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Telelaguntza-zerbitzuren bidez erantzun daitezkeen beharrizanak balioztatzeko gizarte-txostena
illonabe
2011/07/27
1.- ERABILTZAILEAREN BIZIKIDETZA-EGOERA ETA GIZARTE ETA FAMILIA-HARREMANEN EREDUA
II. ERANSKINA, EKAINAREN 28KO 144/2011 DEKRETUARENA
 
TELELAGUNTZA-ZERBITZUREN BIDEZ ERANTZUN DAITEZKEEN BEHARRIZANAK BALIOZTATZEKO GIZARTE-TXOSTENA (1)
Telelaguntza-zerbitzuaren honako eskatzaile honi dagokionez
A)
Bizikidetza-egoera aukeratu
Bizikidetza-unitatearen osaera, interesdunaren bizilekuan izena emandako pertsona guztien erroldatze-ziurtagirien bitartez egiaztatua:
C:\Documents and Settings\illonabe.EJGVNET\Escritorio\EJ-GV.png
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas SocialesDirección de Servicios Sociales
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako SailburuordetzaGizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
Izen-abizenak
Ahaidetasuna 
(baldin badago)
Jaiotze-data
Aukera egokia adierazi
B) Bakarrik egoten da:
C) Familia-inguruneko pertsonekiko harreman-gradua:
Familia-inguruneko pertsonekiko harreman-gradua adierazi
Azken urtean gertuko senitartekoren bat hil zaion adierazi
D) Gertuko senitartekoren bat hil al zaio azken urtean?
E) Senitartekoekin egoten da? Bisitatzen dute?
Senitartekoen bisitak dituen adierazi
F) Lagunekin egoten al da? Bisitatzen al dute?
Lagunen bisitak dituen adierazi
G) Zein maiztasunarekin irteten da kalera
Zein maiztasunarekin irtetzen den kalera adierazi
Etxean denboraldi luzeak ematen dituen bisitarik jaso gabe adierazi
H) Etxean denboraldi luzerik ematen al du inoren bisitarik jaso gabe?
 2. OHARRAK
Sinadura:
Aurrekoa ikusita, eta aurkeztutako datuak egiaztatu eta ebaluatu ondoren, Eusko Jaurlaritzan gizarte-zerbitzuen arloko eskumena duen Sailari honako hau jakinarazi diogu:
Dagokion ebaluazioa aukeratu
(1) Txostena honako kasu hauetan bakarrik bete behar da: interesdunari mendetasun-egoerarik onartu ez bazaio eskumeneko organoaren ebazpenaren bitartez; interesduna mendetasun-arriskuko egoeran ez badago, dekretu honen Lehen Xedapen Gehigarrian zehaztua eta mendetasun-egoera balioesteko organoaren irizpenaren bitartez egiaztatua; edo interesduna 75 urtetik gorakoa ez bada eta bakarrik bizi bada.
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