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DEIALDIA EGITEN DUENA:  
 
Lehendakaria : Gemma Zabaleta Areta andrea.- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako 
sailburua. 
 

LEHENDAKARITZA ETA IDAZKARITZA:  
 

▪ Lehendakaria ez denez bertaratu, Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren jarduneko lehendakaria 
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko Gizarte Gaietako sailburuorde Alfonso 
Gurpegui Ruiz jauna izan da. 
 
▪ Kontseiluaren lehendakariak izendatuta, Angel M. Manero González jauna Gizarte Gaietako 
Zuzendaritzako Gizarte Gaietako Arloko arduradunak idazkari titular gisa jardun du. 
 

BILDUTAKO KIDEAK:  

 
Iñaki Múgica Flores jauna .- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Gizarte 
Zerbitzuetako zuzendaria. 

Miguel Angel González Martín jauna .- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren 
Immigrazioko eta Aniztasuna Kudeatzeko zuzendaria.  

Celina Pereda Riguera andrea .- Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailaren Droga 
Gaietako zuzendaria. 

Iñaki Calonge Crespo jauna .- Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailaren Zerbitzu eta Araubide 
Juridikoko zuzendaria (Genero Indarkeriaren Biktimei Arreta emateko Zuzendaritza). 

Ramón Palomino García jauna .- Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Justizia Administrazioa 
Modernizatzeko Zuzendaritzaren aholkularia (Giza Eskubideen Zuzendaritza). 

María Dolores García García andrea .- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren 
Familia eta Komunitate Politikarako zuzendaria (Gizarteratzeko Zuzendaritza). 

Miren Amilibia Urcelay andrea .- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Gizarte 
Gaietako Goi Ikuskaritzako zuzendaria (Lan Zuzendaritza). 

Eduardo Pérez Rodríguez jauna .- Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saileko Hezkuntza Berriztatzeko 
zuzendaria. 

Arantxa Elizondo Lopetegi andrea .- EMAKUNDE Emakumearen Euskal Erakundeko idazkari 
nagusia. 

Paloma Aranceta Arilla andrea .- Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Zerbitzuetako zuzendaria. 

Sergio Murillo Corzo jauna .- Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Gizarteratzea 
Sustatzeko zuzendari nagusia. 

Txelo Pérez Martínez andrea .- Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ezinduei Laguntzeko zuzendari 
nagusia. 

 

 



 

 

 

Ainhoa Domaica Goñi andrea .- EUDEL (Vitoria-Gasteizko Udaleko Gizarte Gaietarako zinegotzia). 

Izaskun Uriagereka Legarreta andrea .- EUDEL (Mungiako alkatea). 

Izaskun Landaida Larizgoitia andrea .- EUDEL (Ugao-Miraballeseko alkatea). 

María José Blanco Gavieiro andrea .- EUDEL (Portugaleteko Udaleko Gizarte Ongizateko 
alkateordea). 

José Manuel Odriozola Azurmendi  jauna  (EUSKO FEDERPEN).- Euskadiko Pentsiodun eta 
Erretiratuen Probintzia Elkarteetako Lurralde Federazioaren ordezkaria. 

Iñigo Iriarte Lejarraga jauna  (FEVAS).- Ezintasun intelektuala dutenen aldeko Elkarteen Euskal 
Federazioaren ordezkaria. 

Aitor González Angulo jauna (ONCE Euskadi).- Zentzumen urritasunaren eremuan lan egiten duten 
EAEko erakundeen ordezkaria. 

Juan Carlos Sola Guzman jauna  (ELKARTEAN).- EAEko Desgaitu Fisikoen Konfederazio 
Koordinatzailearen ordezkaria. 

M. Jose Cano Mesías andrea (FEDEAFES).- Euskadiko Eri Psikiko eta Senide Elkarteen 
Federakuntzaren ordezkaria. 

Esther Navarro  andrea (HIRUKIDE Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteen Federazioa).- Familia 
Batzorde Iraunkor Sektorialaren ordezkaria. 

Karmele Acedo Gil andrea (Servicios Sociales Integrados S. Coop).- Euskadiko Lan Elkarteen 
Kooperatiben Konfederazioaren ordezkaria. 

Consuelo Ordejón Caballero andrea (Gizarterako Elkartea).- EMAKUNDE Emakumearen Euskal 
Erakundeko Aholku Batzordearen ordezkaria. 

Mayte Díaz de Lezana andrea (Harresiak Apurtuz).- Etorkinen Laguntzarako GKEen 
Koordinakundearen ordezkaria. 

Inmaculada Mujika Flores andrea .- (Aldarte Elkartea).- Gay, lesbiana eta transexualen erakundeen 
ordezkaria. 

Gotzon Villaño Murga jauna .- EAEko Gizarte Laneko Elkargo Ofizialak. 

Roberto Vidal Failde jauna .- Euskadiko Gizarte-hezitzaileen Elkargoa. 

Amaia López Iriondo andrea .- CONFEBASK (Euskal Entrepresarien Konfederakuntza). 

 

EZIN ETORRIA ADIERAZI DUTENAK:  
 

Gemma Zabaleta Areta andrea .- Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburua 
(GZEKren lehendakaria). 

Ana Tellería Echeverría andrea.- Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saileko 
aholkularia. 

Isabel Muela Lopez andrea .- Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo 
Saileko Turismoko zuzendaria. 

Elena Elosegui Vallejo andrea .- Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailaren koordinatzaile 
soziosanitarioa. 

Felisa Piedra Gao andrea .- CCOO Euskadi. 

Kide bat  Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren ordezkari gisa. 

 
 



 
 
 

BERTARATU EZ DIREN KIDEAK  
 
Kulturaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Saileko kide bat . 

Ekonomiaren eta Plangintza ekonomikoaren alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren Saileko 
kide bat . 

Kide bat  Eusko Legebiltzarraren (Lan eta Gizarte Ekintzako Batzordea) ordezkari gisa. 

Hiru kide enpresarien erakundeak ordezkatuz (CONFEBASK). 

Kide bat  LAB sindikatuaren ordezkari gisa 

Kide bat  ELA sindikatuaren ordezkari gisa. 

Kide bat  UGT sindikatuaren ordezkari gisa. 

Kide bat Gizarteratze Batzorde Iraunkorraren ordezkari gisa (EAPN Euskadi). 

Kide bat Droga-mendetasunen Aholku Batzordearen ordezkari gisa (Hiesaren aurkako Arabako 
Batzordea). 

Kide bat Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko Batzorde Iraunkor Sektorialeko ordezkari gisa (Agintzari E. 
Koop.). 

 

EUSKADIKO BESTE KONTSEILU BATZUETATIK BERTARATU DIR ENAK (KIDE EZ 
DIRENAK):  

 

Pascual Borja Borja jauna (Gao Lacho Drom Elkartea).- Euskal Autonomia Erkidegoko Ijito Herriaren 
erabateko sustapenerako eta partaidetza sozialerako Kontseiluaren ordezkaria. 

 

KONTSEILUAK GONBIDATUTA BERTARATU DIREN BESTE BATZU K (KIDE EZ 
DIRENAK):  

 

Mª del Mar Zabala Mardaras andrea .- EUDEL Euskadiko Udalen Elkarteko zuzendari nagusia. 

Luis Pérez Fernández jauna.- Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako psikologo-elkargoen ordezkaria. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 

JORRATUTAKO PUNTUAK ETA HARTUTAKO ERABAKIAK  
 
 
Quorum nahikoa izanik, lehen deialdian Osoko Bilkura behar bezala eratu da, aurretik idazki bidez 
bidalitako deialdian adierazitako tokian eta egunean. Bilkura 2011ko azaroaren 4ko goizeko 10:00etan 
hasi da, lehendakariak finkaturiko honako gai-zerrenda  honi jarraiki: 
 
 

1. Aurreko bileraren akta onartzea (24-06-11). 
2. Gizarte Zerbitzuen Erregistroak arautzen dituen dekretu-proiektuari buruzko nahitaezko 

txostena ematea. 
3. EAEn deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneak arautzen dituen 124/2008 

Dekretua aldatzen duen proiektuari buruzko nahitaezko txostena ematea. 
4. Emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurrea hartzeko eta biktimak artatzeko eta 

osatzeko Lege Aurreproiektuari buruzko nahitaezko txostena ematea. 



5. Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearen garapenera eta aplikaziora bideratutako 
jardunei buruzko informazioa. 

6. “Zahartzen direnen ongizatean eta tratu onean aurrera egiteko ehun proposamen” 
dokumentuari buruzko informazioa. 

7. Adinekoei tratu txarrak emateari buruzko Sentsibilizazio Kanpainaren gaineko 
informazioa. 

8. Etxean Ondo esperientziari buruzko informazioa. 
9. Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialaren eskaera. 
10. Galde-eskeak. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
Jarduneko lehendakariak  ongi-etorria eman die udal- eta foru-hauteskundeen ondoren izandako 
aldaketak direla-eta Erakundeen ordezkari gisa gaur egun dauden Kontseiluko kide berriei (foru-
aldundietakoak nahiz EUDELekoak). 
 
Bereziki eskerrak eman nahi dizkie kontseilu honetan lehen zeuden erakundeetako ordezkariei, 
egindako lanarengatik eta ekarpenengatik. Era berean, Gizarte Gaietako aurreko sailburuorde 
Fernando Fantova ere aipatu nahi du, gizarte-zerbitzuen alde egin duen lanarengatik, betidanik egin 
duen lanarengatik eta orain ere Berrikuntza Soziosanitarioko Euskal Fundaziotik betetzen 
duenarengatik. 
 
Gai-zerrendaren aurreko proposamena; 4. puntua kent zea. 
 
Bertaratuek beren burua aurkeztu dute, eta jarraian, gai-zerrendan bildutako gaiei heldu aurretik, 
aurretiko gai bati ekin dio, hain zuzen ere gai-zerrendaren 4. puntua (“Emakumeen aurkako indarkeria 
matxistari aurrea hartzeko eta biktimak artatzeko eta osatzeko Lege Aurreproiektuari buruzko 
nahitaezko txostena ematea”) kentzeko PROPOSAMENARI, Genero Indarkeriaren Biktimei Arreta 
emateko Zuzendaritzak eskatuta. 
 
• Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo Sailaren Zerbitzu eta Araubide Juridikoko zuzendari Iñaki 
Calonge jaunak adierazi du beharbada presaka sartu zela Kontseilu honen txostenerako testua, 
oraindik ere oso hasierako zirriborroa zenean, eta hobe zela hurrengo urratsa egin arte itxarotea. Gaur 
egun, dokumentua jendaurrean jarrita dago. Hori dela medio, alegazioak jasotzen ari gara hainbat 
lekutatik, “eta hobe da alegazioak testua osatuago dagoenean egitea, hain hasierako fasean egin 
ordez”. 
 
• Alfonso Gurpegui jaunak adierazi du eragozpenik ez badago gai-zerrendatik kenduko dela urte 
honen bukaeran edo hurrengoaren hasieran egingo den kontseiluaren hurrengo osoko bilkuran 
lantzeko. 
 
Horren ondoren, gai-zerrendan jasotako puntuak jorratzen hasi dira. 
 
1. puntua.- Aurreko bileraren Akta onartzea: 2011ko  ekainaren 24ko Osoko Bilkura.  
 
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Txelo Perez andreak esan du abstenitu egingo direla aurreko bileran 
ez zegoelako Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkaririk. 
 
Bidalitako behin-behineko txostenari ohar gehiago egin ez zaionez, 2011ko ekainaren 24an egindako 
aurreko Osoko Bilkuraren akta aho batez onartu da. 
 
2. puntua.- Gizarte Zerbitzuen Erregistroak arautze n dituen dekretu-proiektuari 
buruzko nahitaezko txostena ematea.  

 

• Kontseiluaren lehendakariordeak gogorarazi du puntu hori aurreko Kontseiluan ere jorratu zela, 
eta alegazioak egiteko aldiaren amaiera zenez baztertu egin zela eta mahai gainean utzi zela. Hori 
dela-eta, berriz ekarri da osoko bilkura honetara. 
 
 



 
 
 
• Eusko Jaurlaritzaren Gizarte Zerbitzuetako zuzendari Iñaki Múgica  jaunak gai horren inguruan 
argitu du ekarri den testua lehengo testu bera dela, hau da, Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko 
Organoan eta Kontseilu honetan bere garaian aurkeztu zena. Nahitaezko txostena emateko aurkeztu 
den dekretu horri dagokionez, izan zen alegazioak egiteko epea, baina soilik foru-aldundiek egin 
dituzte hari buruzko proposamenak eta alegazioak. Gaur egun proposamen eta alegazio horiek 
aztertzen ari dira (koadro sinoptiko bat egin da alegazio guztiekin eta bakoitzaren erantzuna 
prestatzen ari dira, zein alegazio txertatuko diren erabakitzeko). Hori guztia, Euskadiko Aholku 
Batzorde Juridikoan (EABJ) eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoan (KEB), eta, azkenik Jaurlaritzaren 
Kontseiluan izapidetu aurretik, onartua izan dadin. 
 

• Alfonso Gurpeguik  adierazi du nahitaezko txostenean, orokorrean, gai horri buruz Aktan azaltzen 
dena (izandako esku-hartzeekin) transkribatzen dela, eta han esandakoa osoko bilkura honetan ez 
errepikatzeko, proposatu du hiru Foru Aldundiek egindako alegazioak 1. ERANSKIN gisa txertatzea 
Aktan eta nahitaezko txostenean. 
 

Hiru foru-aldundietako ordezkariak planteamendu horrekin ados daudenez, eta iruzkin gehiago ez 
dagoenez, Gizarte Zerbitzuen Erregistroak arautzen dituen dekretu-proiektuaren berri eman dela 
ulertuko da. 
 
3. puntua.- EAEn deribazio judizial bidezko familia -elkarguneak arautzen dituen 
124/2008 Dekretua aldatzen duen proiektuari buruzko  nahitaezko txostena ematea . 
 
• Alfonso Gurpegui Gizarte Gaietako sailburuordeak Justizia Sailaren ordezkariari eman dio hitza 
proposatzen den aldaketa labur-labur azal dezan. 
 
• Eusko Jaurlaritzaren Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Justizia Administrazioa 
Modernizatzeko Zuzendaritzaren aholkulari Ramón Palomino  jaunak adierazi du, funtsean, 124/2008 
Dekretuaren inguruan proposatzen den aldaketak Sail eskudunari eragiten diona soilik dela. Orain 
arte eskumen hori Gizarte Gaietako alorrean eskumena duen Sailari zegokion, baina Sailen artean 
erabaki zen “deribazio judizial bidezko” Elkarguneak Justiziaren alorrean eskumena duen Sailak 
kudeatu eta bideratu behar zituela. 
 
Horregatik, Dekretua (orain izapidetze-fasean dago) aldatu behar izan da, eta azken izapide gisa, 
oraindik gauzatzeko dago Gizarte Gaietako Euskal Kontseilu honen txostena.  
 
Eskumena hartzeari buruzko aldaketa terminologikoaz gain, adierazi du dekretuan idatzita dagoen 
gainerako guztia ez dela aldatuko, eta nabarmendu du 2012. urterako aurrekontu-partida aurreikusita 
eta bilduta dagoela Justizia eta Herri Administrazio Sailaren Justizia Zuzendaritzaren aurrekontuetan. 
 
• Alfonso Gurpeguik  hitza hartu du aldaketa hori testuinguruan kokatzeko, eta adierazi du, funtsean, 
aldaketa hori egin dela deribazio judizialak eskatzen zuelako Gizarte Gaietako Sailak estamentu 
judizialarekin elkarrizketa bat izatea. Batzuetan zaila izaten da elkarrizketa bat izatea, zeren 
dekretuaren testuaren arabera, epaileek eman behar baitute “deribazio judizial bidezko” familia-
elkarguneak (ez babesekoak, ez baitira horiek) erabiltzeko baimena, eta adingabeen egoerari buruzko 
informazioa biltzerakoan ez ezik epaileak ezartzen zuen erregimena eteteko edo ez eteteko Elkargune 
Zerbitzuak informazioa itzuli behar zuenean ere… “arazoak izaten genituen, eta hasiera batean 
ondorioztatu dugu arazo horiei hobeto erantzun diezaiekeela Justizia Sailak” Sail horrek daukan 
eskumenarengatik eta botere judizialarekin duen harremanarengatik. 
 
Hortaz, elkarguneak Gizarte Zerbitzuen Zorroan dauden zerbitzuetako bat dira, baina kasu honetan 
Justizia Sailak kudeatuko du zerbitzu hori. 
 
 
 
 
 



 
 
 
• Ramón Palominok argudio hori berretsi du, eta adierazi du azken azalpen hori, hots, “estamentu 
judizialarekiko eta orokorrean Justizia Administrazioarekiko elkarrizketa Justizia Sailak egiten duela, 
eta gure ustez, errazagoa eta eraginkorragoa izan daiteke, batez ere eskumenen banaketa berri 
horrekin. Dekretua aldatzeko izapidetze azkarra izan da, eta bereziki eragiten ez duena, Gizarte 
Zerbitzuen mapan jarraitzen duelako”. 
 
• Alfonso Gurpeguik bertaratuek hitz egiteko txanda ireki du. 
 
• Gipuzkoako Foru Aldundiko Txelo Pérez andrearen arabera, (eta ez aldaketaren gaiarengatik, arauz 
ezartzen denarekiko egokitzapena baita soilik) Dekretua oso mugatua da oraindik “batez ere foru-
aldundiok arduratu behar dugulako beren familiengandik bereizita dauden haurren eta nerabeen 
tutoretzaz; kasu askotan bereizte hori ebazpen judizialaren ondorioz gertatzen da, baina ez dago 
aukerarik ezarrita dauden bisitak familia-harreretan nahiz egoitza-harreretan egiteko (konplikatuenak 
direla esan dezakegunak behintzat), baizik eta horren ordez, beste elkargune batzuetan egin behar 
izaten ditugu, egoera horrek egon litezkeen gainerako bisitei dakarkienarekin, hain konplikatuak ez 
diren pertsonen gainerako ahaideekin; guk ditugun hainbat bisita gainbegirapenarekin nahiz 
segurtasun-zaintzailearekin egin behar dira, egoerak berak horrela egitea eskatzen duelako, eta 
hainbat kasutan Ertzaintzara deitu behar izaten da ingurunean egon dadin aitek eta amek dituzten 
zailtasunengatik; nolanahi ere, judizialki ezarritakora soilik mugatzen dira. Hau da, Bizkaiko, Arabako 
eta Gipuzkoako Aldundiok Aldundiaren tutoretzapeko adingabe asko ditugu, bai familia-harreran, bai 
egoitza-harreran, eta batzuetan elkargune mota hori erabiltzeko premia dago. Beraz, deribazio judizial 
bidezko elkargune horiek kasu jakin batzuetara ireki ahal izateko aukera egon dadin eskatzen du. 
 
• Alfonso Gurpeguik adierazi du horrek dekretua aldatzea eskatzen duela. 
 
• Txelo Pérezek onartu du hori horrela dela, baina eskatzen du eskaera hori kontuan izateko zeren, 
Gipuzkoan, esaterako, familia-harreran 300 kasu baino gehiago baitituzte; eta ia kopuru bera egoitza-
harrerari dagokionez, eta tartean egon daitekeen oro. “Baina gehiago ari gara bideratzen arazoak 
dituzten familia-banantzeak eta -dibortzioak izan daitezkeen kasuetara”. 
 
• Alfonso Gurpeguik gogorarazi nahi du, hain zuzen ere izapidetzearen hasieran erabaki zela 
deribazio judizial bidezko elkarguneak eta babes-eskumenekoak bereiztea, Aldundiek babes-eremuan 
eutsi nahi ziotelako beren eskumenari. 
 
• Txelo Pérezek zehaztu du gauza bat dela zure eskumenari eremuan eustea eta beste gauza bat 
orokortasunarekiko oso desberdinak diren hainbat kasu daudela, eta kasu horiek arazoak eragiten 
dizkietela gainerako bisitei. 
 
• GZEKren jarduneko lehendakariak zehaztu du arrazoi horrexegatik dituztela Arabako eta Bizkaiko 
Aldundiek babes-elkarguneak. Nolanahi ere, adierazi du iruzkina jasoko dela, baina horrek ez duela 
oztopatzen beste iruzkin edo iradokizun formalagoren bat egin ahal izatea. 
 
Esku-hartze gehiago ez dagoenez, EAEko deribazio judizialaren bidezko familia-elkarguneak arautzen 
dituen 124/2008 Dekretua aldatzeko proiektuaren berri eman dela ulertzen da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
4. puntua.- Emakumeen aurkako indarkeria matxistari  aurrea hartzeko eta biktimak 
artatzeko eta osatzeko Lege Aurreproiektuari buruzk o nahitaezko txostena ematea.  

 
Gai-zerrendatik kendu egin da gaurko bilkuraren hasieran hartutako erabakiaren ondorioz. 
 
5. puntua.- Gizarte Zerbitzuetako 12/2008 Legearen garapenera eta aplikaziora 
bideratutako jardunei buruzko informazioa.  
 
Iñaki Múgica Gizarte Zerbitzuetako zuzendariak azaroaren 3ko “Gizarte Zerbitzuen Legea garatzea 
eta aplikatzea” deituriko dokumentua errepasatu du. Dokumentu horretan honako atal hauei buruzko 
egoera biltzen da: 
 

1. Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoa 
2. Gizarte Zerbitzuen mapa eta plan estrategikoa. 
3. Prestazioen eta Zerbitzuen Zorroa 
4. Erabiltzaileen partaidetza ekonomikoa 
5. Gizarte Zerbitzuei buruzko Informazio Sistema 
6. Gizarte Zerbitzuen Behatokia 
7. Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren Kontzertu Araubidea 
8. Balioespeneko tresna tekniko komunak (Balora) 
9. Gizarteko esku-hartzearen eremuan diru-laguntzen jardueraren berrantolamendua. 
10. Koordinazio soziosanitarioa 
11. Familia Bitartekotzako Zerbitzu Publikoa (Araba) 
12. Gizarte Zerbitzuen Erregistroa 
13. 131/2008 Dekretua, uztailaren 8koa, gizarte-babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza-

harrerako baliabideak arautuko dituena 
14. Nazioarteko Adopziorako Erakunde Laguntzailearen homologazio-dekretua eta prozedurak 
15. Gizarte-gastua 

 
• Gizarte Gaietako sailburuordeak  zehaztu du laburpen-dokumentu hau kide guztiei bidaliko zaiela 
bilera amaitu ostean, eta (2) ERANSKIN gisa erantsiko zaiola Akta honi. Hori esan ondoren, egon 
litezkeen galderak, iruzkinak eta antzekoak egiteko txanda ireki du.  
 
• Mª José Canok (FEDEAFES) galdetu du elkarteek, sareek eta antzekoek noiz izango dituzten 
eskura lantzen ari diren dokumentuak (mapari, zorroari eta antzekoei buruzkoak), zeren erakundeen 
artean dagoeneko lantzen ari badira eta akordioak lortu badira, haren ustez erakundeek ez baitute 
ekarpenak helarazteko eragin-gaitasun handirik izango. 
 

• Alfonso Gurpeguik honako hau erantzun du: hasiera batean, Jaurlaritzak lan-dokumentuak 
aurkeztu ditu erakundeetan, eta Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoan bertan proposatu zen 
gizarte-ekimena sartzea azaroaren erdialdean aurkezpena egiten zenerako. Hor erabaki zen testuei 
buruzko lehen akordioa lortzea, eta testu asko aurkeztu zirenez, aldundiek eta udalek denbora 
gehiago eskatu dute gizarte-ekimenaren ondoren aurkeztuko diren akordioen ildo orokorrak ikusteko. 
“Nolanahi ere, aldaketa ez da hor bukatzen, hau da, gu kontsulten aurretiazko aldian (normalean 
erakundeetan gauzatzen da aldi hori) bezala gaude.. Hortik aurrera aurkeztu egiten da eta 
izapidetzeari hasiera ematen zaio, alegazioen aldiarekin, eta aldi horretan dago aldaketak egiteko 
aukera. Horregatik, Iñaki Múgicak esan duenez, urtarrilean ekingo diogu onartzeko izapideari. Izapide 
horretan alegazioak egiteko aldia ere bilduta dago; aldi hori zabala izango da eta gizarte-erakundeek 
orduan hartuko dute parte”. 
 
• Mª José Canok  galdetu du noiz aurreikusita dagoen iritsiko zaiela haiei. Urtarrilean ala lehenago? 
Eskatu du ahal duten lasterren helarazteko (erantzuna emateko behar adinako denbora izateko), 
batez ere, Zorroko dekretua, oso garrantzitsua delako haientzat. 
 
 
 



 
 
 
• Gizarte Gaietako sailburuordeak adierazi du ez dakiela urtarrilerako egiteko gai izango ote diren 
(egin zuten lehenengo planteamendua abenduaren amaierarako zen), baina onartzen du testu asko 
direla (aldundiek eta udalek testu horiek lantzeko behar adina denbora behar izateari dagokionez). 
“Konpromisoa hartu beharko genuke testurik adostuenak eta itxienak ez badira ere, testu horiek 
erakundeei urtarrilaren hasierarako aurkezteko gai izateko”. Testu guztiak ez badira ere, testu 
garrantzitsuenak behintzat bai. Nahiz eta jakin testuak oso trinkoak direla eta erakundeetan talde 
berriak orain dela gutxi sartu direla eta esparrua zein den jakiteko denbora eskatu dutela erakunde 
horiek. 
 
Aldundien eta Eudelen ordezkarien aurrean egin du proposamen hori, eta onartu du beharbada 
aurreratu egin dela epea ematerakoan. Horregatik, bere ikuspuntua erreklamatzen du; izan ere, haren 
ustez gizarte-erakundeen iritzia ez da azken unean eman behar (are gehiago parte hartzeko eta 
gobernantza-sistema anitza eraikitzeko sistema bati buruz hitz egiten ari garenean). Gizarte-
erakundeek ere parte hartu behar dute prozesu horretan. Horregatik, gainerako erakundeei eskatu die 
Mª José Canok egindako eskaera kontuan hartzeko, ahal dena aurreratzea eta testuen berri 
lehenbailehen izatea. 
 
• Bizkaiko Foru Aldundiko Sergio Murillok ere uste du informazio hori hirugarren sektoreari eman 
behar zaiola sektore horrek parte har dezan, baina zer testu eman behar den jarri zen zalantzan: 
Jaurlaritzaren testua (Gizarteratze Aktiboko Planean jarraitu zen prozesuari jarraiki) ala erakundeen 
artean gutxieneko adostasuna duen testu bat (Erakunde arteko Organoaren testua). Hori da zalantza. 
Horregatik, gogoeta egin du hirugarren sektorearen partaidetza-uneari buruz “beharbada hori ere 
Kontseilu honetan adostu beharko baikenuke. Interesgarria izango litzateke, zeren behin eta berriz 
agertzen den gaia baita, eta egokia izango litzateke definitzea planteamendu homogeneoa izateko”. 
Eman egiten da denok jakiteko dokumentua zer fasetan dagoen (dagoeneko erakundeen artean 
adostuta dagoen edo ez jakiteko) eta itxaropenak ez zapuzteko. 
 
• Sergio Murillok azaldutakoari atxikiz, Alfonso Gurpeguik honako hau esan du: “Jaurlaritzak 
ahalmena du gizarteari, erakundeei eta entitateei hark sortzen dituen testuak aurkezteko, eta horrela 
proposatu genuen bere garaian. Izan ere, guk proposatzen genuen erakundeei aurkezten diegun testu 
bera aurkeztea entitateei. Baina Organoan proposamen bat egin zen eta beste gauza bat erabaki 
zen”. Erabaki hori kasu horretarako izan zen, baina Gurpeguik uste du ezin dela hartu kasu 
guztietarako. Zeren, egia da zorroaren gaian bere garrantzia izan dezakeela, erakundeak asko 
konprometitzen dituelako, baina agian egin behar dena da gai bakoitzean Organoak erabakitzea. 
Nabarmendu du “epeak ahalik eta gehien arintzeko konpromisoa hartu beharko genukeela” hirugarren 
sektoreak beranduegi parte ez hartzeko. 
 
• Izaskun Landaidak esan nahi du hauteskundeak eta udalen osaera berria direla medio “une 
honetan EUDEL ordezkatzen dugunak berriak garela eta mahai gainean jarri zaigun dokumentazio 
horri dagokionez egunean jartzeko ahaleginak egiten ari garela. Eta ez hori bakarrik, baizik eta 
horretaz gain ordezkatzen ditugun udal guztiekin gutxi gorabehera adostutako jarrera bat emateko 
ahaleginak egin behar ditugula. Ildo horretan, errealistak izan behar dugu eta esan behar dugu 
saiatuko garela ahalegin hori egiten, baina ezin dugula bermatu urtarrilaren bukaerarako izango 
dugunik: saiatuko gara, baina…” 
 
• Alfonso Gurpeguik eskertzen du Eudelen jarrera on hori, baina gogoratu du Erakunde arteko 
Organoaren bileran erabaki zela urtarrilaren bukaerarako bukatuta egon behar zuela. Jaurlaritzaren 
lehentasuna da dekretu hori datorren urterako izapidetu behar dela. 
 
6. puntua.- “Zahartzen diren pertsonen ongizatean e ta tratu onean aurrera egiteko 
ehun proposamen” dokumentuari buruzko informazioa.  
 
• Iñaki Múgicak azaldu du “Adinekoen Kontseiluan” (Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren 
Adinekoen Batzorde Iraunkor Sektorialaren irailaren 30eko bilkuran) aurkeztu eta onartu zela. 
 
 
 



 
 
 
Hortaz, dokumentua eskuragarri dagoela dio Irekiaren webgunean (www. irekia.euskadi.net) eta 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren webgunean (www. http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-
contss/es/contenidos/informacion/planes_ss/es_planes/planes.html).  
 
Horretarako propio egin ziren azterlan batzuetan oinarrituta (EAEko 60 urtetik gorako pertsonen bizi-
baldintzei buruzko azterlana eta adinekoen aurkako tratu txarrek EAEn duten prebalentziari buruzko 
azterlana), iaz hasi ziren lan egiten profesionalekin eta erakundeekin, dokumentu bat lantzeko asmoz, 
plan bat izan ordez kolektibo horri dagokionez jardun-proposamen batzuk bilduko dituen dokumentua, 
alegia. Hori guztia zahartze aktiboaren ikuspegian oinarrituta dagoen kontzeptu-aldaketatik abiatuta. 
 
Dokumentu horretan, azterlaneko eta dokumentazioko lehenengo zatiaz gain (estatistikekin, datu 
demografikoekin eta abar) bigarren zatia dago, gaikako hiru blokerekin eta jarduteko 100 
proposamenekin. Bloke horietako bat pertsonak zahartzen direnean gertatzen denari buruzkoa da 
(helburua da pertsonak ahalik eta autonomia-maila handienarekin iristea etapa horretara, baita 
gizarte-konpromisoarekin ere). Beste bloke batek pertsonak mendetasun-egoeran geratzen direnean 
bizi duten egoera eta dauden neurriak lantzen ditu, eta beste atal batek senitartekoei eta zaintzaile ez-
profesionalei ematen zaien babesa, eta tratu ona. 
 
Iñaki Múgicaren arabera dokumentua “herritarrei, erakundeei eta entitateei irekita dagoen 
proposamena da, ekarpenak egin ahal izateko”. Hori esan ostean, Txema Odriozolari eman dio hitza, 
zeinak oso modu aktiboan hartu duen parte dokumentuaren lanketan. 
 
• Txema Odriozolak  (Eusko Federpen) eskerrak eman ditu eskaintzen zaion aukerarengatik eta 
adierazi du gai-zerrendan ez dagoela behar bezala idatzita puntuaren enuntziatua, zeren 
dokumentuan ez baita zahartze aktiboa aipatzen, adinekoentzako bizi-kalitatea lortzeko plana baizik. 
Pertsonen bizitza bere eremu osoan hartzen du kontuan, hau da, aktibo daudenean eta bizitzeko 
laguntza behar dutenean. 
 
“Federazio gisa pozik gaude plan hau ezagutzera eman delako eta aurrera jarraituko duelako. 
Eskerrak ematen ditugu adinekoen bizi-kalitatea aztertzeko Legebiltzarrean aurkeztutako ez-legezko 
proposamena talde politiko guztiek aho batez onartu zutelako. Eskerrak ematen dizkiogu Gizarte 
Gaietako Sailari Legebiltzarraren gomendioa aurrera eraman duelako. Plana aurkeztu zenean, 
Zabaleta sailburuak esan zuen azterlan hori Gizarte Gaietako Sailak Adinekoen Kontseiluaren eta 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluaren partaidetzarekin (horregatik ari naiz orain azalpen hau 
Kontseiluan ematen) egingo zuen adinekoentzako ekintza-planerako oinarri gisa erabiliko zela”. 
 
EUSKO FEDERPENen ordezkariak onartu du sakon aztertu dutela proposamena eta ekarpenak egin 
dituztela. Haren ustez komenigarria da atal soziosanitarioa ez ezik etxebizitzak egokitzeko plana ere 
hobetzea. Azken batean, pozik daude plan hau aurrera eramango delako, eta Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Kontseilu honi bi konpromiso eskatu nahi dizkio: 
 

1.- “Zerbitzuen zorroari buruz hitz egiten ari garenez, eta adinekoak zorro horretako zergadunak 
garenez, nik nahiko nuke konpromiso bat hartzea, hau da, plan honetan onartzen diren 
proposamenak zerbitzuen zorro horretan biltzeko konpromisoa, zeren zuzenbide-alorreko gizona 
naizen aldetik, honako hau esaten baitut: legean ez dagoen oro ez dago bizitzan. Beraz, horixe da 
eskatzen dugun lehen konpromisoa”. 
 
2.- “Nahiz eta gero hitz egingo dugun Etxean Ondori buruz, eta proposamen zehatz bat egingo 
dugun, gustatuko litzaiguke plan hau, bere garaian Legebiltzarretik atera zenez, aurreratuta 
dagoenean, berriz ere Legebiltzarrera eramatea haren berri izan dezaten eta txostena eman 
dezaten, eta, era berean, alderdi politikoek konpromisoa har dezaten problematika hori beren gain 
hartzeko eta adinekoen bizi-kalitateari buruzko gomendioak egin ditzaten”. 

 
 
 
 
 



 
 
 
Azkenik, amaitzeko honako hau esan du: “pozik gaude kolektibo gisa sortu garelako, baina horri eutsi 
nahi diogu, gizarte-zerbitzuen legearen barruan. Hau Legebiltzarrera eramatea nahi dugu, eta horixe 
da gure proposamena”. 
 
• Izaskun Landaidak  (EUDEL) onartu du proposamena irakurri dutela, eta proposamen horretan, 
logikoa denez, Udalentzako inplikazioak daudela (zerbitzu berriak edo parte hartzeko organo berriak 
sortzea aipatzen da); horregatik, adierazi du EUDELek ekarpenak egingo dizkiela azken dokumentu 
honetan biltzen diren proposamenei. 
 
• Alfonso Gurpeguik  gogorarazi du EUDELek parte hartu duela dokumentua lantzeko prozesuan 
Adinekoen Kontseiluan, baina hori ez dela eragozpen izango proposamenak egiten jarraitu ahal 
izateko.  
 
Helburua honako hau da: Adinekoen Kontseiluan landu den testu hau gainerako herritarrei erakustea 
aldi honetan (abendura bitarte). Dagoeneko egin zaizkie hainbat aurkezpen profesionalei eta 
adinekoei, Nagusi Azokaren esparruan (Nagusientzako Aisia, Zerbitzu eta Jardueren Erakusketa) eta 
Orueko Sinposioan. 
 
“Aldi horretan, ideia zera da, dokumentu hori gizarteratzea, dokumentu horren helburua ez baita ohiko 
plan estrategiko bihurtzea, neurriekin, baliabideekin eta antzekoekin, zeren gure ustez plangintza hori 
ematen ari baita gizarte-zerbitzuen legearen garapenean, Mapan eta antzekoetan. Beraz, hemen ez 
gara horretaz hitz egiten ari, baina Txemak dioen bezala, lotura izan beharko du”. 
 
• Txema Odriozolak argitu du udalek inplikazio handia izango dutela zerbitzu asko udal-arlokoak 
izango direlako: “adinekoak udalen mende egongo dira ia bere osotasunean, eta horregatik nahi dugu 
udalen partaidetza. Gizarte Zerbitzuen Legean aurreikusten da gizarte-kontseiluetan parte-hartzea, 
eta gustatuko litzaiguke adinekoak entzun gaitzazuela eta parte hartzeko aukera izan dezagula”. 
 
7. puntua.- Adinekoei tratu txarrak emateari buruzk o sentsibilizazio-kanpainaren 
gaineko informazioa.  
 
• Alfonso Gurpeguik aipatu du aurreko dokumentuaren 3. zatian duintasuna, tratu ona eta abar 
nabarmentzen direla, eta neurrietako batean proposatzen zen sentsibilizazio-kanpainak eta -ekintzak 
sustatzea. Gai hori lotuta dago, halaber, EAEko adinekoen tratu txarren (susmoa) intzidentziari buruz 
2010ean egin zen azterlanarekin. 
 
Kanpaina orain (urrian) jarri da abian eta “gaizki tratatzera” (“mal trato”) dago bideratuta batez ere, eta 
ez hainbeste “tratu txarretara” (maltrato). Gaizki tratatzea, hau da, tratu desegokia ematea beste 
portaera batzuen hasiera da, eta hori, bere bertsio gogorrenean, tratu txarrak ematea izan daiteke. 
“Ohiko jardunei buruzko gogoeta egiteko sentsibilizazio-kanpaina da. Ohiko jardun horiek batzuetan 
normaltzat hartzen ditugu, baina adinekoa balioa galtzen hasteko arrazoiaren hasiera izan daitezke, 
eta horren ondorioz tratu txarren egoera sor daiteke. 
 
Kanpaina hori telebistako eta irratiko iragarkien, kanpoalderako kartelen eta antzekoen bitartez 
ikusarazi da, eta gainera, neurri “pilotu” bat du bere eragina ebaluatzeko eta ondoren garatzea 
komenigarria ote den balioesteko. Neurri hori honetan datza: tratu txarren egoeretarako telefono-
zenbaki bat ematean. Urriaren 17an abian jarri zenetik atzo arte 51 dei eta 11 salaketa jaso dira. 
Telefonoak, hasiera batean, call-center generiko batekin funtzionatzen du (kokapenaren arrastoa 
desagerrarazteko), eta hala badagokio, bigarren mailara, maila profesionalago batera bideratzen du, 
psikologoek artatzen duten mailara, alegia. Psikologoek kasuak eskatzen duen sakontasunez lantzen 
dute gaia, eta hortik salaketak eta desbideratzeak proposa daitezke, hainbat baliabide eskain 
daitezke, eta abar. 
 
Telefonoa proiektu pilotu gisa sortu zen, eta esperientzia aitzindaria da Estatuan (nolanahi ere, duela 
bi urte esperientziaren bat izan zen Andaluzian). 
 
 



 
 
 
Europan esperientzia batzuk dauden arren, (esate baterako, Frantzian badago tratu txarren telefono 
bat) zaila izango da zer eragin izango duen, zer dei mota jasoko den eta abar jakitea. “Horregatik, 
ebaluaziorako hiru hilabete horiek ezarri ditugu zein euskarri behar duen jakiteko (artatzen diren 
pertsonen profila, zerbitzuaren ezaugarriak, eta abar)”. 
 
• Gizarte Gaietako sailburuordeak  hitz egiteko txanda ireki du egon litezkeen galderak eta iruzkinak 
egiteko, eta galderarik eta iruzkinik ez dagoenez, gai-zerrendaren hurrengo gaiari heldu dio. 
 
8. puntua.- Etxean Ondo esperientzia pilotuari buru zko informazioa.  
 
Proiektu horrek aurten hainbat ildotan garatu diren berrikuntza-proiektuak osatzen ditu. Ildo horietako 
bat Matía Fundazioa-Ingema Erakundearekiko hitzarmenean garatu da, “baina datorren urtetik 
aurrera, eta Berrikuntza Soziosanitarioko Zentroa eta Berrikuntza Soziosanitarioko Euskal Fundazioa 
sortzen direnean, gure ustez hortik bideratuko dira” Hasiera batean, Gipuzkoako bost udalerritan 5 
proiektu jarri dira abian arreta etxean emateko eredua pilotatzeko; eredu horrek honako zerbitzu 
hauek izango ditu: zerbitzu sozialak, sanitarioak, eta baita hurbiltasunekoak ere, zeinak agian 
garatzen ari diren edo ez; eta beste zerbitzu batzuekin lotuta daude, hala nola laguntza-
zerbitzuarekin, boluntarioen eginkizunarekin, etxez etxeko bazkariekin edo teknologiarekin 
(telelaguntza aurreratua, adibidez). 
 
Bost proiektu horiekin batera hainbat azterlan egingo dira: 
 

- Azterlan batek egun dagoen araudiari buruz egin behar den egokitzapen juridikoa balioetsiko du 
(hau da, aztertuko du araudian aldaketaren bat egin behar ote den jardunbide egoki horretara 
egokitzeko, baldin eta azkenean jardunbide egokia dela erabakitzen bada). 
- Kostuei buruzko azterlan bat, eredu hori aplikatzeak daukan eragin ekonomikoa ere aztertzeko. 
- Lanbide-profilei buruzko azterlan bat, etxez etxeko zerbitzuan egokienak zein diren zehazteko. 
- Arreta emateko ereduarekin lotutako azterlan bat, pertsonarengan oinarritutako arreta emateko 
eredua eta metodologia erreferentziatzat hartuta. 
- Figura profesionalaren konfigurazioarekin zerikusia duen azterlan bat, Gizarte Zerbitzuen Legean 
azaltzen dena, eta kasuen kudeaketarekin zerikusia duena (kasuen kudeatzailearen zeregina eta 
figura zehaztea, artatutako pertsonen erreferente bakar gisa). 

 
Proiektu pilotuak 500 pertsona inguru hartzen ditu eraginpean, eta “kontrol-talde” gisa hartuko diren 
beste 500 pertsonaren gain, sistema hau aplikatzen den heinean sortzen diren aldaketak edo 
gabeziak eta abar zehazteko. Oraintxe bertan Udalekin ari gara zehazten zer pertsonengan esku 
hartu ahal izango den eta proposatuta dago proiektua datorren urteko ekainean amaitzea. Helburua 
zera da, jardunbide egokia zuzena bada, datorren urtean beste lurralde historikoetara hedatzea, eta 
horretarako, Bizkaiko eta Arabako Aldundiek berrikuntzako jardunen bat ezarri ahal izateko interesa 
agertu dute. Eskerrak eman dizkie Aldundiei erakutsitako interesarengatik eta espero du mota 
horretako proiektu berritzaileren batean lan egin ahal izatea. 
 
Asmoa zera da, sortzen den informazio guztia aurkeztea –jardunbide egoki gisa–, eta zorroari buruzko 
Dekretuan lantzen diren zerbitzuetako batzuk diseinatzeko eta zehazteko balio duen heinean, 
informazio eta ondorio horiek ere hara bideratuko dira eta baita Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseilura 
ere. 
 
Berrikuntza-proiektu orokor guztien barruan, “Etxean Ondo” proiektuaz gain beste proiektu bat dago: 
egoitzan eta eguneko zentroan gauzatzen dena, hots, “Etxean bezala bizi” deiturikoa. Pertsonarengan 
oinarritutako arreta-ereduaren aplikazioa –erakundean ematen dena– du oinarri, behar diren aldaketa 
txikiak eginez, arreta hurbilagoa eta artatutako pertsonen etxean eman daitekeenaren antzekoena den 
arreta izatea ahalbidetzen duena. Proiektu hori Donostiako Matia Fundazioaren Residencia 
Lamourous Egoitza Zentroan garatzen ari dira gaur egun. 
 

 

 

 



 

 

 

• Mª Jose Canok galdetu du ea norentzat den Etxean Ondo proiektua, eta erantzun diote urritasunak 
dituzten edo mendetasuna duten adinekoentzat dela. 
 

• Juan Carlos Solaren ustez  (Elkartean) gizarte-berrikuntza positiboa da, baina adierazi du 
zalantzak dituela proiektuari buruz. Lehengo zalantza da “pilotua” bada ere Jaurlaritzaren ekimeneko 
proiektua dela eta helburua aukera-berdintasuna parekatzea bada, hiru lurraldeetara hedatu beharko 
litzatekeela. Ikuspegi horretatik balioesten du “aukera galdua” dela hiru lurraldeen artean 
desberdintasuna dagoela jakinda lurralde horietako bakar batean hastea horrelako ekimen bat. 
 

Bestalde, Solaren ustez alderdi sozialak ekarpen handia egin dezake. Proiektu eta ekimen askoren 
mende gaude gizarte-babesaren eta gizarte-berrikuntzaren gairako (“nahikoa dugu eskemekin edo 
laguntza-alderdiarekin”), eta zalantza asko ditu gai horren inguruan. 
 

Horregatik, galdetu du zer helburu aintzat hartuta proposatzen den eredu hori (bizitza autonomoa, 
bizitza independentea eta abar lortzeko); horretaz gain, kontuan hartuta eredu horretatik jardunbide 
egoki gisa estrapolatu nahi dela eta horien esku-hartze sozial batzuk gizarte-zerbitzuen mapan 
txertatu nahi direla. Nabarmendu du helburuen definizio argiaren planteamendu horretan “alderdi 
sozialak ekarpen handiak egin ditzake” (jakintza, esperientziak, praktikak eta abar), baina alderdi 
soziala ez da parte hartzen ari, eta ez litzateke aukera hori galdu behar. 
 

“Nora iritsi nahi dugu?; zer gizarte-laguntza nahi dugu? Askok bizitza-eredu independenteak aipatzen 
ditugu (lehen zahartze aktiboa aipatu da): azkenean gauza berberetaz hitz egiten ari gara. Horixe da 
etorkizuna, horixe da benetako berrikuntza. Baina zer lortu nahi den jakin behar da. Nora joan nahi 
den (gauza ez da «ea zer gertatzen den ekimen honekin»). Gai hori ekimen pribatu batekin garatuko 
da eta orain arte, Aldundien atzetik, gizarte-sektorea hurbilago edo ageriago gaude esku-hartze 
sozialak garatu nahi ditugunean. Era horretan galdu egiten da hirugarren sektorea ekimen horretan 
egoteko aukera”. 
 

Azkenik, desgaitasuna duten edo inoren laguntza behar duten adinekoei bideratuta dagoen Etxean 
Ondo proiektuari dagokionez, adierazi du “desgaitasunen alorra oso heterogeneoa dela” eta 
horregatik galdetu du “zer desgaitasun mota, zer ehuneko, eta abar; horrek guztiak bai ematen duela 
jakintza eta balio handia alderdi sozialerako”, eta proiektua Jaurlaritzaren ekimen bat da. 
 

• Txema Odriozolak esan du ez duela ulertzen Etxean Ondori buruzko puntua eta 100 
proposamenen puntua zergatik lantzen diren bereizirik. Odriozolaren ikuspegiaren arabera “Etxean 
Ondo” 2. blokearen zati nagusia da, laguntza behar duten adinekoei buruzkoa dena hain zuzen ere. 
“Beraz, gai bera da nire ustez”. Horretaz gain, 100 proposamenek Europako iparraldeko ereduari, 
hots, etxean artatzeko ereduari egiten diote erreferentzia; eredu horren arabera, arreta emateko plan 
integral indibiduala egin behar da pertsona bakoitzarentzat. 
 

Inoren laguntza behar duten adinekoak nola tratatu behar diren ikuspegiak bi aldaketa oso 
garrantzitsu eragin ditu. Aldaketa bat eredu sanitarioan, batez ere etxebizitzan oinarrituta dagoen 
arreta sanitarioarena, ezinbesteko lehenengo aldaketa gisa. Era berean, etxez etxeko laguntzaren 
alorrean ere bigarren aldaketa garrantzitsu bat dago, laguntza hori ez baita ohikoa izango, baizik eta 
beste laguntza mota batzuekin osatuko baita, eta horrek zuzenean eragiten du udal-eskumenean. 
 

“Alfonso Gurpeguik esan du ikusi nahi duela nola egin egokitzapen juridikoa, baina nik uste dut 
planaren mamiaren zati garrantzitsu bat dela hori, eta orain gizarte-zerbitzuen zorroari buruz hitz 
egiten ari garenez, gai hori irekita utzi behar dugu, zeren hori oso aldaketa handia izan baitaiteke gai 
soziosanitarioari eta udal-eskumeneko etxeko arretari dagokionez”. 
 

• Izaskun Landaida k (EUDEL), Txema Odriozolak esandakoaren haritik, adierazi du horixe esan nahi 
zutela haiek ere: “etxez etxeko laguntzari buruzko dekretua egiten ari gara, eta Gipuzkoan gauzatuko 
den esperientzia pilotu horretatik ondorioztatzen denetik beharbada; izan ere, dekretu hori modu 
batekoa edo beste batekoa izan baitaiteke”. 
 
 



 
 
 
Horregatik garrantzitsua da beste lurraldeetan (Bizkaia eta Araba) ere egitea ondorioak ateratzeko 
aukera izan dezagun, ondorio horiek dekretu honetan bilduko denarekin zerikusi handia izango baitute 
segur aski”. 
 

• Txema Odriozolak gogorarazi du Osasun Sailean antolatu den Estrategia Batzordean hitz egin dela 
gai horri buruz, eredu horrek erabat aldatuko baitu arreta sanitarioko eredua “eta aurreikusi egin behar 
dugu. Hau ez da ikerketa bat 100 proposamenen planaren gai nagusia baizik”. 
 

• Alfonso Gurpeguik, aipatu diren gaietako batzuei erantzunez, esan du soilik lurralde batean egin 
dela proiektu pilotuak direlako. Behar diren “konplizitateak” eratu dira, kasu honetan baita Gipuzkoako 
Lurraldeko gizarte-erakundeekin ere; izan ere, desgaitasunen alorreko eta adinekoen gizarte-
erakunde guztiek hartu dute parte, baita adinekoei laguntzen dieten pertsonen, erabiltzaileen eta 
boluntarioen erakunde guztiek ere. 
 
Bost udalerrietan saioak egin dira udalerri horietako guztietako gizarte-sarearekin. Beharbada beste 
modu batera egin zitekeen, baina gure ustez ez da aukera galdua; izan ere, lurralde batean hasi zen 
eta beste lurraldeetara hedatu ahal izango den proiektu “pilotua” da, eta erabaki hori hartu zen 
konplizitate horiek guztiak eratzea oso konplexua delako. Konplizitate horiek Osasuna ere biltzen 
dute, eta lurralde-eremuko zuzendaritza batekin edo hiru lurralde-zuzendaritzekin adostasun batera 
iritsi behar zen, baita Lurraldeko zuzendaritzekin, hiru aldundirekin edo aldundi batekin, bost udalekin 
eta abar ere, hau da, erabaki guztiz pragmatikoa izan zen. Proiektu pilotu baten praktikotasunean 
oinarritutako erabakia izan zen. 
 

Partaidetzaren gaiari erantzuteko, adierazi du 5 udalerrietan prestakuntza-saioak, partaidetza-saioak 
eta proiektuari ekarpenak egiteko saioak egin direla gizarte-eremuko erakundeekin. Zein da 
helburua?: autonomia pertsonala sustatzea “eta arlo horretan desgaitasunaren eremuko elkarteek 
ekarpen handiak egin ditzakezue”. Esku hartzeko metodologia desberdin bat bultzatu nahi da, 
autonomia pertsonala sustatzea izanik helburu nagusia. 
 

• Juan Carlos Solak , argitzeko asmoz, esan du gizarte-berrikuntzako esperientzia pilotu horrek 
(positiboa eta garrantzitsua) gizarte-zerbitzuen zorroan azaldu behar duela azkenean, eta 
etorkizunean Jaurlaritzak herrialdearen ikuspegi orokorra izan behar duela (gobernantzari 
dagokionez). Eta gizarte-berrikuntzako esperientziei dagokienez, hirugarren sektoreko erakundeek ere 
badituzte ekarpenak egiteko: sektore guztiek dituzte gai horiek biltzen dituzten “liburu zuriak”. 
 

• Kontseiluaren lehendakariak adierazi du desgaitasunaren alorrean abian jarriko diren proiektu 
batzuei buruzko informazioa emango dutela laster. “100 neurrien dokumentua gai bat da, adinekoei 
bideratuta dagoena, eta beste bat berrikuntza soziosanitarioko politika, zahartzera, desgaitasunera 
eta mendetasunera bideratuta dagoena”. 
 
Etxean Ondo proiektuari buruzko dokumentazio asko dago (zehatza, metodologiari eta gainerako 
alderdiei buruzkoa), eta interesa izanez gero, Kontseiluko kide guztiei helaraziko zaie. Eta interesa 
dagoela ikusi denez, erabaki da Kontseiluko kide guztiei igorriko zaiela. 
 

9. puntua.- Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizi alaren eskaera.  
 

• Angel M. Manerok (GZEKren idazkaria) Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak aurkeztutako 
eskaeraren berri eman du. Dokumentu horretan eskatzen dute Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluan 
parte hartzeko baimena, hitzarekin, baina botorik gabe. Parte hartzeko eskaera hori egiteko erabiltzen 
duten argudioa, alde batetik, eremu soziosanitarioarekin duten harremana da, eta, bestetik, lanbide-
ikuspegi horretatik gizarte-zerbitzuen alorrari egin diezaioketen ekarpena. Badago antzeko beste 
aurrekari bat; izan ere, Bizkaiko Psikologoen Elkargo Ofizialak idazki bat aurkeztu zuen eta Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Kontseiluak aintzat hartu zuen 2011ko urtarrilaren 28an egindako osoko bilkuran. 
 

 

 

 



 

 

 

Kontrako arrazoirik ez dagoenez, Euskadiko Fisioterapeuten Elkargoak aurkeztutako eskaera onartu 
du Kontseiluaren Osoko Bilkurak GZEKren Osoko Bilkurako bileretan parte hartzeko, hitzarekin baina 
botorik gabe. 
 
10. puntua.- Galde-eskeak.  
 
• Sergio Murillok  (Bizkaiko Foru Aldundia), aurreko bileraren aktaren (gaur onartu da) ildotik, gai-
zerrendaren 4. puntua (onartzen du behar bezala biltzen duela landu den guztia) nabarmendu du 
galdera bat jartzeko mahai gainean, Murillo jaunak jakin nahi baitu nola geratu den Kontseilu hartan 
Plan gisa aurkeztu eta nahitaezko txosten gisa jaso zena. “Zertan geratu da memoria ekonomikorik 
gabe Plana onar bazitekeen (gizarte-zerbitzuen legearen arabera) kontsulta bat egitea Jaurlaritzaren 
esku geratzen zela zioen hura; edota etorkizuneko planerako jardun-ildoen edo -lerroen edo -ardatzen 
nahitaezko txosten gisa soilik bildu zen?”. 
 
• Gizarte Gaietako sailburuordeak erantzun dio Erakunde arteko Organoan erabaki zenari jarraiki, 
Jaurlaritzak erabaki zuela Plana “neurriei dagokienez, onartuta zegoela, baina tiraderan utziko 
genuela memoria ekonomikoa eta mapa onartu arte, hori esaten baitu Plana eratzen duen legeak. 
Hori erabaki zen, eta hori helarazi zen Erakunde arteko Organora eta GZEKra”. Planaren dokumentua 
hor dago eta, gainera, eskuragarri dago. “Neurriak hor daude, baina horiek izapidetzeari dagokionez 
(Jaurlaritzaren Kontseiluak onartzea eta Legebiltzarrean aurkeztea), guk uste dugu mapa eta memoria 
ekonomikoa falta zaizkiola”. 
 
 Galde-eske gehiago ez dagoenez, 2011ko azaroaren 4ko 11:15ean amaitutzat eman da bilkura. 
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