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Gizarte Politikak

Txosten hau egiteko, Osasun Planean eragina duten Gizarte Politiketako 
Sailburuordetzaren jarduera nagusiak: Euskadi Lagunkoia Sustraietatik ekimena, 
betiON Euskadiko Telelaguntzako Zerbitzu Publikoa, sailburuordetza honen 
eskumen diren genero indarkeriaren aurkako zerbitzuak, pobrezia energetikoaren 
kontrako baliabideak eta familia-bizitza eta lana uztartzeko laguntzak.

2015-2020 ALDIRAKO ZAHARTZARO AKTIBORAKO EUSKAL 
ESTRATEGIA: EUSKADI LAGUNKOIA SUSTRAIETATIK

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailean badakigu aldaketa 
handia ari dela gertatzen gizartean, zahartze-prozesuaren ondorioz, eta 2015-2020 
aldirako Zahartze Aktiborako Euskal Estrategia bultzatuz egin nahi diogu aurre 
pertsonekiko konpromisoari. 

Estrategia horrek hiru arlo ditu:

• 1. arloa: Gizartea zahartzera egokitzea. Gobernatze eredu bat.

• 2. arloa: Hobeto zahartzeko aurre-hartzea eta prebentzioa.

• 3. arloa: Lagunkoitasuna eta partaidetza ongizate-gizartearen eraikuntzan.

Euskadi Lagunkoia proiektua 2015-2020 aldirako Zahartze Aktiborako Euskal 
Estrategiaren esparruko (3. arloa) ekimen bat da, eta herritaren zein sektore 
publikoaren, pribatuaren eta sozialaren parte-hartzea sustatzen du, EAEn 
adiskidetasun-mugimendu bat garatzeko zahartzen doazen pertsonentzako bizi-
ingurune egokiak sustatzeko. Osasunaren Munduko Erakundeak sustatutako “Age-
friendly Environments Programme” ekimena du oinarri. 

“Adinekoekin lagunkoia den hiria hiri-ingurune integratzailea eta irisgarria da, eta 
zahartze aktiboa sustatzen du.” (OMS, 2007).

Gaur egun, 63 dira Euskadi Lagunkoia sarearekin bat egindako udalerriak, 1.529.719 
herritar inplikatu direla esan nahi du, alegia (345.191 adineko).
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Sustatzen den sareko lanaren barruan, hainbat jarduera egin dira 2018an:

• Laguntasunari buruzko Europako Praktika Onen II. Jardunaldia Gasteizen 
antolatu zen, honako helburuekin: 

- Zahartze prozesura egokitzeko, udalerrietako, herrietako eta hirietako 
erronkei eta premiei buruzko gogoeta egitea.

- Beste herrialdeetan eta hirietan laguntasunaren esparruan garatutako 
esperientzia berritzaileak eta sortzaileak partekatzea.

- Praktika on desberdinak nola garatu diren eta euskal testuinguruan 
erantzuna jasotzeko zein aukera dauden ikastea.

- Euskadi Lagunkoiaren BBPP Bankuan bildutako Praktika Onak zabaltzea.

- Laguntasunari dagokionez, berritzaileak eta eraginkorrak izateagatik 
nabarmentzen diren Euskal Herriko entitateek garatutako praktikak 
nabarmentzea.

- “Euskadi Lagunkoia laguntasuneko Praktika Onen Saria” ematea

• Jarduera Plana nola antolatu adierazten duten 3 tailer burutzea, fase 
horretan dauden udalerri guztietarako plan hori garatzeko erremintekin 
eta giltzarriekin. 

• Establezimendu lagunkoiak programa: abenduaren 31n, 383 ziren 
prestakuntza egin duten eta, ondorioz, dagokien bereizgarria jaso duten 
establezimenduak. Programa honetan aurrera egiteko, tailerrerako 
metodologia berriak diseinatzeko hainbat dinamika burutu ziren eta 
denda lagunkoien praktika onei buruzko 3 bideo egin dira. Horiek 2019. 
urterako programatutako sentsibilizazio kanpaina batean zabalduko dira. 

• Euskadiko Farmazeutikoen Kontseiluarekin lankidetzan aritzea, Euskal 
Herriko farmazia guztietan “Dementziarekin lagunkoia den Euskadi 
eraikitzen” liburuxka zabaltzeko. Horretaz gain, ekimenean lan egiten eta 
Farmazia Lagunkoiak programa euskal lurralde osoan orokortzen hasi da. 

• Laguntasunaren inguruko praktika onak biltzea eta zabaltzea: bildu dira 
sareari atxikitako udalerri desberdinak ezartzen ari diren hogeita hamar 
praktika on inguru eta Euskadi Lagunkoia Laguntasuneko Praktika Onen 
Saria abian jarri da. Hura bere lehenengo edizioan antolatu zen ekitaldian 
entregatu zen. 

• Etxebizitza lagunkoiaren gida bat eta dementzia dutenekin lagunkoia den 
etxebizitzaren gida osatu da eta 2019an aurkeztuko dira. 
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• Aurten, udalerrietan erabilitako metodologia ikuskatzeari ekin zaio, hura 
eguneratu ahal izateko azken urteotan sortutako ikaskuntzei jarraiki. 

• Antzuola, Abadiño, Kanpezu eta Irura udalerrietako esperientziei buruzko 
4 bideo egin dira, proiektua zabaltzeko eta beste udalerriak laguntasun 
mugimenduarekin bat egitera animatzeko. 

• Azaroan, Euskadi Lagunkoia Sarearen Udalerrietako Lurralde Batzordeekin 
lehenengo bilerak egin ziren, sare lana udalerri horietan sustatzeko 
helburuarekin. 

• Euskadi Lagunkoia ekimenaren hedapena biltzarretan, ikastaroetan, 
jardunaldietan…

• Horrez gain, hedapenarekin jarraitu da web gunearen eta sare sozialen bidez. 

• Sareko udalerri guztiei laguntza, aholkularitza eta laguntza teknikoa 
eskaintzen jarraitzeaz gain.

Ekimen horren gastua 150.000 €-koa izan zen.

TELELAGUNTZA

Telelaguntza gizarte laguntza eta esku-hartze zerbitzu tekniko bat da, lehen mailako 
arretako gizarte zerbitzuen esparrukoa, eta aukera ematen die erabiltzaileei, linea 
telefonikoaren eta komunikazio ekipamendu informatiko espezifiko baten bitartez, 
urteko egun guztietan eta 24 orduz arreta etengabea edukitzeko; larrialdi edo 
gizarte beharreko egoerei, euren aldetik edo bestelako baliabide komunitarioak 
mobilizatuta, erantzun egokia emateko prestakuntza espezifikoa duten pertsonek 
eskaintzen dute arreta. 

Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorako pertsonentzat eta gizarte zerbitzuek aitortutako 
mendekotasun edo zaurgarritasun egoeran dauden 65 urtetik gorakoentzat da. 
Baita desgaitasun intelektuala, fisikoa edo sentsoriala eta edozein mailatako 
mendekotasuna aitortuta duten pertsonentzat eta buruko gaixotasunen bat 
diagnostikatuta edukita mendekotasun egoeran dauden edo gizarte-bazterketa 
arriskuan dauden pertsonentzat ere. 

Telelaguntzak pertsona bere ohiko familia eta gizarte ingurunean egon dadin 
laguntzen du. 

2018. urtearen amaieran, 50.236 erabiltzaile zituen. Generoari dagokionez, %78,08 
emakumeak dira, eta %21,92 gizonak. Adinari dagokionez, berriz, %80,20 80 urtetik 
gorakoak dira, eta %97,78, 65 urtekoak edo hortik gorakoak. Bizikidetza-unitateari 
erreparatuz, %57,17 bakarrik bizi dira. Ondoriozta daiteke, beraz, telelaguntza 
zerbitzuaren erabiltzaile gehienen profila ondorengo hau zela, 2018an:
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• %78,08 emakumeak dira.

• %80,20 80 urtetik gorakoak dira.

• Erabiltzaileen %57,17 bakarrik bizi dira.

Euskadiko Telelaguntza Publikoaren estaldura %11,33koa da 65 urtetik gorako 
pertsonen artean; %30,33ko, 80 urtetik gorakoen artean, eta %44,55koa, berriz, 85 
urtetik gorakoen artean.

2018an telelaguntza zerbitzuan jasotako laguntza-eskaerak 43.439 izan dira; 
hilean 3.620, batez beste; urtarrilean eta abenduan izan ziren laguntza-eskaera 
kopuru gehien.

2018ko deribazioak:

OSASUN
AHOLKUA

AURRE-
TIAZKO

HITZORDUA

SOS
DEIAK TUM

HARREMANE-
TARAKO

PERTSONAK

ARABA 3.733 823 282 305 1.111

BIZKAIA 17.845 4.102 1.331 1.878 5.570

GIPUZKOA 8.842 1.506 806 898 2.962

GUZTIRA 30.420 6.431 2.419 3.171 9.643

Tauletako elementuek ondorengo honi egiten diote erreferentzia:

• Osasun Aholkua Osakidetzako larrialdi zerbitzuko erizain talde batek osatzen du. 

• Osakidetzak Lehen Mailako Arretako medikuarekin edo erizainarekin zita bat 
hitzartzeko duen web zerbitzua da Aurretiko Zita. 

• Harremanetarako pertsonek erabiltzailearen baliabide gisa ageri diren 
senideei, lagunei edo auzokideei egiten diete erreferentzia.

• SOS-Deiek (Larrialdiak Koordinatzeko Zentroak) suhiltzaileek edota Poliziak 
esku hartzen duten deribatzeei egiten diete erreferentzia.

• Zerbitzuko Unitate Mugikorreko Teknikariak (TUM) etxebizitzara joaten dira 
laguntza emateko eta erorikoren bat izaten duten pertsonak altxatzeko, 
intzidentzia sanitarioren 

Ondorengo grafikoak definitzen du betiON zerbitzua.
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Euskadiko Telelaguntzako Zerbitzu Publikoaren gastua 7.918.118,43€-koa izan 
zen 2018an.

GENERO INDARKERIA

Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen 
dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Dekretua bigarren 
aldiz aldatzen duen Lehendakariaren abenduaren 2ko 34/2013 Dekretuaren (EHAA 
234, 2013/12/10), eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa 
eta funtzionala ezartzen duen dekretua aldatzen duen maiatzaren 20ko 79/2014 
Dekretuaren ondorioz (EHAA 101, 2014/05/30), Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzaren 
eskumen zuzen izatera pasatu ziren ondorengo zerbitzu hauek:

• Etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima izan diren emakumeentzako 
informazio eta arreta zerbitzua.

• Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa bakarreko 
prestazio ekonomikoa.

• Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimak artatzen dituzten profesionalen 
aholkularitza eta arreta kudeaketa integratua.
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ETXEKO INDARKERIAREN EDO SEXU-ERASOEN BIKTIMA 
IZAN DIREN EMAKUMEENTZAKO INFORMAZIO ETA ARRETA 
ZERBITZUA, 24 ORDU/365 EGUN

Etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima izan diren emakumeentzako 
informazio eta arreta zerbitzua Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta 
zerbitzuen zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasota dago, eta I. 
Eranskineko fitxan (2.7.1.2.) zerbitzua eta horren helburuak, barne hartzen dituzten 
prestazioak, hartzaileen mugatzea eta zerbitzu eta prestazio ekonomikoak lortzeko 
gainerako baldintzak zehaztu dira.

2018an, 3.179 dei jaso zituen zerbitzuak; horietatik 2.688 dei pertinenteak izan 
ziren, eta 491, berriz, ez-pertinenteak, hainbat arrazoirengatik; batez ere, buruko 
nahasmenduak zituzten eta norbaitek entzuteko beharra zuten emakumeenak 
(%31,8), intereseko beste gai batzuei buruzkoak (%16,1) eta gizonek egindako 
eskaerak (%8,1) izateagatik. 

2018an artatutako pertsonen %63,4 indarkeria egoeran zeuden emakumeenak 
izan ziren. Eta erregistratutako arreten batez besteko iraupena 29,39 minutukoa 
izan zen. 

Zerbitzu horretatik egindako esku-hartzearen esparruan, biktimei eskainitako 
zuzeneko arretaz gain laguntza ere ematen zaie senide eta profesionalei, emakumeen 
kontrako indarkeriaren kasuan, bai kasu batekin lotuta, bai eta biktimekin lotura 
zuzenik eduki gabe ere, arlo horretako informazioa eskatu bada.

Zentzu horretan, artatutakok pertsonen %29,5 (%22 emakumeak / %7,5 gizonak) 
biktimei kontzientziazio-prozesuan laguntzeko informazioa eta orientazioa, edo 
tratu txar egoeratik irteteko pautak eskatu dituzten biktimen senideak dira. Senideen 
taldean, nabarmentzekoak dira biktimen ahaide eta lagunak.

2018an, zerbitzuaren zenbatekoa 324.474,12 €-koa izan zen.

GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN EMAKUMEENTZAKO 
ORDAINKETA BAKARREKO PRESTAZIO EKONOMIKOA

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako ordainketa bakarreko 
prestazio ekonomikoa Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen 
zorroari buruzko urriaren 6ko 185/2015 Dekretuan jasota dago, eta I. Eranskineko 
fitxan (3.1.2.) helburuak, ezaugarriak eta prestazioa jasotzeko baldintzak, hartzaileak 
eta prestazio ekonomikoa lortzeko gainerako baldintzak zehaztu dira.

2014ko urriaren 29ko aginduak, Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarenak, 
genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, 



8     OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN. BATZORDE TEKNIKOA. Txosten sektoriala 2018       

POBREZIA ENERGETIKOA 

Pobrezia energetikoak baliabide ekonomiko eskas edo ezari egiten dio erreferentzia, 
eta familiek arazo handiak izaten dituzte etxebizitza eta zuzkidura gastuei aurre 
egiteko, energia-hornidurari, zehazki.

Zaurgarritasun egoera horiei gizarte-larrialdiko laguntzekin eta Gurutze Gorriaren 
lankidetzarekin ematen den laguntza nominatibo batekin erantzuten zaie.

2015eko martxoaren 5eko osoko bilkuran, legez besteko 23/2015 proposamena 
onartu zuen Eusko Legebiltzarrak, 4/2011 Dekretuaren egokitzearekin lotuta 
“gizarte-larrialdietarako laguntzak eskuratzea izan dezaten likideziarik ez daukaten 
pertsonek gizarte-bazterketako egoerak, eta estaldurarik gabeko pobrezia-egoera 
berriak, aurreikusten edo arintzen dituzten berariazko gastuei erantzuteko”.

Estali gabeko beharrez artean, Legebiltzarreko osoko bilkurak berariaz azpimarratu 
zituen pobrezia energetikoko egoerak, GLLek (Gurutze Gorria) erantzun gabeko 
pobrezia energetikoko kasuei erantzuteko aurreikusitako partida habilitatzeari buruzko 
legez besteko 38/2015 proposamenean azaltzen den bezala. Horregatik aldatu zen 
egungo kontzeptua, energia-gastuetarako kontzeptu espezifiko bat ezartzeko.

2018 EMANDAKO
LAGUNTZAK

URTEKO 
GASTUA

BIZKAIA 96 587.880

GIPUZKOA 39 232.596

ARABA 35 189.144

TOTAL 170 1.009.620

genero indarkeriaren aurka babes osoa emateko neurriei buruzko abenduaren 
28ko 1/2004 Lege Organikoaren 27. artikuluan aurreikusitakoa, ematea eta 
ordainketa ezartzen ditu.

Hauek dira 2018ko ekitaldiko datu esanguratsuenak:

• 295 laguntza eskatu ziren (2018ko 272 gehi 2017tik pendiente zeuden 23). 
Horietatik 170 eman dira, 1.009.620 € guztira; 2018rako aurreikusitako 
1.100.000 €ko aurrekontu-partidaren %91,78. 91 laguntza ukatu egin dira; 
14, ezetsi, eta 20 ebazteko zeuden abenduaren 31n.

• Laguntza hori jaso duten emakumeetatik 74 EAEkoak dira; 16, erkidegotik 
kanpokoa eta 80 atzerritarrak.

Lurraldeen arabera, honela banatu dira:
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Gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko dekretua aldatzen duen urtarrilaren 
17ko 16/2017 Dekretuan, 3. artikuluaren “ohiko etxebizitza edo bizitokia eduki eta 
mantendu ahal izateko beharrezkoak diren gastuak” a) atalean, gastu espezifiko 
bat ezartzen da energia gastuetarako, energia-gastuak, elektrizitate, gas edo 
etxerako beste erregai-horniketa batzuek eraginak barne hartzen dituena. 3) 
atalean ezarritako gainerako gastuak metatuta daude, eta honela geratu dira: “Ura, 
estolderia eta zaborretarako gastuak, bai eta ondasun higiezinen gaineko zergari 
dagozkionak ere, ondasunak landa- zein hiri-eremukoak izan”.

4/2011 Dekretuaren 9. artikulua betetzeko, urtean gehienez emango den zenbatekoa 
urtero ezarriko da, diru-sailen bermatze eta gizarte inklusioari dagokionez eskuduna 
den Eusko Jaurlaritzako sailaren agindu bidez.

GLL

Hona hemen 2018ko gastuaren datuak: 

KONTZEPTUA LAGUNTZA
KOP. ZENBATEKOA

LAGUNTZAREN 
BATEZ BESTEKO 

ZENBATEKOA

ALOKAIRUA 8.142 6.567.664 806,64

AMORTIZATUTAKO KREDITU 
INTERESAK 3.387 3.862.369 1.140,35

BESTELAKO MANTENTZE 
GASTUAK 16.611 3.783.397 227,76

ALTZARIAK ETA ETXETRESNAK 1.454 7.503.537 5.160,62

KONPONKETAK ETA 
INSTALAZIOAK 1.314 10.930.507 8.318,50

LEHEN MAILAKO BEHARRAK 8.261 813.279 98,45

ZORPETZEA 1.811 192.760 106,44

ENERGIA 16.376 274.136 16,74

EAE 57.356 33.927.650 591,53

BU HARTZAILEEN KOP. 28.554

PERTSONA HARTZAILEEN KOP. 54.296
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GURUTZE GORRIAREN DIRU-LAGUNTZA NOMINATIBOA

Lankidetza-proiektu bat ere badu Sailak Gurutze Gorriarekin, eta zuzkidurei aurre 
egiteko arazoen ondoriozko egoera latzak konpontzeko laguntza ekonomikoa 
ematea du helburu. Laguntza hori urtean 400.000 €-ko diru-laguntza nominatibo 
baten bidez bideratzen da.

Laguntza ekonomikoa bi modutakoa izan daiteke:

• Fakturen ordainketa zuzena, urtean eta familiako 240 eurotik gorakoak ez 
badira, betiere.

• Ordainketa-plana, enpresa hornitzaileekin bitartekari lanak eginda, biktimek 
hainbat kuotatan ordain dezaten, 24 hilabetetik pasatu gabe.

2018an 1.557 familiak hartu dute parte programa horretan; horien lurralde-banaketa 
ondorengo grafikoak adierazten duena da.

922 familia Bizkaian, 420 Gipuzkoan eta azkenik, Araban, 215 familia.

Laguntza eskatu zuten pertsonen %67,5 31-50 urteko talde sozial batekoak dira, eta 
seme-alabak eta ordaindu ezineko gastuak dituzten familiak dira, antza.

Pobrezia Energetikoaren inguruko proiektua dela-eta 2017an Gurutze Gorrira jo 
duten familien jatorriari dagokionez: %43,48 espainiarrak dira, %7,98 marokoarrak, 
%6,17 nigeriarrak eta gainerakoak, 48 herrialde desberdinetakoak.

2018an 341.067,91 € eman dira laguntzetan.

FAMILIA ETA LANA BATERAGARRI EGITEKO LAGUNTZAK 

Familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 Legearen helburu nagusietako bat da 
etxeko eta laneko erantzukizunak uztartu ahal izateko erraztasunak ematea, baita 
emakumea lan-munduan sartzeko eta haren karrera profesionala garatzeko ere. 
Horretarako, familientzako hainbat laguntza ekonomiko ezartzen ditu beste zenbait 
neurriren artean.

Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 
Dekretuak lau jarduera-ildo ditu:

• Seme-alabak zaintzeko lanaldia murriztu edo eszedentzia hartu duten 
langileentzako laguntzak.

• Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak 
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zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako 
laguntzak.

• Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak 
zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileak ordezteko 
laguntzak.

• Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeagatiko laguntzak.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritza da eskuduna a, b eta d ildoen kudeaketan.

Helburua: Familia eta lana bateratzen laguntzea eta gizon-emakumeen arteko 
aukera berdintasuna sustatzea enplegua lortzeko eta enpleguari eusteko orduan, 
bai eta seme-alabak edo mendekotasun edo osasun-egoera oso larrian dauden 
senideak bete-betean zaintzeko aukerari dagokionez ere.

Araudia: 2018ko martxoaren 9ko agindua, Enplegu eta Gizarte Politiketako 
sailburuarena, zeinaren bidez ezagutzera ematen baitira Familia eta lana bateragarri 
egiteko laguntzei buruzko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuaren 1. artikuluaren a), 
b) eta d) hizkietan aurreikusten diren diru-laguntzen aurrekontu-zuzkidurak.

Hartzaileak: Mendeko seme-alabak edo senideak zaintzeko eszedentzian dauden 
edo lanaldi murriztua duten familiak, edo 3 urtetik beherako seme-alabarentzako 
zaintzaile bat kontratatzeko laguntza behar dutenak.

Onuradunen kopurua, guztira: 15.165

Laguntzen banaketa:

• Seme-alaben zaintza : 14.331. (Emakumeak: 12.980; gizonak: 1.351)

• Mendekoen zaintza: 406. (Emakumeak: 332; Gizonak: 74)

• Zaintzaileen kontratazioa: 428. (Emakumeak: 310; gizonak: 118)

Diru-laguntza eskaerak, guztira: 24.086

Emandako diru-laguntzak, guztira:  22.650

Aurrekontua: 34.985.774,00 €

EGINDAKO GASTUA :  24.185.983,13€

• Seme-alaben zaintza -  23.265.075,40 €

• Mendekoen zaintza  - 658.653,06 €
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• Zaintzaileen kontratazioa - 262.254,67 €       

• 262.254,67 €

Familientzako laguntzetan ez ezik, gizartea bateratze erantzunkideak 
etxean (etxeko lanak eta pertsonen zaintza) eta enpresa-esparruan duen 
garrantziaren inguruan sentsibilizatzeko ere egiten da lan.

Hauek dira tresna nagusiak:

BATERATU + ATARIA:

helburuak:

• Gizartea pertsonen zainketaren inguruko erantzunkidetasunaren, eta familia 
eta lana uztartzeko beharraren inguruan sentsibilizatzea.

• Enpresak bateratzearen, eta pertsonek egiten duten kudeaketan 
malgutasuna eta ordutegi arrazionalak txertatzearen efizientzia ekonomiko 
eta errentagarritasunaren inguruan heztea eta sentsibilizatzea.

• Bateratze neurriak hartzeak dituen balizko neurriak, konpromisoak eta 
ondorioak ezagutzeko interesa duten langile eta enpresentzako tresnak 
eskaintzea.

• Bizitza pertsonalaren, familiaren eta lanaren bateratzearekin erlazionatutako 
gaiak kontsultatzeko erreferentziazko leku bat izatea.

Gastua: 12.196,80 €

Datuak: 

• Erabiltzaileen bisitak: 44.322 

• Bisitatutako orriak: 119.447 

• Kontsulta pertsonalizatuak: 338

• Bateragarritasun-egoeraren gaineko enpresa-autodiagnostikoak: 1.935 

• 53 argitalpen eta 372 jarraitzaile Facebooken

*Atari horretan, pilotatze bat egin zen hiru enpresarekin, familia eta lana 
bateragarri egiteko neurriak ezartzeko. 


