
 

 



NONDIK SORTZEN DA  

2013-2020 Euskadiko osasun plana 

 



Osasunerako Tokiko Sarea 

ZERTARAKO? 

• Komunitateen hobekuntzarako, osasuntsuago egoteko bidean ZER 

behar duten eta ZEIN ERATAN lortu dezaketen erraztu.  

•  Helburua: komunitatearen hobekuntza partaidetzaren bidez. 

 

(Hasiera, 2014ko iraila-urria) 

 

 



Olagibel osasun eremuko  Osasunaren mugatzaile sozialak aztertu eta 

osasun diagnosia egiteko: NON eta NOLA bizi gara 

Osasunerako Tokiko Sarea 



Talde eragilea 

Osasunerako tokiko 

sarea 

Komunitatea 

         
Osasunerako Tokiko Sarea, lan egiteko modua 



              

• Dokumentazioa, diagnosia , Vitoria-Gasteizeko Udalarekin 

eta Arabako Foru Aldundiarekin harremanetan jarri 

(2015ko apirila): Olagibel eremuko baliabideak ezagutu eta 

jasotzeko konpromisoa hartzen da. 

 

 

 

URRATSAK 

• Olagibel eremua murrizten dugu, JUDIMENDI 

auzoa aukeratuz (2015ko ekaina) 

 Gizarte eta ekonomia inguruko datuak, 

gabezia, osasun datuak… 

 Baliabide ezberdinak 



VITORIA-GASTEIZ Olaguibel 

30.000 biztanle baino gehiago 



  JUDIMENDI 

5.678 biztanle 



JUDIMENDI osasuna 

 Talde eragilea osatzen da, asteroko bilerak 

Auzoa ezagutu, espazio fisikoa eta pertsonak 

Osasunaren diagnosi kuantitatiboa 

Osasun ikuspuntutik baliabideen zerrenda 

Hartu-emanak Komunitate eragileekin eta 

administrazio ordezkariekin 

 JUDIMENDI sarea sortzen joan 

Auzoa modu kualitatiboan ezagutzeko INKESTAK 



saludjudimendi@gmail.com 



 JUDIMENDIKOAK  auzo-elkartea (Ángel, Maite, Alberto…) 

 OSAKIDETZA (OLAGIBEL OSASUN ZENTROA, ARABAKO OSASUN MENTALEKO SAREA, ARABAKO ODOL 

EMAILEAK) ( Arantza, Josune, Marisa, Mari Carmen…) 

 VITORIA- GASTEIZKO UDALA (OSASUN SUSTAPENEKO SAILA, JUDIMENDIKO GIZARTE ZERBITZUAK, 

KALEKO HEZKUNTZA UDAL-PROGRAMA, JUDIMENDI GIZARTE ETXEA, JUDIMENDI ADINEKOENTZAKO 

ZENTROA) (Arantxa, Kontxi, Garbiñe, Haizea, Edu, Zuriñe…) 

 ARABAKO FORU ALDUNDIA (GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA) (Esther, Cristina…) 

 EUSKO JAURLARITZA (OSASUN SAILA) (Pilar, Lola, Zaloa, Eduardo, Arantza…) 

 SAN JUAN BAUTISTA PARROKIA,  CÁRITAS (Héctor, Marta…) 

 JUDIMENDIKO MERKATARIAK ETA ZERBITZUAK: HORTZ KLINIKA SUSANA OCIO, HAURTXOA, 

EDIREN, KIRIBILORE PERMAKULTURA, FARMAZIA MARTINEZ REMENTERIA, BIONEKAZARITZA…  

 JUDIMENDI ESKOLA PUBLIKOA 

 

JUDIMENDI OSASUNA SAREA 



 JUDIMENDIKOAK auzo-elkartearen aldizkaria (2015ko abendua) 



INKESTAK 

 73 lehen inkesten emaitzak 

67,12 

20,55 

8,22 

4,11 

Valoración 

positivo

menos positivo

ambos

ns/nc

64,38 

19,18 

12,33 

4,11 

Auzo atsegina 

gente

servicios

otros

ns/nc

30,14

16,44

10,96

13,7

6,84

10,96

10,96

barrio menos amable

envejecido

limpieza

iluminación

convivencia

tráfico

otros

ns/nc



Diagnostikoa 
 Biztanleen % 30, 65 eta 89 urte 

bitartekoa da. 
 
 Judimendiko auzotar izatea 

harrotasunez bizi da:  bizilagunei 
garrantzia emanez. 
 

 Zerbitzuak goraipatzen dira: dendak, 
auzoko elkartea, gizarte etxean, nagusien 
etxea… 

 
 Kokagune ona, erdigunean. 

 
 Kaleko bizitza: txikiteoa, kuadrillak, 

jaiak… 
 

 Pertsonen %18,6a bakarrik bizi da. 
 

 

 Auzoko hainbat eraikin, etxebizitza , 
ezpaloi edota aldapetan irisgarritasun 
arazoak daude (accesibilidad). 

 
 Hondatutako azpiegiturak (bankuak, 

oinezkoen zeharbideak, parkeak…). 
 
 Elkarbizitza arazoak: txakurrak, 

edandako jendea… 
 
 Judimendi ikastetxea, A eredua. 
 
 Gazte gutxi, babes ofizialeko 

etxebizitzarik ez. 
 
 Zirkulazio handiko gunea eta 

aparkaleku gutxi. 
 

 Parkea, txikiei egokitu barik. 
 
 



EGITASMOS, EKINTZA GARRANTZIA BIDERAGARRITASUNA 3 HILABETE 

ZER ERAMANGO DUGU AURRERA?  
 
• 3 egitasmo aukertatu 

 
• 3, 2 eta puntu bakarra 

 

 
3 p Garrantzitsuena/bideragarriena 

2 p Erdi mailako garrantzia/ez hain 
bideragarria 

1 p Ez hain 
garrantzitsua/bideragarritasun 
txikiagoa 



EGITASMOS, EKINTZA GARRANTZIA BIDERAGARRITASUNA 3 HILABETE 

Mapa batean jaso auzoko baliabideak: argia, 
irisgarritasuna, zikinkeria 

30p 

Irteera bat antolatu auzoan zehar, bertako 
beharrak jasotzeko (auzolana eta jaia) 

22p 

Merkatarien bidez auzoko errealitatea ezagutu 26p 

Informazio jardunaldiak, inguruko baliabideak 
azaleratzeko 

11p 

Boluntarioen  zerrenda  edo poltsa (denbora 
bankua) 

7p 



 

 

 

 

 

 

 
VÍDEO 

 

https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B0jxb5fcnNyhZnJaVWc3eWdXTDA/view?usp=drive_web


Zailtasunak…  Aberastasunak 

• Sarean lan egiteko ohitura falta, 
abileziak batzuetan faltan (bolbora 
ez dugu asmatu…harremanak, 
emozioak…) 
 

• Administrazio  agendetan ez dago 
lan hau jasota 
 

• Lanordutik kanpoko ordutegiak 
 

• Partaidetzara heltzeko zailtasunak,  
ebaluatzeko… 
 

• Elkarlana ez da batuketa, 
biderketa baizik (ezberdinen 
gaitasunak) 

• Inguruneak, pertsonak, 
jarduerak ezagutzea… 

• Komunitate konzientzia 
• Komunitateak bere baldintzak 

ezagutu eta moldatzeko 
gaitasuna sustatu 

• Helburuak ezarri, motibazioa 
dantzan jarri, emozionatu… 



ESKERRIK ASKO 

Aldaketak sortzeko, etengabe 
zirikatu, desikasi eta berriro ikasi 


