakuntza eta laguntza, (b) familia hartzaileentzako laguntza, (c) adingabekoentzako lagun-
tza, eta (d) bisiten gainbegirapena eta kontrola.

3. Talde bat jatorrizko familietan esku hartzeko zerbitzurako.
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1. Familia hartzaileak informatu, erakarri, baloratu eta haiei prestakuntza emateko eta pre-
sako harrerak ebaluatzeko taldea:

Profesionalen taldea da. Psikologiako lizentziatu batek eta gizarte laneko diplomatu batek osatzen 
dute. Badute berariazko prestakuntza, eta gutxienez bi urteko esperientzia arazo asko dituzten familiak 
ebaluatzen eta haietan esku hartzen eta familia harreraren eremuan. Alderdi horiek guztiak egiaztatu 
egin behar dira.

2. Talde bat zerbitzu hauek egiteko: (a) adingabekoa eta familia hartzailea elkarri egokit ze-
ko prozesurako prestakuntza eta laguntza, (b) familia hartzaileentzako laguntza, (c) adingabe-
koent zako laguntza, eta (d) bisiten gainbegirapena eta kontrola.

Profesionalen taldeak dira. Hauek dira taldeetako kideak: kasuaren gainbegiraleak, erdi mailako 
tituludunak edo lizentziatuak, lehentasunez gizarte-hezkuntzaren alorrean, prestakuntza dutenak eta 
gutxienez bi urte aritutakoak haurren babesaren, familietako esku-hartzearen, gizarte eta hezkuntzaren 
arloko esku-hartzearen eta familia harreraren eremuetan; famili hezitzaileak, hezkuntza zientzietako 
edo gizarte zientzietako erdi mailako titulazioa dutenak (lehentasunez, gizarte hezitzaileak); eta psiko-
terapeutak, psikologiako edo psikiatriako lizentziatura dutenak.

Familia guztiek kasuaren gainbegiralea izango dute. Taldean kasua gainbegiratzeko ardura duen 
kideak eta Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen teknikariak ados jarrita erabakiko dute 
egitarauko baliabide gehiago (famili hezitzaileak, psikoterapia, boluntarioak) erabili behar diren ala ez, 
eta, baiezkoan, noiz erabili behar diren eta zenbaterainoko intentsitatearekin. Familia bakoitzaren beha-
rrizan zehatzen arabera hartuko da erabaki hori, eta behar adina aldiz aldatu ahal izango da. Aipatutako 
zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen pertsonak izango du eskumena behar diren erabakiak har-
tzeko.

3. Jatorrizko familietan esku hartzeko egitarauko taldea:
Profesionalen taldeak dira. Hauek dira taldeetako kideak: kasuaren gainbegiraleak, erdi mailako 

tituludunak edo lizentziatuak, lehentasunez gizarte-hezkuntzaren alorrean, prestakuntza dutenak eta 
gutxienez bi urte aritutakoak haurren babesaren, familietako esku-hartzearen, gizarte eta hezkuntzaren 
arloko esku-hartzearen eta famili harreraren eremuetan; famili hezitzaileak, hezkuntza zientzietako edo 
gizarte zientzietako erdi mailako titulazioa dutenak (lehentasunez, gizarte hezitzaileak); eta psikotera-
peutak, psikologiako edo psikiatriako lizentziatura dutenak.

Familia guztiek kasuaren gainbegiralea izango dute. Profesional horrek ondoko eginkizunak izango 
ditu: 

- Familietan egin beharreko esku-hartzea zuzentzea, kasuaren planari eta Umeen Zerbitzuan ka-
sua koordinatzeko ardura duen pertsonaren oharrei jarraituz. 

- Esku-hartzearen berariazko helburuak defi nitzea eta erabili beharreko estrategia eta teknikak 
zehaztea.

- Famili hezitzaileak teknikoki gainbegiratzea.
- Familian esku hartzen duten Egitarauko profesionalen esku-hartzea koordinatzea.
- Famili hezitzaileekin batera, kasuari aurre egiteko behar diren erkidegoko baliabideak abian jarri 

eta koordinatu daitezen sustatzea.
- Kasu bakoitzaren informazioa zentralizatzea.
- Aldian-aldian Umeen Zerbitzuari txostenak egitea esku-hartzearen nondik norakoari buruz, eta 

zerbitzu horrek eskatzen dizkion gainerako txostenak egitea.
- Kasuaren koordinatzaileak deituz gero, Umeen Zerbitzuan egiten diren bileretara joatea kasua 

aztertzeko. 
- Adingabekoaren egoeran edo esku-hartzearen eboluzioan eragina izan dezakeen edozein gora-

behera garrantzitsu kasuaren koordinatzaileari berehala jakinaraztea.
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Egitarauan kasua gainbegiratzeko ardura duen kideak eta Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzeko 
ardura duen teknikariak ados jarrita erabakiko dute Egitarauko gainerako baliabideak (famili hezitzaileak, 
psikoterapia, boluntarioak) noiz erabili behar diren eta zenbaterainoko intentsitatearekin. Familia bakoi-
tzaren beharrizan zehatzen arabera hartuko da erabaki hori, eta behar adina aldiz aldatu ahal izango 
da. Aipatutako zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen pertsonak izango du eskumena behar diren 
erabakiak hartzeko.

Talde lokabeak badira ere, famili hartzaileei eta haur eta nerabeei laguntzeko taldeak eta jatorrizko 
familietan esku hartzeko taldeak elkarrekin koordinaturik jardun behar dute. Horretarako bilerak egingo 
dituzte eta baterako estrategia egokiak ezarriko dituzte.

C.- UMEEN ZERBITZUAREKIKO LOTURA ETA KOORDINAZIOA.

Familia hartzaileei, jatorrizko familiei eta, egoki denean, haur eta nerabeei egitarau honetan parte 
hartzeko proposamena Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzen duen teknikariak egingo die. Aldez aurre-
tik, kide anitzeko organo eskudunak (Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordea) neurria onetsiko du. 
Hori guztia Egitarauaren zuzendariari jakinaraziko zaio, hau da, Harreren eta Nazio Adopzioaren Arloko 
arduradun teknikoari, eta berak egingo ditu behar diren urratsak egitarauan sartzeko.

Para proceder a la derivación, la persona que coordina el caso en el Servicio de Infancia proporcio-
nará al Programa de Fomento del Acogimiento Familiar un informe escrito con la siguiente información:

• Deribazio-fi txa, familia identifi katzeko oinarrizko datuekin
• Familia Egitarauan sartzeko arrazoiak
• Egitarauari esleitutako helburuak 
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak onetsi beharko du proposamen hori eta Egitaraua-

ren zuzendariari jakinarazi beharko zaio, hau da, Harreren eta Nazio Adopzioaren Arloko arduradun 
teknikoari.

Familia Harrera Sustatzeko Egitarauan kasua gainbegiratzen dutenek, gainera, kasuaren espedien-
tea eskura izango dute familiari buruz behar duten informazio guztia biltzeko, baina ezin izango dute 
espedientearen kopiarik atera Umeen Zerbitzuko bulegoetatik. 

Ondoren bilera egingo da. Bertan, Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duenak eta Egi-
tarauan kasua gainbegiratzeko ardura dutenek kasuari buruz eskura dagoen informazioa aztertuko dute 
eta elkarrekin erabakiko dute esku hartzeko zer nolako estrategia eta zeintzuk baliabide erabili behar 
diren. Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzen duenak izango du eskumena azken erabakia hartzeko, ale-
gia, Egitarauko zeintzuk baliabide erabiliko diren kasuan eta zenbaterainoko intentsitatearekin erabiliko 
diren erabakitzeko.

Bilera horretan erabakitakoa oinarri, kasuaren gainbegiraleek proposamena aurkeztuko diote 
kasuaren koordinatzaileari: nortzuk izango diren familia hartzailearekin, jatorrizko familiarekin edota 
adingabekoarekin famili hezitzailearen edota psikoterapeutaren lanak egingo dituztenak. Familia Harrera 
Sustatzeko Egitarauak kasu bakoitzaren beharrizanetarako ezaugarri pertsonal eta lanbide-espezializazio 
egokiak dituzten profesionalak bilatuko ditu. Kasuari buruzko hasierako txostena Egitarauari bidaltzen 
zaionetik Egitarauak familiarekin lehen harremana izan arte gehienez ere hiru aste igaroko dira. 

Egitarauaren esku-hartzeak dirauen bitartean, kasuaren gainbegiraleek Umeen Zerbitzuan kasua 
koordinatzen duen pertsonari sei hilean behin txostena bidaliko diote, haur edo nerabearekin, familia 
hartzailearekin eta jatorrizko familiarekin egiten ari den esku-hartzearen nondik norakoa jakinarazteko: 
lortu nahi diren helburuak, lortutako emaitzak, haur edo nerabeak, familia hartzaileak eta jatorrizko 
familiak behar duten esku-hartzea edota laguntza, eta lortu beharreko helburu zehatzei eta erabili beha-
rreko baliabideei buruzko proposamena. Txosten horiek osatuko dute adingabekoari, familia hartzaileari 
eta jatorrizko familiari buruzko informazioa. 

Familia harrera sustat zeko egitaraua
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Familietan esku hartzeko Egitarauan parte hartzen duten jatorrizko familien kasuan, tratamendua 
hasi eta handik hamar hilera kasuaren bilakaeraren eta pronostikoaren ebaluazio formala egingo da, 
Egitarauaren esku-hartzeak aurrera jarraitu behar duen ala ez zehazteko.

Horrez gainera, Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen pertsonak eta Egitarauan ka-
sua gainbegiratzen duen/duten pertsonak/pertsonek aldian-aldian bilera egingo dute kasua berrikusteko. 
Bilera horien maiztasuna kasuaren ezaugarriak eta beharrizan zehatzak kontuan harturik zehaztuko da. 
Beti ere, bilerak hiru hilean behin egingo dira gutxienez. Egokitzat edo beharrezkotzat jotzen denean, 
beste profesional batzuk deitu ahal izango dira bilera horietan parte hartzeko. 

Esku-hartze prozesu osoan zehar, kasuaren koordinatzaileak kasuan erabiltzen ari diren baliabi-
deak edota horien intentsitatea aldatzea komeni den baloratuko du, eta Egitarauarekin batera erabakiko 
du egokitzat jotzen diren aldaketak egitea. 

Ezartzen diren aldiroko bilerez gainera, Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzeko ardura duen 
pert sonak eta Egitarauan kasua gainbegiratzeko ardura duen/duten pertsonak/pertsonek etengabeko ha-
rremanak izango dituzte eta elkarrekin koordinaturik jardungo dute. 

Familiak Egitarauan parte hartzeari utz diezaion erabakitzea Umeen Zerbitzuan kasua koordi-
nat zen duen teknikariari dagokio. Ahal den guztietan, familiek eta haur edo nerabeek Egitarauarekin 
duten lotura urratsez urrats desegingo da. 

Egitaraua amaitzen denean, kasuaren gainbegiraleek amaierako txostena aurkeztuko dute. Ber-
tan labur azalduko dira esku-hartzearen nondik norakoa, lortutako emaitzak, Egitarauaren esku-hartzea 
amaitzerakoan haur edo nerabeak eta jatorrizko familiak duten egoera, pronostikoa eta aurrerantzean 
behar izango duten esku-hartzea edota laguntza. Txosten horiek osatuko dute adingabekoari, familia 
hartzaileari eta jatorrizko familiari buruzko informazioa.

Ahal den guztietan, eta bidezkoa izanez gero, Egitarauaren esku-hartzearen amaiera formalizat ze-
ko bilera batean elkartuko dira erabiltzaileak, Umeen Zerbitzuan kasua koordinatzen duen teknikaria eta 
kasuaren gainbegiralea. Bilera horretan berrikusi egingo dira Egitarauaren esku-hartzearen arrazoiak eta 
lortutako emaitzak, eta familiak eta Umeen Zerbitzuak aurrerantzean elkarrekin izango dituzten harre-
manak defi nituko dira.

 XI. Eranskina



Marco de IntervenciónXII. Eranskina

Ijito adingabekoekin 
esku hart zeko proiektua



Capítulo II

276



277

EKINT ZAK

Ijito haur eta nerabeekin esku hart zeko proiektua garat zeko honako ekint za hauek burutu behar dira:
1. Ukitutako “familia” edo kolektiboaren identifi kazioa (famili esparrua, hedadura eta esku

-hart zearen xede den haur edo nerabearekiko loturak identifi katu).
2. Saileko teknikariei aholku ematea ijitoen kulturaz, kasuei helt zeko.
3. Familiekin bitartekari lanak egitea, behar izanez gero.
4. Neurriaren xede diren adingabekoen familiei jaramon egitea, neurria edozein izanda ere (fami-

liari eustea nahiz banant zea), lagunt za-funt zioen bidez edota famili hezit zailearen lanaren bidez.
Iniciativa Gitana elkarteak konpromisoa hartu du ijito haur eta nerabeekin eta ijito familiekin esku 

hart zeko proiektua burut zeko behar diren ekint za guztiak egingo dituela. 

LANKIDETZAREN EDUKIA

Konpromiso hauek hartu dira:
Iniciativa Gitana elkarteak konpromisoa hartu du proiektuaren xedearen garapen egokia lort zeko 

behar diren giza baliabide eta material guztiak abian jart zeko.
Iniciativa Gitana elkarteak hit zarmen hau behar bezala garat zeko kontratat zen dituen langileek 

honako eginkizunak izango dituzte: 
– Banakako lagunt za ematea guraso/tutore/zaint zaileei eta haur eta nerabeei.
– Guraso/tutore/zaint zaileei sostengua ematea familiaren et xean baldint za egokiak izateko, haur 

eta nerabeen oinarrizko babesa, integritatea eta segurtasuna bermatuko dituztenak.
– Guraso/tutore/zaint zaileen lana osat zea gurasoei dagozkien eginkizunetan eta haur eta nera-

been zainketan, behar izanez gero.
– Guraso/tutore/zaint zaileei behar dituzten ezaguerak eta euren seme-alaben oinarrizko beharri-

zan eta eskariei egokiro erant zuteko trebetasunak eta teknikak erakustea.
– Kasu bakoit zean behar diren erkidegoko baliabideak lanean jarri eta koordinatu daitezen sustat zea.
Astean familia bakoit zari bisita bat egingo diote gut xienez eta lau gehienez. Bisitak 1-2 ordu 

iraungo du batez beste. Bisita horietan guraso/tutore/zaint zaileekin, haur eta nerabeekin edota fa-
milia osoarekin lan egingo dute, kasu bakoit zeko beharrizanen arabera. Lan orduak eta egunak landu 
beharreko helburu zehat zen eta familiaren beharrizanen arabera zehaztuko dira. Astean ordubete eta 
bi ordu bitarteko denbora emango dute zeharkako lagunt za jardueretan (gainbegirat ze lana kasua-
ren gainbegiralearekin batera, koordinazioa oinarrizko eta erkidegoko gizarte zerbit zuekin, egindako 
jardueren erregistro idat ziak). Krisialdietan, langileen dedikazioa areagotu ahal izango da familiaren 
beharrizanen arabera.

Azkenik, Iniciativa Gitana elkarteak konpromisoa hartu du Gizarte Ekint za Sailarekin lankidet zan 
jarduteko. Honako agiriak aurkeztu beharko ditu horretarako ezarritako epeetan:

1. Eskuarteko kasuen hileroko egoera-orriak.
2. Proiektuaren garapenari buruzko sei hilean behingo t xostenak eta eskuarteko kasuen jarraipen-

t xostenak.
3. Egindako jarduerari buruzko urteko memoria: jaramon egin zaien kasuak, ezaugarriak, gorabe-

herak eta proiektuaren nondik norakoa. Memoria hori 2006ko urtarrilean aurkeztu behar da.

KASUAK ZEHAZTEKO ESKUMENA

Gizarte Ekint za Saileko Umeen Zerbit zuko burut zak izango du eskumena proiektu honen beharra 
duten kasuak zeint zuk diren zehazteko.

Ijito adingabekoekin esku hart zeko proiektua
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GAINBEGIRAKETA, JARRAIPENA ETA IKUSKAPENA

Iniciativa Gitana elkarteak beren beregi eta berehala jakinaraziko ditu, Umeen, Emakumeen eta 
Pert sona Ezinduen Zuzendarit za Nagusiari bidalitako idazkiaren bitartez, hit zarmen honetan jasotako 
ekint zen edukian, burut zapen baldint zetan eta zenbatekoan eragina izan dezaketen aldaketak.

Iniciativa Gitana elkarteak Umeen, Emakumeen eta Pert sona Ezinduen Zuzendarit za Nagusiari 
berehala jakinaraziko dizkio, gertatu bezain laster, hit zarmenean aipatutako jardueren ohiko garapena 
eragozten duten gorabehera guztiak, bereziki haur eta nerabeei edota gainont zekoei nolabaiteko arriskua 
edo kaltea dakarkietenak.

Gizarte Ekint za Sailak konpromisoak betet zen ote diren begiratuko du. Konpromisoen garapena 
egiaztat zeko egoki derit zon informazio guztia eskatu ahalko dio Iniciativa Gitana elkarteari eta honek 
eman egin beharko dio.

Gizarte Ekint za Sailak, Umeen, Emakumeen eta Pert sona Ezinduen Zuzendarit za Nagusiaren bitar-
tez, ahalmena izango du Iniciativa Gitana elkartearen jarduerak gainbegiratu, kontrolatu eta ikuskat zeko, 
honako hit zarmen honen eduki osoan eragina badute edo izan badezakete.

Iniciativa Gitana elkarteak pert sona bat izendatuko du proiektuaren garapenari eta burut zapenari 
dagozkion alderdi guztien erant zukizuna izan dezan.

JARRAIPEN BATZORDEA

Jarraipen Bat zordea sortuko da, hit zarmen honetan aurreikusitako jardueren garapenean lanki-
det za eta koordinazio hobeak izateko. Iniciativa Gitana elkartearen ordezkari batek eta Bizkaiko Foru Al-
dundiko Gizarte Ekint za Saileko Umeen Zerbit zuaren ordezkari batek osatuko dute. Bat zordearen xedeak 
proiektuaren burut zapen egokia bermat zea eta proiektuaren balorazioa egitea izango dira. Horretarako, 
Jarraipen Bat zordeak bidezkot zat jot zen dituen zuzentarau eta jarraibideak onartu ahal izango ditu. 
Gut xienez hilean behin bilduko da.

Jarraipen Bat zordearen eskumena izango da egindako gastuaren egiaztagiriak aztertu eta onespe-
nerako aurkeztea. Halaber, Bat zordeak gauza bera egingo du Iniciativa Gitana elkarteak lanen amaierako 
deskribapen-memoria onesteko aurkezten duen proposamenarekin.

 XII. Eranskina
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1. AGIRIAK SINATZEKO IBILBIDEAK

Izapidetu beharreko agiriak:
Haurrak eta Nerabeak Babesteko Batzordeak nazioarteko adopzioa egokia dela ebatzi eta gero, 

Bizkaiko Foru Aldundiaren agiri hauek sinatu behar dira:

• Foru agindua: Atalburuak, zerbitzuburuak, Umeen Zerbitzuko zuzendari nagusiak eta diputatuak 
sinatu behar dute.

• Adoptatzaileentzako jakinarazpena (egokitasunari buruzko ebazpenarena): atalburuak sinatu 
behar du.

• Gizarte-txostena: Gizarte Laneko diplomatuak sinatu behar du.
• Txosten psikologikoa: psikologoak sinatu behar du.
• Balorazio orokorra: bera egin duten Gizarte Laneko diplomatuak eta psikologoak sinatu behar 

dute, eta diputatuak ontzat eman behar du.
• Sinaduren ziurtagiria: diputatuak sinatu behar du.
• Egokitasun-ziurtagiria: diputatuak sinatu behar du.
• Jarraipenerako konpromisoa: diputatuak sinatu behar du.
• Kontsuletxeko erregistroa (adopzioa Errusian egiten denean bakarrik): diputatuak sinatu 

behar du.
• Agertze-agiria (adopzioa Txinan egiten denean bakarrik): Gizarte Laneko diplomatuak, adopta-

tzaileek eta tutoreek sinatu behar dute eta diputatuak ontzat eman behar du. Agiri horrek tutoreen eta 
Gizarte Laneko diplomatuaren datuak eduki behar ditu.

• Tutorearen datuak, agertze-agiriari eransteko (adopzioa Txinan egiten denean bakarrik): Gizar-
te Laneko diplomatuak sinatu behar du eta diputatuak ontzat eman behar du.

• Indarraren ziurtagiria: diputatuak sinatu behar du.
• Erregistroaren eta naziotasunaren ziurtagiria (adopzioa Kazakhstanen egiten denean bakarrik): 

diputatuak sinatu behar du.
• Argazkien eranskina (adopzioa Errusian egiten denean bakarrik): argazkiak egiaztatu egin behar 

dira eta albo-oharra erantsi behar zaie.
• Kontsuletxeko erregistroko konpromiso-adierazpena (adopzioa Errusian egiten denean baka-

rrik):  interesatuek eurek edo ECAIk eskatuko dute, haur edo nerabea esleitzeko judizioa egin aurretik, 
adingabekoa zein eskualdetakoa den jakin eta gero. Diputatuak sinatu behar du agiri hori.

• Jarraipen-konpromisoaren adierazpena: diputatuak sinatu behar du.

Aurre-esleipenaren agiriak: 
• Diputatuaren adostasun-agiria (aurre-esleipenarekin ados dagoela agertzeko): diputatuak 

sinatu behar du.

Esleipen osteko agiriak:
• Egokitasun-ziurtagiriaren kopia egiaztatua: Agiri honetan ondokoak jartzen dira: dilijentzia 

bat, jatorrizkoaren kopia zehatza dela berresten duen zigilu bat, eta izapide ofi zialetarako balio ez duela 
adierazten duen zigilu bat.

• Konpromisoaren ziurtagiria (aurre-esleipena): Adopzioa Kolonbian egiten bada, egokitasun-ziur-
tagiriaren kopia egiaztatuaz gainera adingabekoaren izena jarri behar da. Diputatuak sinatu behar du.

• Amatasun baja izapidetzeko eskabidea (interesatuek eskatzen dute): Atalburuak sinatu behar 
du. Bidaiaren data edo judizioaren data (bietako bat) jarri behar da.

Nazioarteko Adopziorako Agirien Legeztaketa
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Adopzioen jarraipenerako agiriak:
• Jarraipen-txostenaren azala (bide askea edo ECAI): txostena egin edo berrikusi duen talde tek-

nikoko kideek eta atalburuak sinatu behar dute, eta diputatuak ontzat eman behar du.
• Jarraipen-txostena: Bera egin duen talde teknikoak sinatu behar du, edo, izapideak ECAIk egiten 

baditu, bera egin duen ECAIko kideak.
Diputatuaren sinadura duten agiri guztiak geroago legeztatu behar dira, nazioarteko adopzio 

prozesuaren deskripzioan ezarritakoaren arabera.

2. AGIRIEN LEGEZTAKETA

Bizkaiko Foru Aldundiak haur edo nerabearen herrialdera bidaltzeko prestatzen dituen agiriak le-
geztatzeko prozesua aldatu egiten da jatorriko herrialdearen arabera.

Adopzio Batzak nazioarteko adopzio bati buruzko egokitasun-ebazpena eman ondoren, bi legez-
tatze motaren artean aukeratu behar da, jatorriko herrialdeak Hagako Hitzarmenaren (1961-10-05eko 
Hitzarmena) 12. hitzarmena sinatu duen ala ez kontuan hartuta. 

• Hagako Hitzarmenaren 12. hitzarmena sinatu duten herrialdeak: Bizkaiko Foru Aldundiak pres-
tatutako agiriei albo-oharra jartzen zaie EAEko Auzitegi Nagusian.

• Hagako Hitzarmenaren 12. hitzarmena sinatu ez duten herrialdeak: Bizkaiko Foru Aldundiak 
prestatutako agiriak Eusko Jaurlaritzan legeztatzen dira, Jaurlaritzaren Idazkaritzan hain zuzen. 

Hauek dira Hagako Hitzarmena sinatu duten herrialdeak (2004-10-27ra arte):

 XIII. Eranskina

- Alemania - Andorra - Antigua eta Barbuda - Argentina

- Armenia - Australia - Austria - Azerbaijan

- Bahamak - Barbados - Belgika - Belize

- Bielorrusia - Bosnia-Herzegovina - Bot swana - Brunei-Darussalay

- Bulgaria - Dominika uhartea - El Salvador - Erresuma Batua

- Errumania - Errusia - Eslovakia - Eslovenia

- Espainia - Estatu Batuak - Estonia - Fiji

- Finlandia - Frantzia - Grezia - Hegoafrika

- Herbehereak - Hong-Kong - Hungaria - Irlanda

- Israel - Italia - Japonia - Jugoslavia

- Kazakhstan - Kolonbia - Kroazia - Lesotho

- Letonia - Liberia - Liechtestein - Lituania

- Luxenburgo - Macao - Malawi - Malta

- Marshall uharteak - Maurizio uhartea - Mazedonia - Mexiko

- Monako - Namibia - Niue uharteak - Norvegia

- Panama - Portugal - Puerto Rico - Saint Kitts eta Nevis

- Saint Vincent eta Grenadinak - Samoa - San Marino - Santa Luzia

- Seychelleak - Suitza - Surinam - Swazilandia

- Tonga - Trinidad eta Tobago - Turkia - Txekiar Errepublika

- Ukraina - Venezuela - Zeelanda Berria - Zipre
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3. ADOPTATZAILEEN AGIRI PERTSONALEN LEGEZTAKETA

LEGEZTAKETA

Adopzio Batzak nazioarteko adopzioaren eskatzaileak egokiak direla adierazteko ebazpena eman 
ondoren, eskatzaileek euren agiri pertsonalak legeztatu behar dituzte, adingabekoaren herrialdera bidal-
tzeko. Agiri batzuk edo besteak legeztatu beharko dira, adingabekoaren jatorriko herrialdearen arabera.

Bi legeztatze motaren artean aukeratu behar da, jatorriko herrialdeak Hagako Hitzarmenaren 12. 
hitzarmena sinatu duen ala ez kontuan izanik (2. eranskina).

JATORRIKO HERRIALDEAK HAGAKO HITZARMENAREN 12. HITZARMENA SINATU BADU 
(2. Eranskina)

• Jaiotzaren hitzez hitzeko ziurtagiria.
1) Norbera jaio den tokiko erregistro zibilean eskatu behar da.
2) Epailearen sinadura EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

• Ezkontzaren hitzez hitzeko ziurtagiria.
1) Norbera ezkondu den tokiko erregistro zibilean eskatu behar da.
2) Epailearen sinadura EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

• Zigor aurrekaririk ez edukitzearen ziurtagiria (3 hileren buruan iraungitzen da)
1) Gobernu Zibilean eskatu.
2) Epailearen sinadura EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

• Erroldatze eta bizikidetza ziurtagiriak (edo alkateak sinatutako beste edozein agiri)
1) Aurreko agiria EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

• Osasun ziurtagiria.
1) Medikuaren sinadura Medikuen Probintzi Elkargoan legeztatu.
2) Aurreko agiria EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

• Sarreren ziurtagiria.
Bankuan izanez gero:

1) Ziurtagiria ematen duen agentzia edo sukurtsalaren sinadura erakundearen bulego nagusian 
legeztatu.
2) Sinadura notarioaren aurrean legeztatu.
3) Aurreko agiria EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

Enpresan izanez gero:
1) Sarreren ziurtagirian enpresak jarritako sinadura notarioaren aurrean legeztatu. 
2) Aurreko agiria EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

• Errentaren aitorpena.
1) Ogasunean eskatu.
2) Aurreko agiria EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

• Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren ziurtagiria, adingabekoa Espainian sartzeko baldintzak
betezen direla dioena.

1) Poliziaren Zuzendaritza Nagusian eskatu.
2) Aurreko sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
3) Aurreko sinadura Lan eta Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Gomediozko gutuna, ahalduntzeak
1) Jatorrikoak eta kopiak notarioaren aurrean legeztatu.
2) Notarioaren sinadura Notarioen Probintzi Elkargoan legeztatu.

Nazioarteko Adopziorako Agirien Legeztaketa



284

3) Notarioaren sinadura EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.
• Dibortzio-epaia.

1) Epaitegian emandako dibortzio-epaiaren kopia EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.

JATORRIKO HERRIALDEAK HAGAKO HITZARMENAREN 12. HITZARMENA SINATU EZ BADU
(2. Eranskina)

• Jaiotzaren hitzez hitzeko ziurtagiria.
1) Norbera jaio den tokiko erregistro zibilean eskatu behar da.
2) Aurreko agiria EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.
3) Aurreko sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
4) Justizia Ministerioaren sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Ezkontzaren hitzez hitzeko ziurtagiria.
1) Norbera ezkondu den tokiko erregistro zibilean eskatu behar da.
2) Aurreko agiria EAEko Auzitegi Nagusian legeztatu.
3) Aurreko sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
4) Justizia Ministerioaren sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Zigor aurrekaririk ez edukitzearen ziurtagiria (3 hileren buruan iraungitzen da)
1) Gobernu Zibilean eskatu.
2) Sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
3) Justizia Ministerioaren sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Erroldatze eta bizikidetza ziurtagiriak (edo alkateak sinatutako beste edozein agiri)
1) Alkatearen sinadura Herri Administrazioetako Ministerioan legeztatu.
2) Aurreko sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Osasun ziurtagiria
1) Medikuaren sinadura Medikuen Probintzi Elkargoan legeztatu.
2) Probintzi Elkargoaren sinadura Espainiako Medikuen Kontseilu Nagusian legeztatu.
3) Aurreko sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Sarreren ziurtagiria
Bankuan izanez gero:

1) Ziurtagiria ematen duen agentzia edo sukurtsalaren sinadura erakundearen bulego nagusian 
legeztatu.
2) Erakundearen sinadura Espainiako Bankuaren Probintzi Ordezkaritzan legeztatu.
3) Aurreko sinadura Espainiako Bankuan legeztatu.
4) Espainiako Bankuaren sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

Enpresan izanez gero:
1) Sarreren ziurtagirian enpresak jarritako sinadura notarioaren aurrean legeztatu. 
2) Notarioaren sinadura Notarioen Probintzi Elkargoan legeztatu.
3) Sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
4) Justizia Ministerioaren sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Errentaren aitorpena.
1) Ogasunean eskatu.
2) Aurrekoa legeztatu Eusko Jaurlaritzan, Jaurlaritzaren Lehendakariordetzan, Jaurlaritzako eta 
Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Idazkaritzan.
3) Aurreko sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

 XIII. Eranskina
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• Poliziaren Zuzendaritza Nagusiaren ziurtagiria, adingabekoa Espainan sartzeko baldintzak 
betet zen direla dioena.

1) Poliziaren Zuzendaritza Nagusian eskatu.
2) Aurreko sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
3) Aurreko sinadura Lan eta Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Gomendiozko gutuna, ahalduntzeak.
1) Jatorrizkoak eta kopiak notarioaren aurrean legeztatu.
2) Notarioaren sinadura Notarioen Probintzi Elkargoan legeztatu.
3) Sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
4) Justizia Ministerioaren sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

• Dibortzio-epaia.
1) Epaitegian emandako dibortzio-epaiaren kopia legeztatu Eusko Jaurlaritzan, Jaurlaritzako Le-
hendakariordetzan, Jaurlaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Idazkaritzan.
2) Sinadura Justizia Ministerioan legeztatu.
3) Justizia Ministerioaren sinadura Atzerri Arazoetako Ministerioan legeztatu.

ITZULPENA

Zinpeko itzultzaile batek egin behar ditu itzulpenak.
Itzulitako agiri bakoitzeko, zinpeko itzultzaileak ziurtatu egin behar du itzulpenaren zehaztasuna, 

eta zenbat folio dituen adierazi, bat baino gehiago badira. 
Azkenik, kasuan kasuko herrialdearen kontsuletxean kautotu behar dira bi agiriak (gaztelaniazko 

jatorriko agiria eta itzulpena).
Arau orokor gisa, espedientea dagoeneko itzulita eta legeztatuta bidali behar da Atzerri Arazoe-

tako Ministeriotik destinoko herrialdera.

KAUTOTZEA

Adierazitako moduan agiriak legeztatu ondoren, destinoko herrialdearen kontsuletxean kautotu 
behar dira, aurretik tasak ordainduta.

Nazioarteko Adopziorako Agirien Legeztaketa
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DATUAK BABESTEKO KLAUSULA

Datu Pert sonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, jakinarazten dizuegu eskabide honetan 
jasotako datuak eta eskatutakoa ebazteko prozeduratik sort zen direnak datu pert sonalen fi t xategi informatizatu batean sartuko direla trata-
tuak izateko. Datuok estatistikak egiteko erabiliko dira, eta Gizarte Ekint za Sailari dagozkion eginkizunak betet zeko, alegia, eskatutakoarekin 
zerikusia duten arautegi eta legeetan ezarri zaizkion eginkizunak betet zeko. Informazio horren hart zaile izango dira Gizarte Urgazpenerako Foru 
Erakundea, Bizkaiko Udalak, indarreko legeriaren arabera aurreikusitako baldint zak betet zen dituzten administrazio eta erakunde publikoak, eta 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidet zan eskatutako zerbit zuak egiten dituzten erakundeak.

Fit xategi horretako datuak, izenik eman gabe eta estatistika lanak edo ikerlanak egiteko soilik, beste erakunde edo administrazio publiko bat zuei 
igorri ahalko zaizkie, euren interesa eta xedeak egiaztatuz gero.

Fit xategi horren arduraduna Gizarte Ekint za Saileko Umeen, Emakumeen eta Pert sona Ezinduen Zuzendarit za Nagusia da. Berarengana jo ahalko 
duzu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu; horretarako gutuna bidali beharko duzu helbide 
honetara: Ugasko kalea 3, 48014, Bilbo. Formulario hau sinatuta, baimena emango duzu zure datuak tratatu daitezen agiri honetan xedatu-
takoaren arabera.

Agiri hau sinat zeak esan nahi du azaldutako datu guztiak egiazkoak direla eta baimena ematen dela haiek egiaztat zeko eta espedientea egokiro 
ebazteko behar diren fi t xategi publikoetan kont sultak egin daitezen.

Era berean jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla foru aldundi honekiko zure harremanak amaitutakoan, indarreko legerian adin-
gabekoei aint zatesten zaizkien eskubideak eraginkorrak izan daitezen eta Legearen arabera bidezkoa den kasuetan espediente eta fi t xategiak 
eskura egon daitezen.

NAZIOARTEKO ADOPZIORAKO EGOKITASUNAREN 
ZIURTAGIRIAREN ESKABIDEA

1-  Izen-deiturak:
NAN:
Jaioteguna eta jaiolekua:
Lan egiten duen lekua:

2- Izen-deiturak:
NAN:
Jaioteguna eta jaiolekua:
Lan egiten duen lekua:
Kalea: 
Udalerria:  PK: 
 Tel.:

HAUXE ESKATZEN DU/DUTE:
Egokitasun-adierazpena, nazioarteko adopzio bat izapidetu ahal izateko. Umearen herrialdea:

Bilbon,  20 (e)ko aren (e)(a)n

Sin.:  Sin.: 
(Eskatzailea) (Eskatzailea)

UMEEN ZERBITZUA 

GIZARTE EKINT ZA SAILA

OHARRA: ERANSKINEAN AIPATUTAKO AGIRIAK ESKABIDE
HONEKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DIRA

Nazioarteko adopziorako egokitasunaren ziurtagiraren eskabidea
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ERANSKINA

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIAK

1. Eskatzaileen NANen fotokopia.

2. Udalak emandako errolda-ziurtagiria (ohiko bizilekua dagoen herrikoa).

3. Lanaren bidezko sarreren ziurtagiria edo nomina edo PFEZaren aitorpena edo/eta sarreren 
zinpeko aitorpena.

4. Famili unitateko kideen famili liburuaren fotokopia.

5. Zigor aurrekaririk ez edukitzearen ziurtagiria (balorazio psikosoziala hastean eskatuko da).

6. Osasun txostena (Osakidetzako famili medikuak egina).

7. Informazio solasaldira joan dela frogatzeko agiria.

Eskabidea bete ondoren, eranskin honetan aipatutako agiriekin batera aurkeztu behar da Gizarte 
Ekintza Saileko Erregistroan. Helbidea: Ugasko 3, 2. solairua, 48014 Bilbo.

 XIV. Eranskina
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EGOKITASUN-ZIURTAGIRIAREN ESKABIDEAREKIN BATERA
AURKEZTU BEHARREKO OSASUN TXOSTENA1

Txostena egin duen medikua

Elkargoa Elkargokide zenbakia

Eskatzailearen izen-deiturak:

NAN

Osasun egoera:

A)

B)

C)

D)

Tratamenduak:

A)

B)

C)

D)

Oharrak:

 (e)n, 20 (e)ko aren (e)(a)n.

Sinadura eta zigilua 

1 Medikuaren txostenean
eskatzaileen osasun fi sikoa eta 
psikikoa islatu beharko da, eta 
haurra behar bezala hezteko 
eta garatzeko eraginik izan de-
zakeen patologiaren bat izanez 
gero hori zehaztu egin behar da. 

Nazioarteko adopziorako egokitasunaren ziurtagiraren eskabidea
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NAZIOARTEKO ADOPZIARI BURUZKO INFORMAZIO SOLASALDIA

EGUNA: 

 jauna; adina:
jarduera

 andrea; adina:
jarduera

Helbidea:

Udalerria: 

Telefonoa:

Seme-alabak:

OHARRAK:

DILIJENTZIA:  Honako hau eman da, goian aipatutakoak gaur nazioarteko adopzioari buruzko 
informazio solasaldira etorri direla agerrarazteko.

Sin.: Gizarte Laneko diplomatua
UMEEN ZERBITZUA

 XIV. Eranskina
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ECAI
Nazioarteko Adopzioetarako Erakunde Laguntzaileak

ECAI HERRIALDEA HELBIDEA

ASEFA
Kolonbia, Brasil, Honduras, 
Errusia

Ametzola plaza 2, 1. ezk. (eskuinaldeko dptu.)
48012 BILBAO
Tel: 94 410 66 27
Ordutegia: 17:00 -  19:30

ADECOP EUSKADI Kolonbia, Bolivia, Errusia

Urkizuaran kalea 4, 2. ezk.
48230 ELORRIO
Tel. eta faxa: 94 658 28 12
Carlos Zabala: 656 783 625
Ordutegia: 10:00 - 14:00 eta 
                 17:00 - 20:00

ACI Txina

Aretxabaleta 6, 1.a
48010 BILBAO
Tel: 94 443 44 33
Faxa: 94 443 55 55

MIMO Bulgaria
Biarritz plaza z.g.
20015 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel.: 943 28 14 46

ANDAI Honduras, Bulgaria
(Aldi baterako etenda)

Prim kalea 22, solairuartea, 3. bulegoa
20006 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Tel. eta Faxa: 943 44 60 23

AIPAME Errusia

Ibáñez de Bilbao kalea 4, 3. C
48001 BILBAO
Tel.: 94 491 26 97 / 902 15 80 87
Faxa: 94 423 74 63

AIST Errusia
(Errusian kreditatzeko zain)

Cristo kalea 1, 2. solairua, 2. dptu.
Tel. eta Faxa: 94 415 16 12

Nazioarteko adopziorako egokitasunaren ziurtagiraren eskabidea



294

NAZIOARTEKO ADOPZIORAKO PROZEDURAREN URRATSAK

1. INFORMAZIO SOLASALDIRA JOAN

2. ESKABIDEA ETA GAINERAKO AGIRIAK AURKEZTU 
Gizarte Ekintza Saileko Erregistroan (Ugasko 3, 2. solairua, Bilbo). ESPEDIENTEAREN HASIERA

3. AZTERKETA PSIKOSOZIALA

4. ADOPZIOETARAKO BATZAK EGOKITASUNA EDO EGOKITASUNIK EZA ONETSI

5. ESPEDIENTEA IZAPIDETZEKO BIDEA AUKERATU (ECAI baten bidez/nork bere kabuz)

6. ALDUNDIAREN AGIRIAK PRESTATU

7. ADOPTATZAILEEN AGIRI PERTSONALAK PRESTATU

8. ESPEDIENTEA JATORRIKO HERRIALDERA BIDALI  

9. ADOPZIOA – ADINGABEKOAREN ETORRERA (epai judiziala)

10. JARRAIPENA

11. ESPEDIENTEA ITXI ETA ARTXIBATU

 XIV. Eranskina
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FAMILIA HARRERA EGITEKO ESKAINTZA

1. Izen-abizenak:

NAN:

Jaioteguna eta jaioterria:

2. Izen-abizenak:

NAN:

Jaioteguna eta jaioterria:

3. Helbidea:

4. Udalerria: P.K.:

5. Tel.:

Indarrean dagoen Kode Zibileko 173. eta 173 bis artikuluetan ezarritakoa dela bide, eta Haur eta
Nerabeak Zaindu eta Babesteari buruzko 3/2005 Legeko 70. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin
bat, artikulu horietan arautu baitira adingabekoak familietan hartzeko prozedura, baldintzak eta
modalitateak, eta haurrak babesteko modu horren xedearen eta helburuen jakitun direla, hauxe:

Familia harrera egiteko eskaintza
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ADIERAZTEN DUTE:

DATUAK BABESTEKO KLAUSULA

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, jakinarazten dizuegu eskabide honetan 
jasotako datuak eta eskatutakoa ebazteko prozeduratik sortzen direnak datu pertsonalen fi txategi informatizatu batean sartuko direla.

Informazio horren tratamendua estatistikak egiteko erabiliko da, eta Gizarte Ekintza Sailari dagozkion eginkizunak betetzeko, alegia, eskatu-
takoarekin zerikusia duten arautegi eta legeetan ezarri zaizkion  eginkizunak betetzeko. Informazio horren hartzaile izango dira Gizarte Urgazpe-
nerako Foru Erakundea, Bizkaiko Udalak eta, oro har, herri administrazio eta erakundeak, indarreko legeriaren arabera, bai eta Bizkaiko Foru Al-
dundiarekin lankidetzan eskatutako zerbitzuak egiten dituzten erakundeak ere. Fitxategi horretako datuak, izenik eman gabe eta estatistika lanak 
edo ikerlanak egiteko soilik, beste erakunde edo administrazio publiko batzuei igorri ahalko zaizkie, euren interesa eta xedeak egiaztatuz gero.

Era berean jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla foru aldundi honekiko zure harremanak amaitutakoan, indarreko legerian adin-
gabekoei aintzatesten zaizkien eskubideak eraginkorrak izan daitezen eta Legearen arabera bidezkoa den kasuetan espediente eta fi txategiak 
eskura egon daitezen.

Agiri hau sinatzeak esan nahi du bertan ageri diren datu guztiak egiazkoak direla eta baimena ematen dela haiek egiaztatzeko eta espedientea 
egokiro ebazteko behar diren fi txategi publikoetan kontsultak egin daitezen. Zehazki, baimena ematen da herri administrazio eskudunari eska-
tzailearen zigor aurrekarien ziurtagiria eskatzeko.

Fitxategi honen arduraduna Gizarte Ekintza Saileko Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezinduen Zuzendaritza Nagusia da. Berarengana jo ahalko 
duzu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu; horretarako gutuna bidali beharko duzu helbide 
honetara: Ugasko kalea 3, 48014, Bilbo.

Agiri hau sinatuta, baimena emango duzu zure datuak tratatu daitezen agiri honetan xedatutakoaren arabera.

Bilbon, (data) 

Sinadura:

(Eskatzailea) (Eskatzailea)

UMEEN ZERBITZUA

GIZARTE EKINTZA SAILA

 XV. Eranskina



299

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK

Eskatzaileak edo bikote eskatzaileko kideek aurkeztu beharreko agiriak.

1. NANaren fotokopia.

2. Jaiotza-inskripzioaren hitzez hitzeko ziurtagiria.

3. Ezkontzaren hitzez hitzeko ziurtagiria, Izatezko Bikoteen Erregistro Orokorrekoa edo bizikidetzaren 
ziurtagiria.

4. Famili unitateko kideen erroldatzearen ziurtagiria, Udalak emana.

5. Eskatzailearen edo famili unitatearen oraingo diru sarrerak egiaztatzeko, PFEZaren likidazioaren 
kopia, edota lanaren bidezko sarreren, pentsioen edo gizarte prestazioen egiaztagiria. Horrelakorik 
ezean, sarreren zinpeko aitorpena.

6. Famili liburuaren fotokopia.

7. Zigor aurrekaririk ez izatearen ziurtagiria.

8. Osasun txostena.

Familia harrera egiteko eskaintza
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NAZIO ADOPZIORAKO ESKAINTZA

1. Izen-abizenak:

NAN:

Jaioteguna eta jaioterria:

2. Izen-abizenak:

NAN:

Jaioteguna eta jaioterria:

3. Helbidea:

4. Udalerria: P.K.:

5. Tel.:

Indarrean dagoen Kode Zibileko 175. artikuluan ezarritakoa dela bide, eta Haur eta
Nerabeak Zaindu eta Babesteari buruzko 3/2005 Legeko 70. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoarekin
bat, artikulu horietan arautu baitira adingabekoak familietan hartzeko prozedura, baldintzak eta
modalitateak, eta haurrak babesteko modu horren xedearen eta helburuen jakitun direla, hauxe:

Nazio adopziorako eskaintza
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ADIERAZTEN DUTE:

DATUAK BABESTEKO KLAUSULA

Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat, jakinarazten dizuegu eskabide honetan 
jasotako datuak eta eskatutakoa ebazteko prozeduratik sortzen direnak datu pertsonalen fi txategi informatizatu batean sartuko direla.

Informazio horren tratamendua estatistikak egiteko erabiliko da, eta Gizarte Ekintza Sailari dagozkion eginkizunak betetzeko, alegia, eskatu-
takoarekin zerikusia duten arautegi eta legeetan ezarri zaizkion  eginkizunak betetzeko. Informazio horren hartzaile izango dira Gizarte Urgazpe-
nerako Foru Erakundea, Bizkaiko Udalak eta, oro har, herri administrazio eta erakundeak, indarreko legeriaren arabera, bai eta Bizkaiko Foru Al-
dundiarekin lankidetzan eskatutako zerbitzuak egiten dituzten erakundeak ere. Fitxategi horretako datuak, izenik eman gabe eta estatistika lanak 
edo ikerlanak egiteko soilik, beste erakunde edo administrazio publiko batzuei igorri ahalko zaizkie, euren interesa eta xedeak egiaztatuz gero.

Era berean jakinarazten dizugu zure datuak gorde egingo direla foru aldundi honekiko zure harremanak amaitutakoan, indarreko legerian adin-
gabekoei aintzatesten zaizkien eskubideak eraginkorrak izan daitezen eta Legearen arabera bidezkoa den kasuetan espediente eta fi txategiak 
eskura egon daitezen.

Agiri hau sinatzeak esan nahi du bertan ageri diren datu guztiak egiazkoak direla eta baimena ematen dela haiek egiaztatzeko eta espedientea 
egokiro ebazteko behar diren fi txategi publikoetan kontsultak egin daitezen. Zehazki, baimena ematen da herri administrazio eskudunari eska-
tzailearen zigor aurrekarien ziurtagiria eskatzeko.

Fitxategi honen arduraduna Gizarte Ekintza Saileko Umeen, Emakumeen eta Pertsona Ezinduen Zuzendaritza Nagusia da. Berarengana jo ahalko 
duzu datuak ikusi, zuzendu, ezabatu eta haiei aurka egiteko eskubideak erabili nahi badituzu; horretarako gutuna bidali beharko duzu helbide 
honetara: Ugasko kalea 3, 48014, Bilbo.

Agiri hau sinatuta, baimena emango duzu zure datuak tratatu daitezen agiri honetan xedatutakoaren arabera.

Bilbon, (data) 

Sinadura:

(Eskatzailea) (Eskatzailea)

UMEEN ZERBITZUA

GIZARTE EKINTZA SAILA

 XVI. Eranskina



305

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK

Eskatzaileak edo bikote eskatzaileko kideek aurkeztu beharreko agiriak.

1. NANaren fotokopia .

2. Jaiotza-inskripzioaren hitzez hitzeko ziurtagiria.

3. Ezkontzaren hitzez hitzeko ziurtagiria, Izatezko Bikoteen Erregistro Orokorrekoa edo bizikidetzaren 
ziurtagiria.

4. Dibortziatuta badago, hori frogatzen duen epaia, eta bananduta badago, hori sinesgarriro frogatzen 
duen agiria. 

5. Famili unitateko kideen erroldatzearen ziurtagiria, Udalak emana.

6. Eskatzailearen edo famili unitatearen oraingo diru sarrerak egiaztatzeko, PFEZaren likidazioaren 
kopia, edota lanaren bidezko sarreren, pentsioen edo gizarte prestazioen egiaztagiria. Horrelakorik 
ezean, sarreren zinpeko aitorpena. 

7. Famili liburuaren fotokopia.

8. Zigor aurrekaririk ez izatearen ziurtagiria.

9. Osasun txostena. 

10. Argazki bat.

Nazio adopziorako eskaintza
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BANANDUTA DAUDEN GURASOEK ZAINTZA ETA TUTORETZA BEREGANATZEKO
PROZEDURA ETA JARDUTEN EZAUGARRIAK

Gero eta sarriago jasotzen dira Umeen Zerbitzuan gurasoak bananduta dituzten haur edo nera-
beak babesgabezian egoteari buruzko jakinarazpenak, edo bananduta dauden gurasoek egindako zain-
tza eskabideak.

Gurasoen egitatezko edo zuzenbidezko banantzeetan seme-alaben zaintzari eta horiekin lotutako 
erantzukizun eta ahalei buruzko ezaugarri juridiko batzuk ematen dira.

Horrek, haurrak eta nerabeak babesteko erakundeek jarduteko mekanismo eta prozeduretan eragi-
ten duten eskubide eta betebehar jakin batzuk izatea dakarrenez, arreta emateko ager daitezkeen egoerak 
eta horiekin lotuta dauden jarduteko prozedurak tipifi katzen ahalegindu behar dugu.

Horrela, hasteko, zaintza eskabideak eta babesgabezia egoerei buruzko jakinarazpenak bereiz ditzakegu.

1. BANANDUTA DAUDEN GURASOEK EGINDAKO ZAINTZA ESKABIDEAK:

Herri Administrazioari semearen edo alabaren zaintza hartzeko eskatzean gurasoak bananduta 
badaude (egitatez nahiz zuzenbidez) zaintza hori, eta beraz haur edo nerabearen beharrizanak betetzeko 
eta berarekin bizitzeko erantzukizuna, euretariko batek hartuko du.

Guraso-ahala biena izan arren, umea zaintzen duen aitak edo amak eskatu beharko dio Herri 
Administrazioari, umea zaintzeko arazo larriak dituela ikusita, bere semearen edo alabaren zaintza har-
tzeko -zaintza eskabidea aurkeztu ondoren-. Umea zaintzen ez duen aitak edo amak bere semearen edo 
alabaren muga-egoeraren berri duenean hura zaintzeko eskabidea egin nahi badu Famili Epaitegira jo 
behar izango du, eta ez herri erakundera, zaintza araubidea aldatzeko eskatzera.

Jakina, arestian aipatu bezala guraso-ahala biena izaten denez -salbuespenetan ez bada, eta 
hauetan ahalik ez duen aita edo ama ez litzateke kontuan hartuko- umearen zaintza ez duen aitak 
edo amak bere semearen edo alabaren egoera zein den eta bikote ohiak hartutako zaintzaren egoera 
zein den jakiteko eskubidea eta betebeharra du. Azken fi nean, umearen zaintza ez duen aitak edo amak 
bere semearen edo alabaren ongizatea zaindu behar du, umea berak zaintzeko eta berarekin bizitzeko
erantzukizuna ez badu ere.

Hau da, umearen zaintza ez duen aitari edo amari jakinarazi behar zaio zaintza eskabidea aurkeztu 
dela eta, ondorioz, zaintza hori har dezakeela. Bideragarria izanez gero, zaintza ez duen aitarekin edo 
amarekin zuzeneko elkarrizketa egingo da bere bikote ohiak administrazioari zaintza eskabidea aurkez-
tu diola jakinarazteko; eta, orduan, umearen zaintza bere gain hartu nahi duen (beste aukera bat izan
daitekeelako) edo horrelakorik egin nahi ez duen (ezin duelako) azaldu beharko du.

Umearen zaintza ez duen aitak edo amak semea edo alaba bere gain hartzea onartzen ez badu 
beste aukera bat bilatu beharko da. Hain zuzen, familia muga-egoeran dagoenez eta hori dela bide
administrazioaren laguntza eskatu denez, erakundeak adingabekoaren interesei emango die lehentasuna; 
horrela, eskatutako neurria lehenbailehen aplikatzeko -onartzen bada- eta beste aitaren edo amaren 
aurkakotasuna geroago ebazteko eskatuko du. Azken kasu honetan, aurka egiten duen aitari edo amari 
Famili Epaitegira jo ahal izango duela jakinaraziko zaio.

2. BABESGABEZIA EGOEREI BURUZKO JAKINARAZPENAK:

2.1. Umearen zaintza ez duen aitak edo amak jakinarazten duenean babesgabezia egoera 
gerta daitekeela:

Logikari eutsita, kasu horretan umearen zaintza ez duen aitak edo amak aldez aurretik daki 
bere semea edo alaba ustez muga-egoeran dagoela, berak eman baitu ustezko babesgabeziaren berri.
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Horrenbestez, lehenengo elkarrizketan azalduko zaio bere semearen edo alabaren ongizatea zaintzeko 
eta bikote ohiaren zaintza kontrolatzeko betebeharrari aurre egin beharko diola; hots, prozesu judiziala 
hasi beharko du Umeen Zerbitzuan aurkeztutako frogak emanez eta zaintza araubidea aldatzeko eskatuz. 
Umearen zaintza ez duen aitak edo amak, semea edo alaba ustezko babesgabezia egoeran dagoela jakin 
arren, prozesu judizialik hasten ez badu Umeen Zerbitzuak egoera zein den baloratuko du; biak jarriko 
ditu zalantzan, umearen zaintza duena eta zaintza ez duena. Lehenengoa umea berme nahikorik gabe 
zaintzeagatik jarriko du zalantzan, eta bigarrena bere semea edo alaba erantzukizunez ez zaintzeagatik.

Umearen zaintza ez duen aitak edo amak jakinarazpena egin bai baina froga irmoak aurkeztu be-
harrean funts askorik ez duten susmoak bakarrik aurkezten baditu, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek kontuan 
hartu beharreko arrisku-egoera eman daitekeela ulertuko da eta jakinarazleari esango zaio semeak edo 
alabak egoitza duen udalerriko oinarrizko gizarte zerbitzuetara jotzeko.

2.2. Umearen zaintza ez duen aita edo ama ez den pertsona batek, edo beste erakunde 
batzuek, jakinarazten dutenean babesgabezia egoera gerta daitekeela:

Kasu honetan gerta daiteke umearen zaintza ez duen aitak edo amak bere semearen edo alabaren 
muga-egoeraren berri ez izatea; hori dela eta, erakunde publikoa berehala elkarrizketatuko da zaintza ez 
duen aitarekin edo amarekin eta, logikoa denez, umearen zaintza duen aitarekin edo amarekin, babes-
gabezia ematen den baloratzen hasteko. Horrela, zaintza ez duen aitak edo amak zein jarrera duen eta 
semea edo alaba eman daitekeen babesgabezia egoeratik ateratzeko zerbait egin dezakeen eta egiteko 
asmoa duen (berak sustatutako jardun judizialen baten edo besteren baten bidez) jakingo da. 

Umearen zaintza ez duen aitak edo amak epaitegietara jotzeko eta zaintzaren aldaketa eskatzeko 
asmorik ez duela adierazten badu, semea edo alaba ezin zain dezakeela azaltzen badu edo behar bezain 
azkar jarduten ez badu, eta semea edo alaba babesgabezia egoera nabarmenean badago, Herri Adminis-
trazioak hartuko du umearen tutoretza legeak agindutakoaren arabera berari baitagokio babesgabezia 
egoeran dauden haurren eta nerabeen tutoretza.

Alabaina, arestian aipatu babesgabezia egoeran egoteko arriskuari buruzko jakinarazpenez gain 
badaude gurasoetako baten zaintzapean egonda babesgabezia egoeran dauden haur edo nerabeei 
buruzko jakinarazpenak ere. Jakinarazpen hauetan, babesgabezia egoera egiaztatzen denean edo kau-
telaz berehala jardun behar denean, umearen tutoretza hartu ostean jarriko dira harremanetan (posible 
bada) zaintza ez duen aitarekin edo amarekin umearen egoera horren aurrean zein jarrera, asmo eta 
aukera dituen jakin ahal izateko. Eta azkenean babesgabezia egoeran dagoen haurra edo nerabea bera-
rekin bizitzea onuragarria izan daitekeela baloratzen bada, elkarbizitza baimendu ahal izango da baina 
bitartean umearen zaintza epaitegietan eskatzen badu.

2.3. Babesgabezia egoera umea bere zaintza ez duen aitarekin edo amarekin dagoen
bitartean (bisitetan) eman daitekeela jakinarazten denean:

Batzuetan, umearen zaintza duen aitak edo amak edo beste pertsona batek Umeen Zerbitzura 
jotzen du haurrak edo nerabeak bere zaintza ez duen aitarekin edo amarekin dagoen bitartean (bisitetan) 
jasotzen duen arreta zalantzan jartzekoa dela azaltzeko.

Herri Administrazioak soilik berrantola ditzake haurrak edo nerabeak bere zaintza ez duen aita-
rekin edo amarekin dituen harremanak haur edo nerabearen tutoretza administrazioak berak duenean 
(zaintzan, eta ez bisitetan, babesgabezia egon dela egiaztatu delako); bestela, epailea izango da harre-
man horiek arautu, aldatu edo beharrezkoa izanez gero eteteko ahala duen bakarra. Beraz, eta Herri 
Administrazioak aipatu harremanak berrantolatu ezin dituela kontuan hartuta, jakinarazleak Famili Epai-
tegira jo beharko du bisiten erregimena aldatzeko. Nolanahi ere, Umeen Zerbitzuak ez du kasu horretan 
esku hartuko.
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