UDALEKO OINARRIZKO
GIZARTE-ZERBITZUA
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarako
SARBIDEA DA.
Autonomia, integrazioa eta
gizarte-ongizatea hobetzea xede.
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Amurrion hainbat zerbitzu eta
prestazio ditugu bizi-kalitatea hobetu
eta egunerokoan laguntzeko
Adinekoek eskubidea dute
independenteak izateko, gizartean
parte hartzeko, zaintza eta babesa
jasotzeko eta haien gaitasunak
garatzeko, betiere baldintza duinetan.
Adinekoen aldeko Nazio Batuen
Printzipioak Asanblada Nagusian
onartu zituzten, 1991eko abenduaren
16an (46/91 Ebazpena).

Funtzio hauek ditu, besteak beste.
• Gizarteko beharrak hauteman eta behar den
arreta ematea.
• Laguntza eta koordinazioa eskaintzea Prozesu
osoan zehar, inguruko profesionalekin, erabakiak
hartzen laguntzeko.
• Babesa eskaintzea Amurrioko herritar guztiei.
Hau egingo da:
- Erreferentziako gizarte-langile bat
izendatuko da.
- Egoeraren hasierako ebaluazioa eta eman
beharreko pausuei buruzko orientazioa.
- Zerbitzu, baliabide eta prestazioei buruzko
informazioa.
- Orientazioa eman eta, beharrezkoa denean,
beste zerbitzu batzuetara bideratzea.

AURRETIKO
HITZORDUA
Eskatu hitzordua HAZn
•

Harremanetarako
945 891 161
info@amurrio.eus

•

Helbidea
Juan Urrutia plaza Z.G.
Amurrio
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Gida honetako informazioan aldaketak
egon daitezke. Gida honetan baliabide,
laguntza eta prestazio batzuk baino ez
dira agertzen. Informazio gehiago jaso eta
bateragarritasuna ezagutzeko, jo Udalera
edo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetara.
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MENDEKOTASUNA
BALORATZEA
Adina, desgaitasuna edo gaixotasun bat dela medio autonomia galdu
eta beste pertsona batzuen laguntza behar denean eguneroko bizitzan,
beharrezkoa da mendekotasuna baloratzea.
Balorazio hori Arabako Foru Aldundiaren Gizarte Ongizaterako Foru
Erakundeak egiten du. Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek kudeatzen
dute balorazio horren eskaera.
INTERESDUNAK ESKATU BEHAR DU BALORAZIOA EGITEA
(hori posible ez denean, haren legezko ordezkariak edo izatezko zaintzaileak)

EMAITZA POSIBLEAK
Mendekotasuna baloratzean, mailaren eta beharrizanen arabera, zerbitzu,
baliabide eta prestazio batzuk edo beste eskuratuko dira.

MENDEK. ARRISKUA
•
•
•

Etxeko laguntza zerbitzua
Telelaguntza
Guneko arretarako landazentroa

BEHAR DIREN DOKUMENTUAK:

Inprimaki orokorra eta dokumentuen zerrenda.

•

NANaren edo egoitza-txartelaren kopia eta legezko
ordezkaritzaren edo zaintzaren kasuan, egiaztagiriak.

•

Osasun-txartelaren kopia.

•

Mendekotasuna aitortzeko eskaeraren inprimakia.

•

Osasun-txostena Eta beste txosten mediko osagarri batzuk.

OGZek kudeatuko dute balorazio-hitzordua. Noiz eta non zehaztuko da.
(Normalean, etxean izaten da). EMAITZAK gutun bidez bidaliko dira etxera
Mendekotasun-mailaren arabera, pertsona horren eta familiarentzako zerbitzu
eta prestaziorik egokienak adostuko dira.

•
•
•
•
•
•

MAILA AITORTZEKO ESKAERA OROKORRA (Dokumentu guztietan
sinadura eta data agertu beharko dira.)
•

1. MAILA
MENDEK. ERTAINA
Etxeko laguntza zerbitzua
Telelaguntza
Eguneko arretarako landazentroa
Laguntzailearentzako
prestazio ekonomikoa
Etxebizitza komunitarioa
Familiarentzako prestazio
ekonomikoa (ezohiko eran)

2. eta 3. MAILA
MENDEK. LARRIA
•
•
•
•
•
•

Etxeko laguntza zerbitzua
Telelaguntza
Eguneko arretarako landa-zentroa
Laguntzailearentzako prestazio ekonomikoa
Egoitza
Familiarentzako prestazio ekonomikoa (ezohiko eran)

Mendekotasuna aitortu zaion pertsonak eta haren ezkontide edo bikotekideak
PFEZen kenkaria izango dute. Halaber, kenkari hori jaso ahalko dute
mendekotasuna duen pertsona batekin bizi diren arbaso edo ondorengoek.
Mendekotasunaren balorazioari lotuta ez dauden hainbat laguntza ekonomiko
ere badaude. Horiek OGZren eta beste organismo batzuen (Gizarte Segurantza,
Lanbide...) bidez izapidetzen dira.
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GIZARTE-EKIPAMENDUAK

PERTSONA
NAGUSIENTZAKO
TOPAGUNEAK
NAGUSIEN ETXEA

SAN ANTON
ARMURU EGOITZA
Adineko pertsonen
ohiko edo aldi baterako
etxebizitza izatea xede
duen egoitza publikoa.
•
•
•
•
•

ESKUMENA:
Foru Aldundia.
PLAZA KOP.: 44
MENDEKOTASUNMAILA: 2 eta 3
SARBIDEA: Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak.
KOORDAINKETA

Baliabide hori atzitu
ezin denean, eskualdean
beste hainbat alternatiba
pribatu aurki daitezke.
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EGUNEKO
LAGUNTZAZENTROA
(LAUDIKO SAN
ROKEN)
Egunerokoan beste
norbaiten laguntza
behar dutenentzako
zentroa.
•
•
•
•
•

ESKUMENA: Foru
Aldundia
PLAZA KOP.: 50
MENDEKOTASUNMAILA: 2 eta 3
SARBIDEA: Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak.
KOORDAINKETA

Astelehenetik ostiralera
(jaiegunetan ian ezik)
11:00-17:30 Garraiozerbitzu egokitua.

EGUNEKO
ARRETARAKO
LANDA ZENTROA
(VILLAFE)

ETXEBIZITZA
KOMUNITARIOA
(SAN MAMES
ETXEA)

Eguneroko
jardueretarako
(otorduak, garbiketa...),
aisialdirako eta
denbora librerako
zerbitzuak eskaintzen
dituen zentroa.

Etengabeko edo,
ezohiko eran, aldi
baterako bizitegia,
ohiko ingurunean egon
ezin diren adineko
pertsonentzat.

•
•
•

•
•

ESKUMENA: Foru
Aldundia
PLAZA KOP.: 15
MENDEKOTASUNMAILA:
mendekotasun
arriskua edo 1
SARBIDEA: Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak.
KOORDAINKETA

Pertsonen autonomia
hobetzeko eta
isolamendua saihesteko
egokia.

•
•
•
•
•

ESKUMENA: Udala.
PLAZA KOP.: 8
MENDEKOTASUNMAILA: 1
SARBIDEA: Oinarrizko
Gizarte Zerbitzuak.
KOORDAINKETA

Gizarte Ongizateko Foru
Erakundeak pertsona
bakoitzaren egoera
ekonomikoa aztertuko
du, koordainketa
egokitzeko.

Adineko pertsonen
gizarteratzea eta
esperientzien trukea
sustatzen duen gunea.
Jarduerak, prestakuntzak
eta bilerak egiteko
gune bat da, adineko
pertsonei zuzendua.
Intxaurdio Kalea 2
01470, Amurrio (Araba)

ARTE ESKOLA

AMURRIOKO
ADINEKOEN
KONTSEILU
SEKTORIALA
(NAGUSIEN ETXEA)
Herritarren partehartzerako espazioa,
adineko pertsonek
dituzten beharrizan
berriei erantzuteko
konponbideak
proposatu eta ezartzea
xede duena.

Arte plastikoei loturiko
sormena sustatzea
xede duen aisialdirako
gunea. Eskaintzen diren
tailerrak:

Zahartzaro aktibo eta
osasungarria sustatu,
adineko pertsonak
ahaldundu eta haien
arteko desberdintasunak
murriztea ditu helburu.

•

Hona hemen
kontseiluaren zenbait
funtzio: Udalari
ekintzak eta ekimenak
proposatzea (eta horien
jarraipena egitea) eta
gizarte-boluntariotza
indartu eta sustatzeko
ekintzak proposatzea
(adinekoak erdigune
hartuta).

•
•
•
•
•
•
•

Marrazketa eta
pintura
Joskintza eta patroiak
Zurgintza
Patchwork
Tarazea
Ehoziriak eta
kakorratza
Zeramika
Larrua

Jarduerak Kultur Etxean
egingo dira eta udalak
kudeatzen ditu zerbitzu
horiek guztiak

amurriokonagusiak@
gmail.com
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EGUNEROKORAKO BALIABIDEAK

TAXI-ZERBITZURAKO
LAGUNTZA

LANDA-EREMUKO
GARRAIO EGOKITUA

•

Foru Aldundiaren eskumeneko
baliabidea.

•

Foru-eskumeneko zerbitzua,
doakoa.

•

Mugikortasun-arazo larriak
dituztelako ohiko garraio publikoa
erabili ezin duten pertsonei
zuzenduriko alternatiba bat
da (onuradunek bete egin
behar dituzte Arabako Lurralde
Historikoko dirulaguntzen 11/2016
Foru Arauko 12. artikuluan ezarritako
baldintzak eta urteroko deialdiari
dagokion araudian zehazten
direnak).

•

Mugikortasun-arazoak direla-eta
autonomia mugatua duten eta
garraiobide arruntak erabili ezin
dituzten pertsonei zuzendua dago.

•

Arabako Gurutze Gorriaren ibilgailu
egokitu baten bidez eskaintzen
da zerbitzua; hala, erabiltzaileek
ostiraletan erabil dezakete
zerbitzua, kontu administratibo eta
pertsonaletarako (osasunari lotuta
ez daudenak), betiere eskuragarri
badago eta behar besteko
aurrerapenarekin eskatu bada
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetan.

•

•

Onuradunek txartel izendun
bat jasoko dute, pertsonala eta
besterenezina; bertan kargatuko
da emandako zenbatekoa, taxizerbitzuaren erabilerari egokitua.
Udaleko Gizarte Zerbitzuetan
izapidetzen dira.

•

Aiara osoan funtzionatzen du eta,
ondorioz, ibilbidea beste pertsona
batzuekin parteka daiteke.

•

Udaleko Gizarte Zerbitzuetan
izapidetzen dira.

Informazio gehiagorako: 945 98 11 61
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DOSIFIKATZEKO
SISTEMA
PERTSONALIZATUA
•

Sendagaiak dosifikatzeko sistema
pertsonalizatua.

•

Akatsak egiteko, ahazteko,
ez hartzeko edo sendagaiak
ematerakoan egon daitezkeen
bestelako arazoak ekiditea du
xede.

•

Sendagaiak farmazian gelditzen
dira eta pazienteek astean behin
jasotzen dituzte, etxera eramateko.
Doakoa Etxeko Arreta Zerbitzua
dutenentzat (inprimaki zigiludun
bat jaso behar da udaletxean).

BALIABIDE TEKNIKOEN
ALOKAIRUA
•

Ohe artikulatuak, garabi
hidraulikoak, beldarrak eta eskala
mugikorra alokatzeko udalprograma. Dohaintzak onartzen
dira.

Informazio gehiagorako: 945 98 11 61

9

EGUNEROKORAKO BALIABIDEAK
NEURRIRAKO GARRAIOA
•

Foru-eskumeneko eskualdeko garraioa, herri arteko autobus-geltokia ez duten
biztanleria-nukleoetarako.

•

Taxi-zerbitzua bidaiariak eskualdeko udalerri nagusietara hurbiltzeko, ohiko
garraioarekin lotzeko eta bidaia pertsonaletarako.

•

Bi linea: AMURRIO - ARRESPALDITZA (2) AMURRIO - URDUÑA (3)

•

7-8 plaza egokitu dira mugikortasun urriko pertsonentzat.

•

Zerbitzua astelehenetik igandera eskaintzen da, jaiegunak barne.

•

Aurretiazko erreserbatu behar da; gutxienez, bezperan. Astelehenetik
ostiralera, 7:30 - 20:00, eta larunbatetan, 8:00 – 15:00.

2

Amurrio
Respaldiza/
Arespaldiza

AYALA /AIARA
Menagarai
(Jauregi)

Quejana/Kexaa
Lujo/Luxo

Izoria

Beotegi

Ozeka
Menoio

Maroño

Respaldiza/
Arespaldiza

Salmantón
Madaria

Informazio gehiagorako: 945 18 20 60

Zuaza/Zuhatza

Amurrio

Murga

(gasolinera/gasolindegia)
(iglesia/eliza)
(estación tren geltokia)

Olabezar
Agiñiga

Etxegoien

LOTURA garraio
erregularrarekin eta herrigune
nagusiekin, edozein
kudeaketa egiteko
CONEXIÓN con el transporte
regular y con los núcleos
principales para realizar
cualquier gestión
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AYALA /AIARA

Amurrio
Orduña/Urduña

Amurrio

(gasolinera/gasolindegia)
(iglesia/eliza)
(estación tren/tren geltokia)

Baranbio

Larrinbe
Saratxo

Lezama
Inoso
Lekamaña

Orduña/
Urduña

10

LOTURA garraio
erregularrarekin eta herrigune
nagusiekin, edozein
kudeaketa egiteko

Tertanga

Ziorraga

Aloria

Artomaña
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ZAINTZEKO
LAGUNTZA-ZERBITZUAK
ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA
•
•
•

•

Koordainketa zerbitzua
Etxeko laguntza-zerbitzua. Arreta pertsonala eta/edo etxekoa, autonomia
pertsonala mantendu edo hobetzeko eta pertsonari denbora luzeagoan
etxean bizitzen jarraitzeko aukera emateko.
Arreta-ordutegiak aldatu egiten dira mendekotasun-mailaren arabera, eta
aldatu egin daitezke ELZrekin edo beste zerbitzu batekin batzen badira.
Egunean zehar eta astean zehar banatu daiteke, egunean 3 ordu gainditu
gabe.
Prestazio ekonomikoekin batzean, prestazioa murriztuko da eta ELZren
gutxieneko intentsitatea bermatuko da.

TELELAGUNTZA
•
•
•
•
•

Koordainketa zerbitzua, Eusko Jaurlaritzaren eskumena
Gailuak aukera ematen du konektatzeko eta berehala esku hartzeko, 24
orduko zerbitzuarekin, urteko egun guztietan, behar edo larrialdi kasuan
(ohiko ingurunean).
Bakarrik bizi diren 75 urtetik gorakoak.
Mendekotasun aitortua duten 65 urtetik gorakoak.
Gizarte- arriskuan daudenak

ZAINDUZ PROGRAMA
•
•
•
•

Arabako Foru Aldundiaren eskumena
Adinekoen, mendekotasuna dutenen edo gaixotasun mentalak dituztenen
zaintzak hobetzeko neurriak dira.
Mendekotasuna dutenak zaintzen dituzten pertsonen lana babestu eta
hobetzeko sortutako programa da.
Gainera, 20.000 pertsonatik beherako herrietan, zaintzaileentzako
oinarrizko prestakuntzarako, laguntza psikologikoko, etxebizitza egokitzeko
aholkularitzako eta elkarri laguntzeko taldeen programa bat dago.

ELKARTE
ETA TALDEAK
GURUTZE GORRIA
Muturreko kalteberatasun egoeran
daudenentzako prestazioak
(pobrezia energetikoa).
Oinarrizko beharren premiazko arreta
(elikagaien banaketa).
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Arropategi zerbitzua. Erabilitako
arropa jaso eta garbitzen dute,
ondoren salgai jartzeko, prezio
sinbolikotan.
Salmentaren mozkinak oinarrizko
elikagai osagarriak erosteko erabiliko
dira, eta Amurrion behar handiena
duten pertsonen artean banatuko dira.
•

Kokapena:
Intxaurdui kalea 2, G Amurrio

•

Kontaktua:
945 89 13 95

Gizarte-laguntza.
•

Kokapena:
Bañuetaibar kalea 25 · Amurrio

•

Kontaktua:
945 39 31 88 | amurrio@cruzroja.es

CÁRITAS DIOZESIARRA
Enplegu-programa; adinekoak
zaindu eta etxea garbitzeko
lana eskaintzen dutenen eta lan
bila dabiltzan pertsonen arteko
bitartekaritza-zerbitzua.
•

•

Kokapena:
Araba kalea 10
Amurrio
(katekesi eraikina)
Kontaktua: 945 89 16 31

OSASUN-PASTORALA
Gaixoen laguntza,
bereziki euren etxeetan.
Kontaktua:
945 89 16 31 | Amurrio

Informazio gehiagorako: 945 98 11 61

LAGUNTZA ELKARTEA

TORREALDEA
Amurrioko erretiratuen,
pentsiodunen eta alargunen
elkartea. Besteak beste, jarduera
hauek egiten dituzte: irteerak, festak,
hitzaldiak… Lagunen harremanak
eta gizarte-hobekuntzak sustatzeko.
•

Kokapena:
Intxaurdui kalea 2, C
Amurrio
(Nagusien Etxea)

•

Kontaktua:
653 736 170

NAGUSILAN
Zahartze aktibo eta solidarioa.
Gizartearekin arduratuta dauden
pertsona boluntarioz osaturiko
elkartea. Desiratua ez den
bakardadearen aurka borrokatu
eta pertsona nagusien ahalduntzea
aldarrikatzen dute.
•

Kontaktua:
943 47 50 21
www.nagusilan.org
info@nagusilan.org
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AKTIBO MANTENTZEKO
JARDUERA FISIKOA
MUGI AMURRIO
Amurrioko herritarren artean
jarduera fisikoa sustatzeko eta
sedentarismoa murrizteko ekimena.
•

•

Hainbat zerbitzu eta programa
jasotzen ditu, hala nola Jarduera
Fisikoaren Orientazio Zerbitzua,
Bizi Zaitez Bizi Nagusiak eta 55+
programak, adinekoei zuzenduak,
edo ibilaldi osasuntsu gidatuak.
-- Ibilaldi osasuntsuak
-- Bizi zaitez bizi nagusiak
-- 55+ programa
-- Jarduera Fisikoaren Orientazio
Zerbitzua: Kultur Etxearen
lehen solairuan, aurretiazko
hitzorduarekin
Jarduera Fisikoaren Orientazio
Zerbitzua funtsezko elementua
da: aholkularitza-, orientazio- eta
laguntza-zerbitzua ematen du,
non aditu baten ikuskaritzarekin
pertsona inaktiboei laguntzen zaien
jarduera fisikoan parte hartzen;
hala, eguneroko ohitura bat sortzen
dute eta euren egoera fisikoa eta
ongizate orokorra hobetzen da.

Kontaktua:
945891450 · mugiamurrio@gmail.com
Osteguna 17:00 – 19:00
Ostirala 11:00 – 13:00.

14

JARDUERA FISIKO
EGOKITUAREN
ZERBITZUA

BAÑUETA KIROLDEGIA

OSASUN-PARKEA

Zerbitzuaren xedea da desgaitasun
fisikoa edo fibromialgia duten
pertsonen bizi-kalitatea hobetzea
euren behar indibidualetara
egokitutako jardueren bidez.

Hainbat kirol egiteko udalinstalazioa. Besteak beste jarduera
hauek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire zabaleko eta erabilera publikoko
kirol-makinak, mantentze-ariketak
egiteko eta zahartze aktiboa
sustatzeko.

Besteak beste, gorputzaren mugen
ezagutza, postura-kontrola, oreka,
koordinazioa, ongizate fisiko, psikiko
eta soziala, bihotz-biriken hobekuntza
eta erorketa eta kontrakturen
prebentzioa lantzen dira.
Zerbitzua doakoa da, betiere % 33tik
gorako desgaitasun fisikoaren
ziurtagiria edukita, eta, fibromialgia
dutenen kasuan, hori frogatzen duen
egiaztagiri medikoa aurkeztuta.
•

JARDUERA FISIKO EGOKITUA:
Amurrioko udal-pilotalekuan.

•

TALDEAK
-- FIBROMIALGIA: talde bakarra,
astelehenetik ostiralera
-- JARDUERA FISIKO EGOKITUA:
astelehenetik ostiralera

Igeriketa
Makinen gela
Aquagym
Zumba
Yoga
Pilates
Mantentze-gimnasia
Bizkarrerako gimnasia
Gimnasia progresiboa
Hipopresiboak

•
•
•
•
•

Goikolarra
El Refor Bidea
San Jose
San Antón Egoitzaren Aurrean
Mendiko (Larrabe ingurua)

65 urtetik gorako pertsonek eta
%65etik gorako desgaitasun-maila
aitortua dutenek %40 inguruko
beherapena dute sarreretan, 15
eguneko eta hileko bonuetan,
matrikulan eta hileko kuotan.
Kokapena:
Abiaga Kalea, 2 | 01470 – Amurrio
Kontaktua:
945 39 36 42
Arreta:
Astelehen-larunbata 8:00 -22:00
Igandea 9:00 – 14:00

Kontaktua:
Izen-emateak pilotalekuan bertan
egiten dira. 945 891161-ext 131
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HELBIDE INTERESGARRIAK
UDALTZAINGOA
•
•

Aldai Kalea - 3 – Amurrio
945 03 82 60

TURISMO-BULEGO
•
•

Alday, 3 (la casona) – Amurrio
945 39 37 40

LANBIDE
•
•

Armurulanda Plaza -Amurrio
945 16 06 00

ANBULATORIOA
•
•

Felix Murga Kalea , 8 – Amurrio
945 02 59 00

ARTE-ESKOLA
•
•

Landako, 8 (Kultur Etxea) – Amurrio
945 89 14 50

GOFE
•
•

San Prudencio kalea, 30 – Vitoria/Gasteiz
945 15 10 15

LARRIALDIETARAKO
TELEFONOA
•

112

HERRITARREN ARRETA
•

012

GENERO-INDARKERIAREN
TELEFONOA
•
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