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12/2008 Legeak, abenduaren 5ekoak, Gizarte Zerbitzuei buruzkoak, 
sarbidea bermatzen du Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren (GZES) 
prestazioen eta zerbitzuen katalogoko prestazioetara eta zerbitzuetara, 
eskubide unibertsal eta subjektibo moduan, eta hori 185/2015 
Dekretuan garatzen da, urriaren 6koan, GZESren prestazio eta 
zerbitzuen zorroari buruzkoan. Bertan arautzen da zerbitzu eta 
prestazio bakoitzaren edukia, eta bertan daude sartuta, besteak beste, 
AntxetaEguneko Arreta Zerbitzua (EAZ) eta Argitzean Gaueko 
Harrera Zerbitzua (GHZ). 
 
Halaber, 12/2008 Legearen V. tituluko I. kapituluak ekimen pribatuaren 
esku hartzea garatu zuen erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen 
prestazioan; besteak beste, formulak ezarri zituen zerbitzu horiek 
emateko lankidetza hitzarmenak eta itunak egiteko. 
 
2017ko azaroaren 27an, Getxoko Udalak eta Uribe Kostako Zerbitzuen 
Mankomunitateak administrazio hitzarmen bat sinatu zuten, Getxo-
Uribe Kosta eskualdean zerbitzuan emateko, gizarte-zerbitzuen mapa 
egikaritzeko, eta horien artean daude Antxeta EAZa eta Argitzean 
GHZa. Zerbitzu horiek Sortarazik, giza garapenerako klaretar elkarteak, 
emango ditu, 2018ko irailaren 12an sinatutako hitzarmenaren arabera, 
Getxon Karitateko Alabek gaitutako espazioan. 
 
Jarraian bi zerbitzuak deskribatu dira, honako eskema hau kontuan 
hartuta: 
 

1. Definizioa eta helburua 
2. Populazio hartzailea 
3. Zerbitzuari atxikitako profesionalak 
4. Zerbitzuak 
5. Esku hartzeko prozesua 
6. Ekipamendua 
7. Zerbitzuaren jarraipena eta koordinazioa 
8. Tresnak 
 
ERANSKINA 
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EGUNEKO ARRETARAKO ZERBITZUA - “ANTXETA” 
 
 
1. DEFINIZIOA ETA HELBURUA 
 
Eskakizun txikiko eta aldi baterako erabilerako zerbitzu bat da, gizarte-
bazterketako egoeran daudenei egunean zehar egoteko eta 
babesteko leku bat eskaintzen diena, beren oinarrizko higiene eta 
mantenu premiei lotutako intentsitate txikiko laguntza ematen diena. 
 
Oinarrizko premia horiek asetzearekin batera, zentroak informazioa 
eskaintzen du erabiltzaileen eskubideen eta eskuragarri dituzten 
baliabide sozialen inguruan, eta oinarrizko gizarte-laguntza eta 
orientazioa ematen ditu, egoera normaltzeko egin beharreko 
kudeaketei buruz. 
 
Zerbitzu horrek aldi berean 10 pertsonari zerbitzua emateko gaitasuna 
du. 
 
 

2. POPULAZIO HARTZAILEA 
 
Eguna pasatzeko lekua behar duten eta bazterketa egoeran dauden 
18 urtetik gorako pertsonei bideratuta dago. Gizarte-bazterketako 
egoera egiaztatzeko, dagokion balorazio tresna erabiltzen da.  
 
Udaleko gizarte-langilearen preskripzio teknikoa behar du, eta honako 
behar betekizun hauek bete behar dira: 
a) Jasotako oinarrizko premiak estaltzeko intentsitate baxuko 
laguntza eskatzea. 
b) Gaixotasun infekto-kutsakor edo gaixotasun mental bat badu, 
dagokion tratamendua ez errefusatzea. 
c) Jokabide nahasmendurik eta/edo zerbitzuaren funtzionamendua 
edo bizikidetza arrunta larriki eragotzi dezakeen portaerarik ez izatea, 
pertsonarentzat, beste erabiltzaile batzuentzat edo profesionalentzat 
arriskutsua bada. 
d) Osasun-laguntza espezializaturik eta/edo iraunkorrik ez eskatzea, zerbitzuaren eskura 
ez badago. 

 
 
3. ZERBITZUARI ATXIKITAKO PROFESIONALAK 
 

Antxeta EAZak eta Argitzean GHZak hiru profesional dituzte atxikita bi 
zerbitzuetan arreta zuzena emateko. Premien hasierako balorazioa eta 
zerbitzuen preskripzioa udaleko gizarte-langileak egingo du; harrera eta 
gainbegiratzea, gizarte-integratzaileak; eta esku hartze soziala, gizarte-
langileak eta gizarte-hezitzaileak. 
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Eginkizunak: 
 
Gizarte-langilea: 

- Eskubideei, prestazioei eta zerbitzuei, eta, bereziki GZESren 
inguruko informazioa. 

- Premien hasierako balorazioa eta, hala badagokio, jarraipena. 
Premiena eginda, jarraipenarena egingo da, zerbitzuko egonaldia 
luzatzeko beharra zehaztu behar bada.  

- Orientazioa eta bideratzea, premien hasierako baloraziotik 
eskuratutako informazioan oinarrituta. 

- Zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzaren fitxa soziala egitea. Hura 
eguneratzea, ezarritako irizpideetan oinarrituta. 

- Arreta pertsonalizatuko plana eta gizarte-bazterketaren balorazio 
eskaera egitea, hala badagokio. 

- Udal baliabideak kudeatzea eta izapidetzea: udal errolda, 
laguntza ekonomikoak eta abar. 

- Kasu horretan esku hartzen edo esku hartu duten beste 
eragileekin koordinatzea. 

- Artatutako kasuetako erreferentziazko gizarte-langileekin 
koordinatzea, kasuaren esku hartzea adosteko, behin 
baliabidetik irteten direnerako. 

 
Gizarte-integratzailea: 

- Erabiltzailearen harrera eta zerbitzuen inguruko informazioa. 
- Erabiltzaileak gainbegiratzea zerbitzuetan dauden bitartean, eta 

materiala, instalazioak eta ekipamenduak zaintzea. 
- Bertaratzea kontrolatzea eta egunero erregistratzea. 
- Zerbitzuen kudeaketa: jangela, higienea, armairua. 
- Gizarte-langileen agenda kudeatzea, erabiltzaile berriei hitzorduak 

eman ahal izateko. 
- Zerbitzuko egonaldiaren denbora dinamizatzea. 

 
Gizarte-hezitzailea: 
Gizarte-hezitzailearen funtzioak udaleko gizarte-langileak egindako 
arreta pertsonalizatuko planaren mendean egongo dira. Honako hauek 
izango dira berezko funtzioak: 

- Gizarte eta hezkuntza alorreko esku hartzea: Osasuna 
(prebentzioa, ohiturak, kalteak murriztea eta abar), etxebizitza, 
egoera administratibo eta juridikoa eta beste alor batzuetan 
eragina izango duena.   

- Gizarte-inklusioko ibilbide pertsonalak urratzeko tresnekin 
laguntzea. 

- Parte hartze soziala bultzatzea hezkuntzako jardueretan, 
aisiakoetan, ludikoetan, parte hartze sozialekoetan eta abarretan.  
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Gizarte-langilearen eta gizarte-hezitzailearen artekoak: 
- Zerbitzuan dauden plazak kudeatzea. Gabezien aldien, egonaldi 

luzeen, kanporatzeen eta abarren inguruan ezarritako irizpideak 
aplikatzea. 

- Beharrezko koordinazioak egitea zerbitzuko gainerako 
profesionalekin, egindako esku hartzeak koordinatzeko. 

- Gizarte-laguntza ematea, gizarteratze prozesuan. 
- Entzute aktiboa eta euste emozionala. 
- Zerbitzuko erabiltzaileak orientatzea beren egoera 

normalizatzeko kudeaketak egiteko. 
- Gizarte gaitasunak eskuratzeko bitartekaritza funtzioak eta 

erabiltzaileak bere familia, talde edo komunitate inguruarekin 
duen elkarrekintza hobetzekoak. 

- Beste eragile batzuekin koordinatzea: ospitaleak, 
Udaltzaingoa/Ertzaintza, beste udal batzuk, entitate sozialak eta 
abar. 

 
 
Horrez gain, zerbitzuak ematearekin zuzenean lotutako funtzioetatik, bi 
zerbitzuak koordinatzeko funtzio orokorrak “beste zentro eta zerbitzu 
sozial batzuk” programaren profesional arduradunarenak izango dira, 
eta esku hartze sozialaren koordinazioa/plangintza oinarrizko gizarte-
zerbitzuko koordinatzaileen ardura izango da. 
 
 
4. ZERBITZUAK 
 

4.1: Eguneko egonaldi zerbitzua 
 
Egongela-jangela ekipatua du, baita entretenitzeko jarduerak egiteko 
espazioak ere (prentsa, irakurketa, telebista, mahai-jokoak eta abar). 
 
Mantenu zerbitzua eskaintzen da: bazkari zerbitzua zentroko jangelan 
eta askari zerbitzua egongela-jangelan.  
Bazkariak lehen platera, bigarrena eta postrea du. Hainbat erlijiotakoei 
eta balizko gaixotasunak dituztenei arreta egokia emateko, aukerak 
daude. 
 
Antxeta EAZaren arreta ordutegia 10:00etatik 18:00etara artekoa da, 
baina sortutako beharrei erantzuna emateko egokitu ahal izango da. 

Harrera eta garbiketa: 10:00-10:30 
Bazkaria: 13:30-14:30 
Irteera: 18:00etan 

 Kontsignak: 10:00etatik 11:00etara, 14:30etik 15:00etara, eta 
17:30etik 18:00etara. 
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4.2: Higiene zerbitzua: dutxak, arropategia, garbitegia 
 
Helburua da erabiltzaileen higiene pertsonaleko baldintzak izateko 
aukera ematea. Honako honetan oinarritzen da: 

- Dutxak: Erabiltzaileei norberaren higiene egokirako beharrezko 
artikuluak ematen zaizkie (xanpua, xaboi pastilla, hortzetako 
eskuila eta orea, eskuoihala, bizarrarentzako aitzurra, 
konpresak/tanpoiak). 

- Premiazko arropategia: zerbitzu hori ematen da erabiltzaileak 
arroparik edo zapatarik ez badu edo duena egoera txarrean 
badago.  

- Garbitegia: erabiltzaileei aukera ematen zaie arropa garbitzeko eta 
lehortzeko, doan. 
 
4.3: Armairuak/kontsigna 

 
Erabiltzaileek beren ekipajea armairuan/kontsignan gorde behar dute 
zerbitzua erabili bitartean. Armairua/kontsigna eskuragarri dago 
zerbitzua irekitzean, ordu erdiz eguerdian eta itxi aurreko ordu erdian.  
 

 
Beharrezkoa bada, profesionalek botikineko artikuluak eskaini ahal 
izango dituzte (tiritak, desinfektatzaileak, bendak eta abar) eta/edo 
errezetarik behar ez duten medikamenduak (ibuprofenoa, 
parazetamola). 
 
 
5. ESKU HARTZEKO PROZESUA 
 

5.1: Sarrera eta onartzea 
 
Sarrera zuzenekoa da, hau da, sartu eta erabili ahal izango da behin 
gizarte-langileak gizarte-bazterketako egoera egiaztatutakoan.  
 
Zerbitzua erabiltzeko aukera sartu nahi duen pertsonaren bazterketako 
balorazioaren emaitzaren eta haren edukieraren mendean egongo da. 
 
Sartzerakoan, galdetegi bat ematen da, erabiltzaileak bete dezan, eta 
bertan jasoko dira identifikazio datuak, jatorria (bizitokia eta errolda), eta 
zerbitzua erabiltzeko arrazoia. 1. ERANSKINA 
 
 

5.2.- Esku hartze soziala 
 
Erabiltzaileak udaleko gizarte-langileak emandako informazio, 
balorazio, diagnosi eta orientazioko zerbitzua erabili ahal izango du. 
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Zerbitzu hori eskatuz gero, hitzordua emango da, gehienez ere 7 
eguneko epean. Arreta ordutegia honako hau izango da: astelehena, 
asteazkena eta osteguna, 10:00etatik 14:00etara.  
 
Udaleko gizarte-langileak premien hasierako balorazioa egiten du, 
erabiltzailearekin izandako elkarrizketa baten bidez eta, hala badagokio, 
erabiltzailearekin arreta pertsonalizatuko plan bat egiten du eta 
bazterketako balorazio eskaera era bai, gehienez ere 30 eguneko 
epean. 
 
Udaleko gizarte-langileak egindako hasierako balorazioak hauetako 
emaitza bat emango du: inklusioa, bazterketa arriskua edo bazterketa 
egoera. Antxeta EAZan gizarte-bazterketako egoeran daudenak 
bakarrik egon ahal izango dira. Bazterketa edo inklusio egoeran 
daudenak ezingo dira zerbitzuko erabiltzaile izan. 
 
 
6. EKIPAMENDUA 
 
Zerbitzuak beharrezko ekipamendua du dokumentu honetan 
deskribatutako premiak asetzeko. 
 

 
7. ZERBITZUAREN JARRAIPENA ETA KOORDINAZIOA 
 
Udalaren erantzukizuna izango da zerbitzuaren funtzionamendu egokia 
zaintzea, hura garatzeko eta egikaritzeko beharrezko aldaketak egitea 
eta entitate kudeatzailearen jarraipena egitea, Gizarte Zerbitzuen 
Sailaren beste zentro eta zerbitzu sozial batzuen programara atxikitako 
profesionalaren bidez.  
 
Entitate kudeatzaileari eskatuko zaio honako hauek egiteko: 
- Zerbitzuaren jarraipenaren asteko txostenak eta erabiltzaileekin 
izandako intzidentzienak, honako adierazle hauek jasotzen dituztenak: 

*Artatutako populazioa: 
Sexuaren eta adin taldeen arabera 
Jatorri geografikoa 
Jatorrizko udalerria 
Toxikoen kontsumoa 

*Zerbitzuaren erabiltzaileen kopurua. Eguneko kontrola 
*Zerbitzuaren erabiltzaileen kopurua hilabeteko.  
*Izandako gorabeherak. 

- Zerbitzuaren jardueren seihileko oroitidazkia. 
- Zerbitzuaren jardueren urteko oroitidazkia. 
 
Seihileko eta urteko oroitidazkian, pertsonen profiletik eta zerbitzuaren 
erabileratik eratorritako datu kuantitatiboak jasotzeaz gain, deskribapen 
kualitatibo bat ere egin behar da, emaitzak eta ondorioak jasoko 
dituena. 
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Erabiltzaileen jarraipena udaleko gizarte-langileek egingo dute, eta 
haien koordinatzaileek gainbegiratuko dute. Udaleko gizarte-langileek 
honako hauen inguruko informazioa eskuratuko dute: 

- Oinarrizko gizarte-zerbitzura bideratutako erabiltzaileen kopurua. 
- Bazterketa egoeran dauden erabiltzaileen kopurua: arina, 

tartekoa, larria. 
- Bigarren mailako baliabide batera sartutako pertsonen kopurua 
- Erabiltzaileak zerbitzuarekin duen gogobetetasun maila. 

 
Hilean behineko koordinazio bilerak egingo dira arreta zuzeneko 
profesionalen artean, irizpide komunak ezartzeko erabiltzaileekiko esku 
hartzeetarako. Bilera horietara udaleko arduradunak eta 
koordinatzaileak ere azalduko dira, zerbitzuaren jarraipena egiteko. 
 
Horrez gain, sei hilean behineko bilera bat ere egingo da entitate 
kudeatzailearen eta Gizarte Zerbitzuaren Zuzendaritzaren artean. 
 
 
8. TRESNAK 
 
Honako hauek dira Antxeta EAZaren kudeaketan eta jarraipenean 
erabilitako dokumentuak eta tresnak: 
- Harrerako galdetegia 
- Bertaratzea kontrolatzeko dokumentua 
- Premien hasierako dokumentazioa 
- Bazterketa diagnostikoa 
- Zerbitzuaren jarraipen txostenak 
- Seihileko oroitidazkia 
- Urteko oroitidazkia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EGUNEKO ARRETA ZERBITZUA ETA GAUEKO HARRERA 
ZERBITZUA BAZTERKETA EGOERAN DAUDEN 

PERTSONENTZAT  
 

 8

 
GAUEKO HARRERA ZERBITZUA - “ARGITZEAN” 
 
 
1. DEFINIZIOA ETA HELBURUA 
 
Eskakizun txikiko eta intentsitate baxuko laguntza-zerbitzua da, eta 
gaua pasatzeko tokia eskaintzen die bazterketa egoeran daudenei, 
batik bat bertatik pasatzen direnei eta etxegabeei. Izan ere, unean 
bertan ematen dizkie gaua igarotzeko, mantenurako eta norberaren 
higienerako oinarrizko prestazioak. 

 
Horrez gain, informazioan nahiz hasierako balorazioan zentratutako 
gizarte-zerbitzuen prestazioak eskaintzen ditu, baita jarraipen-
zerbitzua, esku hartze sozioedukatibo zein psikosozialeko zerbitzua, 
oinarrizko zaintzak eta gainbegiratzea ere. 

 
 
2. POPULAZIO HARTZAILEA 
 
Bazterketa egoeran dauden 18 urtetik gorakoei bideratutako zerbitzu 
bat da, bereziki bertatik pasatzen direnei eta etxegabeei bideratuta, 
gaua pasatzeko baliabideak behar dituztenei eta honako behar 
betekizunak betetzen dituztenei: 
 Konpromisoa hartzea langileek norberaren eta zentroaren 

higienearen inguruan egindako jarraibideak betetzeko.  
 Jokabide nahasmendurik eta/edo zerbitzuaren funtzionamendua 

edo bizikidetza arrunta larriki eragoz dezakeen portaerarik ez 
izatea, pertsonarentzat, beste erabiltzaile batzuentzat edo 
profesionalentzat arriskutsua bada.  

 Ospitaleratzea eskatzen duen gaixotasun fisiko edo psikikorik ez 
izatea.  

 Osasun-laguntza espezializaturik eta/edo iraunkorrik ez eskatzea, 
zerbitzuaren eskura ez badago. 

 Eguneroko bizitzako jardueretarako hirugarrenen laguntzarik behar 
ez izatea. 

 
 
3. ZERBITZUARI ATXIKITAKO PROFESIONALAK 
 

Antxeta EAZak eta Argitzean GHZak hiru profesional dituzte atxikita bi 
zerbitzuetan arreta zuzena emateko. Premien hasierako balorazioa eta 
zerbitzuen preskripzioa udaleko gizarte-langileak egingo du; harrera eta 
gainbegiratzea, gizarte-integratzaileak; eta esku hartze soziala, gizarte-
langileak eta gizarte-hezitzaileak. 
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Eginkizunak: 
 
Gizarte-langilea: 

- Eskubideei, prestazioei eta zerbitzuei, eta, bereziki GZESren 
inguruko informazioa. 

- Premien hasierako balorazioa eta, hala badagokio, jarraipena. 
Premiena eginda, jarraipenarena egingo da, zerbitzuko egonaldia 
luzatzeko beharra zehaztu behar bada.  

- Orientazioa eta bideratzea, premien hasierako baloraziotik 
eskuratutako informazioan oinarrituta. 

- Zerbitzuaren erabiltzaile bakoitzaren fitxa soziala egitea. Hura 
eguneratzea, ezarritako irizpideetan oinarrituta. 

- Arreta pertsonalizatuko plana eta gizarte-bazterketaren balorazio 
eskaera egitea, hala badagokio. 

- Udal baliabideak kudeatzea eta izapidetzea: udal errolda, 
laguntza ekonomikoak eta abar. 

- Kasu horretan esku hartzen edo esku hartu duten beste 
eragileekin koordinatzea. 

- Artatutako kasuetako erreferentziazko gizarte-langileekin 
koordinatzea, kasuaren esku hartzea adosteko, behin 
baliabidetik irteten direnerako. 

 
Gizarte-integratzailea: 

- Erabiltzailearen harrera eta zerbitzuen inguruko informazioa. 
- Erabiltzaileak gainbegiratzea zerbitzuetan dauden bitartean, eta 

materiala, instalazioak eta ekipamenduak zaintzea. 
- Bertaratzea kontrolatzea eta egunero erregistratzea. 
- Zerbitzuen kudeaketa: jangela, higienea, armairua. 
- Gizarte-langileen agenda kudeatzea, erabiltzaile berriei hitzorduak 

eman ahal izateko. 
 
Gizarte-hezitzailea: 
Gizarte-hezitzailearen funtzioak udaleko gizarte-langileak egindako 
arreta pertsonalizatuko planaren mendean egongo dira. Honako hauek 
izango dira berezko funtzioak: 

- Gizarte eta hezkuntza alorreko esku hartzea: Osasuna 
(prebentzioa, ohiturak, kalteak murriztea eta abar), etxebizitza, 
egoera administratibo eta juridikoa eta beste alor batzuetan 
eragina izango duena.   

- Gizarte-inklusioko ibilbide pertsonalak urratzeko tresnekin 
laguntzea. 

- Parte hartze soziala bultzatzea hezkuntzako jardueretan, 
aisiakoetan, ludikoetan, parte hartze sozialekoetan eta abarretan.  

 
Gizarte-langilearen eta gizarte-hezitzailearen artekoak: 

- Zerbitzuan dauden plazak kudeatzea. Gabezien aldien, egonaldi 
luzeen, kanporatzeen eta abarren inguruan ezarritako irizpideak 
aplikatzea. 
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- Beharrezko koordinazioak egitea zerbitzuko gainerako 
profesionalekin, egindako esku hartzeak koordinatzeko. 

- Gizarte-laguntza ematea, gizarteratze prozesuan. 
- Entzute aktiboa eta euste emozionala. 
- Zerbitzuko erabiltzaileak orientatzea beren egoera 

normalizatzeko kudeaketak egiteko. 
- Gizarte gaitasunak eskuratzeko bitartekaritza funtzioak eta 

erabiltzaileak bere familia, talde edo komunitate inguruarekin 
duen elkarrekintza hobetzekoak. 

- Beste eragile batzuekin koordinatzea: ospitaleak, 
Udaltzaingoa/Ertzaintza, beste udal batzuk, entitate sozialak eta 
abar. 

 
 
4. ZERBITZUAK 
 

4.1: Ostatu zerbitzua 
 
Gaua emateko leku bat eskaintzen du, eta afari eta gosari 
zerbitzuarekin osatuta dago.  
 
GHZa 15 gizonentzako eta 4 emakumerentzako espazio banatan datza, 
biak esku-ohez hornituak.  
 
Mantenu zerbitzua eskaintzen da: Hainbat erlijiotakoei eta balizko 
gaixotasunak dituztenei arreta egokia emateko, hainbat elikadura-
aukera daude. 
 
Argitzean EAZaren arreta ordutegia jarraian adierazitakoa da, baina 
sortutako beharrei erantzuna emateko egokitu ahal izango da. 20:30-
09:00 
 

Harrera eta garbiketa: 20:30-22:00 
Afaria: 22:00-23:00 
Gaua ematea: 23:00-07:30 
Garbiketa eta gosaria: 07:30-08:30 
Irteera: 09:00etan 
Kontsignak: 20:30-22:00 eta 08:00-09:00  
 

4.2: Higiene zerbitzua: dutxak, arropategia, garbitegia 
 
Helburua da erabiltzaileen higiene pertsonaleko baldintzak izateko 
aukera ematea. Honako honetan oinarritzen da: 

- Dutxak: Erabiltzaileei norberaren higiene egokirako beharrezko 
artikuluak ematen zaizkie (xanpua, xaboi pastilla, hortzetako 
eskuila eta orea, eskuoihala, bizarrarentzako aitzurra, 
konpresak/tanpoiak). 
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- Premiazko arropategia: zerbitzu hori ematen da erabiltzaileak 
arroparik edo zapatarik ez badu edo duena egoera txarrean 
badago.  

- Garbitegia: erabiltzaileei aukera ematen zaie arropa garbitzeko eta 
lehortzeko, doan. 
 
4.3: Armairuak/kontsigna 

 
Erabiltzaileek beren ekipajea armairuan/kontsignan gorde behar dute 
zerbitzua erabili bitartean. Armairua/kontsigna eskuragarri egongo da 
harrera eta garbiketa ordutegian eta itxi baino ordu erdi lehenagotik.  
 
Beharrezkoa bada, profesionalek botikineko artikuluak eskaini ahal 
izango dituzte (tiritak, desinfektatzaileak, bendak eta abar) eta/edo 
errezetarik behar ez duten medikamenduak (ibuprofenoa, 
parazetamola). 
 
 
5. ESKU HARTZEKO PROZESUA 
 

5.1: Sarrera eta onartzea 
 
Sarbidea zuzenekoa da, hau da, zerbitzua erabili daiteke aurretik 
oinarrizko gizarte-zerbitzutik igaro gabe, baldin eta plaza libreak 
badaude. 
 
Zerbitzuan onartzea eguneko arreta zerbitzutik egiten da, Antxeta 
EAZtik, ezarritako ordutegian (10:00etatik 13:30era). 
 
Norbait zerbitzura joatean, Antxeta EAZko gizarte-integratzaileak 
galdetegi bat emango dio, bete dezan (1. ERANSKINA), eta gau 
horretarako onartu dezake, baldin eta plaza libreak badaude eta 
gabezia aldiak edo zigorrenak bete badira (aurretik egon bada). 
 
 5.2: Esku hartze soziala 
 
Erabiltzaileak udaleko gizarte-langileak emandako informazio, 
balorazio, diagnosi eta orientazio zerbitzua erabili ahal izango du. 
 
Zerbitzu hori eskatuz gero, hitzordua emango da, gehienez ere 7 
eguneko epean. Arreta ordutegia honako hau izango da: astelehena, 
asteazkena eta osteguna, 10:00etatik 14:00etara. 
 
Udaleko gizarte-langileak premien hasierako balorazioa egiten du, 
erabiltzailearekin izandako elkarrizketa baten bidez eta, hala badagokio, 
erabiltzailearekin arreta pertsonalizatuko plan bat egiten du eta 
bazterketako balorazio eskaera era bai, gehienez ere 30 eguneko 
epean. 
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Udaleko gizarte-langileak egindako hasierako balorazioak hauetako 
emaitza bat emango du: inklusioa, bazterketa arriskua edo bazterketa 
egoera.  
 
Zerbitzuan jarraitu ahal izango da, luzatutako 7 eguneko alditik harago, 
soilik bazterketa egoeran dauden pertsonen kasuan, eskualdean 
errotzea / esku hartzea badute, baldin eta plaza libreak badaude eta 
inork sartu nahi ez badu. Halakorik gertatuko balitz, zerbitzutik irten 
beharko lukete, sartzeko hurrenkera kronologikoan.  
 
Esku hartze soziala gehienbat ostatu aukera bat lortzera bideratuta 
egongo da. 
 

5.3: Egonaldiaren iraupena 
 
Zerbitzuko egonaldia 3 egunekoa da, eta gehienez ere 7 egunera arte 
luzatu ahal izango da, eskualdean bizitokia dutenen edo erroldatuta 
daudenen kasuan, baita EAEtik kanpo erroldatuta daudenen kasuan 
ere. Pertsona horiek aukera dute bertan egon bitartean udaleko gizarte-
langile batek artatzeko. 
  
Preskripzio teknikoz, udaleko gizarte-langileak eta Antxeta EAZko nahiz 
Argitzean GHZko hezitzaile taldeak aukera izango dute egonaldi luze 
bat proposatzeko, eta hori zuzeneko arretako taldeak hileko bileran 
baloratuko du.  
 
Egonaldi luzean daudenen kopurua ezingo da izan zerbitzuan dauden 
plaza guztien % 30 baino gehiago, hau da, 6 baino gehiago.  
 
Egonaldi luzeetarako irizpideak: 
Egonaldi luze bat proposatu ahal izango da hasierako balorazioan 
bazterketa emaitza duten, arreta pertsonalizatuko plana duten, egonaldi 
luzearen proposamenaren aurretik baliabidea ondo erabiltzen ari diren 
(kanporatze larririk ez aurretik) eta honako egoera hauetakoren batean 
daudenentzat:  

 
o Egoera irregularra edo osasun arazoak, plaza 

soziosanitariorako sarbiderik ez badute. 
o Zerbitzu eta prestazioen zain (komunitate terapeutikoa, 

bigarren mailako baliabideak, DSBE eta abar). 
 
Egonaldi luzeetan egoteko gehieneko aldia 3 hilabetekoa da. 
Salbuespen modura, behin aldi hori igarota, gizarte-langileak proposatu 
dezake egonaldi hori luzatzea, gehienez ere beste hilabetez, 
koordinatzailearen oniritzia izanez gero. Aldi hori amaitutakoan, 
egonaldi luzeko plaza hartu duenak bazterketa egoeran daudenentzako 
gaueko egonaldi plaza bat hartu dezake, pertsona sartu berri moduan. 
Beste egonaldi luze baterako, hilabeteko gabezia igaro beharko da. 
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Oro har, 3 hileko gabezia dago ezarrita zerbitzua berriz erabili ahal 
izateko. 
 
Bazterketa egoeran daudenentzat eta/edo aurretik eskualdean 
errotze/esku hartzea dutenentzat, gabezia hilabetekoa izango da. 
 
Zerbitzuko egonaldia soilik mantendu ahal izango da erreferentziazko 
gizarte-langilearen preskripzio teknikoa duten, bazterketa egoeran 
dauden eta eskualdean esku hartzea duten pertsonekin, baldin eta 
populazio hartzailearen apartatuko behar betekizunak betetzen 
badituzte.   
Gabezia hilabete hori igaro ondoren plaza librerik badago, horiek berriz 
sartu ahal izango dira zerbitzura (gabezia aldia amaitzeko data 
mantenduko da, eta bertan gelditu ahal izango dira plaza behar izan 
arte. Hainbat pertsonak gabezia data berbera badute, bazterketa maila 
handiagoa duenak izango du lehentasuna). 
 

EGONALDIA GIZARTE-
LANGILEA

REN 
HITZORD

UA 

BALORAZIOA  GEHIENEKO EGONALDIA GABEZIA 

EAEko beste 
edozein udalerritan 

erroldatuta edo 
errotuta egotea. 

EZ Baloraziorik ez 3 EGUN 3 
HILABETE 

Getxo-UK 
eskualdean edo 

EAEtik kanpo 
egotea erroldatuta 

edo errotuta 

BAI 

Inklusioa edo 
bazterketa 

arriskua 
7 EGUN 3 

HILABETE 

Bazterketa 

7 EGUN Plaza librerik 
dagoenean, egonaldia 

luzatu daiteke plaza hori 
behar den arte. 

HILABETE 

 
Aurreikuspen meteorologikoa txarra bada, erantzuna emateko 
irizpide osagarriak ezarri ahal izango dira, GHZan dauden plazak 
erabiliz. 
 
 
6. EKIPAMENDUA 
 
Zerbitzuak beharrezko ekipamendua du dokumentu honetan 
deskribatutako premiak asetzeko. 
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7. ZERBITZUAREN JARRAIPENA ETA KOORDINAZIOA 
 
Udalaren erantzukizuna izango da zerbitzuaren funtzionamendu egokia 
zaintzea, hura garatzeko eta egikaritzeko beharrezko aldaketak egitea 
eta entitate kudeatzailearen jarraipena egitea, Gizarte Zerbitzuen 
Sailaren beste zentro eta zerbitzu sozial batzuen programara atxikitako 
profesionalaren bidez.  
 
Entitate kudeatzaileari eskatuko zaio honako hauek egiteko: 

- Zerbitzuaren jarraipenaren asteko txostenak eta erabiltzaileekin 
izandako gorabeherei buruzkoenak, honako adierazle hauek jasotzen 
dituztenak: 

 

*Artatutako populazioa: 
Sexuaren eta adin taldeen arabera 
Jatorri geografikoa 
Jatorrizko udalerria 
Toxikoen kontsumoa 

*Zerbitzuaren erabiltzaileen kopurua. Eguneko kontrola 
*Zerbitzuaren erabiltzaileen kopurua hilabeteko.  
*Izandako gorabeherak. 

- Zerbitzuaren jardueren seihileko oroitidazkia. 
- Zerbitzuaren jardueren urteko oroitidazkia. 

 
Seihileko eta urteko oroitidazkian, pertsonen profiletik eta zerbitzuaren 
erabileratik eratorritako datu kuantitatiboak jasotzeaz gain, deskribapen 
kualitatibo bat ere egin behar da, emaitzak eta ondorioak jasoko 
dituena. 
 
Erabiltzaileen jarraipena udaleko gizarte-langileek egingo dute, eta 
haien koordinatzaileek gainbegiratuko dute.  
Udaleko gizarte-langileek honako hauen inguruko informazioa 
eskuratuko dute: 

- Oinarrizko gizarte-zerbitzura bideratutako erabiltzaileen kopurua. 
- Bazterketa egoeran dauden erabiltzaileen kopurua: arina, 

tartekoa, larria. 
- Bigarren mailako baliabide batera sartutako pertsonen kopurua 
- Erabiltzaileak zerbitzuarekin duen gogobetetasun maila. 

 
Bi hilean behineko koordinazio bilerak egingo dira arreta zuzeneko 
profesionalen artean, irizpide komunak ezartzeko erabiltzaileekiko esku 
hartzeetarako. Bilera horietara udaleko arduradunak eta 
koordinatzaileak ere azalduko dira, zerbitzuaren jarraipena egiteko. 
 
Horrez gain, sei hilean behineko bilera bat ere egingo da entitate 
kudeatzailearen eta Gizarte Zerbitzuaren Zuzendaritzaren artean. 
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8. TRESNAK 
 
Honako hauek dira GHZaren kudeaketan eta jarraipenean erabilitako 
dokumentuak eta tresnak: 
- Harrerako galdetegia 
- Bertaratzea kontrolatzeko dokumentua 
- Premien hasierako dokumentazioa 
- Bazterketa diagnostikoa 
- Egonaldi luzeen jarraipena egiteko txostena 
- Zerbitzuaren jarraipen txostenak 
- Seihileko oroitidazkia 
- Urteko oroitidazkia 
 
 
1. ERANSKINA: GALDETEGIAREN EREDUA 
 
 
ELKARRIZKETAREN 
DATA 

 

IZEN-ABIZENAK  NORTASUN 
AGIRIAREN 
ZENBAKIA 

 

SEXUA  HIZKUNTZAREN 
EZAGUTZA 

 

JAIOTZA EGUNA 
ADINA 

 JAIOTERRIA  

EGUNGO BIZILEKUA  
 

NOIZTIK?  
 

ERROLDAREN 
UDALERRIA 

 

AZKEN EGONALDI 
BALIABIDEA 

 

ERREFERENTZIAZKO 
GIZARTE-LANGILEA 

 
 

ZERBITZUA 
ERABILTZEKO 
ARRAZOIA 

 
 

OSASUNA/KONTSUMOAK  
 

HARREMANETARAKO 
TELEFONOA 

 

SARTZEKO 
AURREIKUSITAKO DATA 

 

GIZARTE-
INTEGRATZAILEA 

 

 


