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1. SARRERA
1.1. Euskadi Lagunkoia
Sustraietatik

Euskadi Lagunkoia Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren
ekimena da, eta herritarren eta sektore publiko, pribatu eta sozialaren partaidetza
sustatzen du Euskal Herrian lagunkoitasunaren mugimendua garatzeko, adinekoei
bizimodua erraztuko dieten inguruneak sor daitezen.
Osasunaren Mundu Erakundeak martxan jarritako “Age-friendly Environments
Programme” ekimenean oinarrituta dago.

www.euskadilagunkoia.net
Proiektu honen esparruan, “Establezimendu lagunkoia” programa jarri da martxan,
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak lagunduta.
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1.2. Zergatik ekimen hau?
Gaur egun, 458.396 pertsonek 65 urtetik gorako
adin-tartea gainditu dute Euskadin (Eustat, 2015).
Honek esan nahi du 10etik bi pertsona adinekoak
direla. 2029an zifra hau areagotu egingo da: 10etik
hiru izatera pasatuta.
Adineko pertsonak kontsumitzaile handiak dira.
Hala, 60 urte edo gehiago dituzten adinekoek astero,
bataz-beste, 96,67 euro kontsumitzen dituzte, 16 eta
44 urte bitarteko biztanleriak duenaren gainetik.
Talde honek establezimenduekin dituen ezaugarrietako
batzuk:
• Gertuko merkataritza txikira jotzen dute.
• Zerbitzu ona leialtasunez saritzen dute.
Baina hauetako askok, ordea, arazo edo zailtasunak
dituzte establezimendu bat bisitatzerakoan. Esaterako
adineko pertsonen %21,4k erosketa egiterakoan
zailtasunak dituela aitortzen du, hau da, ia 100.000
pertsonek laguntza behar dute zeregin honetarako.
Hau 80 urte edo gehiagoko pertsonen %44ri
gertatzen zaio.
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2. ESTABLEZIMENDU LAGUNKOIA
2.1. Definizioa eta helburuak
Adinekoak bezero leialak izan ohi dira, ondo ezagutzen dituzte erosten
dituzten produktuak, egunero erosten dute, eta arreta pertsonalizatua
eskatzen dute; hori dela eta, konfiantzazko harremana sortzen dute
dendariarekin.
“Establezimendu lagunkoia” programa hezkuntza-kanpaina bat da
eta, aholkuen bidez, kostu txikiko edo kosturik gabeko jardunbideak
proposatzen ditu enpresei adineko bezeroak erakartzen laguntzeko.
Ekimen honen helburua establezimenduak lagunkoiagoak izan daitezen
lortzea da, eta toki horiek adinekoen beharretara egokitzeko prozesuan
aurrera egitea, adinekoek bizi diren ingurunean ahalik eta modurik
autonomoenean bizitzen jarrai dezaten eta ongizate hobea izan dezaten.
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2.2. Zer eskaintzen dugu?
Hauek egiteko aukera izango duzu, DOAN:
• Zure dendaren lagunkoitasuna hobetzeko jarraibideak
ezagutu.
• Bezero eta adineko pertsonekiko arreta zerbitzua
hobetu sentsibilizazio pertsonala areagotuz.
• Norbere negozioaren autoebaluazioa egin hobetu
beharreko alderdiak identifikatzeko.
• “Lagunkoiak gara” zigilua lortu, konpromisoa zabaldu
ahal izateko.
• Euskadi Lagunkoia Sarea, Toki Lagunkoien Mapa eta
Establezimendu Lagunkoien Gidaren bitartez doako
sustapena.
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2.3. Formazioa: Moduluak
Jarraian, pertsona guztiei (eta, bereziki, adinekoei) kalitate
bikaineko zerbitzua emateko jarraibideak eta gomendioak
dituzu. Haiek prestatzeko, pertsona horien guztien beharrak
hartu dira kontuan.

Mugikortasun-galera
Ikusmenaren murrizketa
Entzumenaren murrizketa
Narriadura kognitiboa
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1 Mugikortasun-galera
Zer da mugikortasun-galera?
Zahartu ahala, pertsonen mugikortasuna mugatzen duten aldaketa ugari gertatzen
dira. Mugikortasun-galera honakoekin lotzen da: giharren-indarra murriztea,
artikulazioen elastikotasuna galtzea, ikusmenaren zorroztasuna galtzea edo orekagalerarekin, besteak-beste.
Egoera hauek, ordea, larriagoak bihurtzen dira gaixotasun ezberdinak direla eta
(artrosia, osteoporosia, etab.), eta erorketa kopurua areagotzeko probabilitatea
handitu egin daiteke.

Zergatik ezagutu behar dugu?
65 eta 74 urte bitarteko pertsonen 30%ek mugikortasun arazoak ditu, eta 85 urtetik
gorakoen artean, berriz, zifra hau %80tik gorakoa da.
Inguruneko faktoreek erorketen %30-40 kasuetan eragiten dute. Zoru irregularra,
eskilarak, argiztapen desegokia, pasiluetako trabek, etab. ikusmen baxua, oreka
arazoak edo gurpildun aulkietako erabiltzaile diren pertsonen mugikortasuna
baldintzatzen dute.
Lagun ezazu erorketak saihesten traba
fisikoak kenduaz. Adineko zure bezeroek
zure establezimendua bisitatzen jarraitu
dezaten ingurune seguru bat sor ezazu.
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Establezimenduak zure bezeroen mugikortasuna
hobetzeko zenbait aholku:
• Sarrera ez badago zoruaren maila berean, arrapala jartzea.
• Ateetan eta pasalekuetan toki zabala uztea.
• Zorua laua izatea edo oztoporik ez egotea.
• Alfonbrak kentzea, edo haiek zoruan sartzea (oso finak badira, zorura
ondo itsastea).
• Objektuak altuera egokian jartzea, edo langileak zailtasunak
dituzten pertsonei laguntzeko moduan daudela ziurtatzea.
• Aulki edo eserleku bat izatea, itxaron behar izanez gero bezeroek
atseden hartu ahal izateko.
• Dendaren kanpoaldean eserleku edo aulki bat izatea, paseatzen
doazenek atseden hartu eta bermatu ahal izateko.

Irisgarritasunari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, honakoak kontsultatu:
Indarrean dagoen Euskal Autonomi Erkidegoko irisgarritasunaren araudi teknikoaren aplikazio-gida
20/1997 LEGEA, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa
68/2000 DEKRETUA, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta
komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen dituena.
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Ikusmena murriztea

Zer da ikusmena murriztea?
Begien ohiko zahartze prozesuak ikusmen-kaltetzea dakar berarekin, eta arazo hau
larriago bihurtzen da endekapenezko gaixotasunen bat dagoenean. Ikusmen funtzioa
denboran zehar aldatzen joan daiteke: zorroztasuna, eremua, begiko barne-giharretan
alterazioak, kontrastea, kolorea, etab.
Zahartzeak ikusmen eta entzumenean eragiten du gehien, eta ikusmena da adineko
pertsonak ingurunearekin duen harremanean gehien eragin dezakeena.

Zergatik ezagutu behar dugu?
65 eta 74 urte bitarteko pertsonen %20k ikusteko mugaren bat du, eta 85 urtetik
gorakoen kasuan, berriz, %40tik gorakoa da zifra hau.
Ikuspenean izandako alterazioek adineko pertsonengan modu berezian eragiten
dute, euren maiztasuna eta independentzia mantentzerakoan, batez ere.
Bezeroekiko arreta hobetzerakoan, kontuan izan argiztapena, segurtasuna eta zure
establezimenduko informazioaren irisgarritasuna.
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Zure establezimenduan ikuspena hobetzeko
zenbait gomendio:
• Argiztapen natural ona izatea.
• Argiztapen artifizial ona izatea.
• Argi
egokiak
instalatzea,
bereziki
korridoreetan,
leku
ilunetan
edo
eskaileretan. Itsualdiak saihestea.
• Leku ilunetan, intentsitate txikiko lanparen
ordez potentzia handikoak jartzea.
• Ikusmen nekaturako betaurrekoak edo
lupa bat izatea, ikusmen-arazoak dituzten
pertsonek ondo irakur dezaten dena:
produktuen zehaztapenak, informazioa,
menuak, etab.
• Adineko pertsonak beharrezko izango
balu, materialen deskribapenaren inguruko
laguntza ozenki eskaintzea.
• Informazioa, ahal den neurrian, euskaraz,
gazteleraz eta braile erara eskaintzea.
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Informaziora sarbidea
Zure establezimenduan inprimatutako materiala
hobetzeko zenbait gomendio:
• Erabili testu iluna hondo argi planoan; ez jarri testurik marrazki edo
argazkien gainean. Kasu honetan, testuak laukietan sartuko dira, eta
laukiek kolore planoa izango dute, kontrastea egon dadin.
• Ahal dela, testuak minuskulaz idatziko dira.
• Letra-tipoak SansSerif izan behar du (apaingarri txikirik gabekoa):
Arial, Arial Narrow, Arial Rounded MT Bold, Century Gothic, Chicago,
Helvetica, Geneva, Impact, Monaco, MS SansSerif, Tahoma, Trebuchet
MS edo Verdana.
Serifarik gabeko letra-tipoa

Serifadun letra-tipoa

• Ez erabili letra etzana edo azpimarratua. Alderdiren bat nabarmendu
nahi izanez gero, ahal dela, erabili letra lodia.
• Letra-tamainak ahalik eta handiena izan behar du. Liburuxkak
edo inprimakiak badira, erabili gutxienez 12 letra-tamaina
(gomendatutakoa 14 da).
• Ez erabili bi letra-tipo baino gehiago (bat, izenburuetarako; eta,
bestea, testuaren gorputzerako).
• Paragrafoek ondo bereizita egon behar dute.
• Testuak ezkerraldean lerrokatua egon beharko luke.
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• Zenbakiak zifraz idaztea gomendatzen da, eta ez letraz; hau da, 3,
eta ez “hiru”.
• Saihestu zenbaki erromatarrak.
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Testua distantzia
honetara ikusiko da

Letraren
altuera

0,50 metro
baino gutxiago

2 - 5 mm

0,5 eta 0,9
metro artean

5 - 9 mm

0,9 eta 1,8
metro artean

9 - 18 mm

1,8 eta 3,6
metro artean

18 - 30 mm

3,6 eta 6
metro artean

30 - 50 mm

3 Entzumena murriztea
Zer da entzumena murriztea?
Adineko pertsonen artean, entzumen-galera
ohikoa izaten da, eta belarriko gaixotasunek
(tapoia, otitisa, etab.) edo zahartze-prozesuak
berak eragindako aldaketengatik agertzen
da.
Entzumen galera aldebikoa izaten da,
hasiera motela izaten du eta soinu fin
eta altuetan kaltea nabarmenagoa
izaten da; ingurune zaratatsuetan
elkarrizketak ulertzerakoan ere
interferentziak sortzen ditu.

Zergatik ezagutu behar dugu?
65 eta 74 urte bitarteko pertsonen %30ek entzuteko mugak ditu, eta 85 urtetik
gorakoen artean zifra hau %67tik gorakoa da.
Zarata eta musika altuegi jartzea ekiditea, eta argi hitz egiteak zure establezimendua
lagunkoiago egin dezakete.
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Zure establezimenduan entzumena hobetzeko
zenbait gomendio:
• Musikaren bolumena jaitsi. Musika ozen dagoenean, are zailagoa
da (denontzat) ondo entzutea.
• Hondoko musika, askotan, “hondoko zarata” izaten da. Kontuan izan
behar da zer eragin izango duen musikak adinekoaren gaitasunean
dendan elkarrizketak izateko. Musikarik gabeko ordutegiak
zehaztu daitezke, edota gune lasaiak mahai edo bestelakoekin.
• Hainbat aukera daude zarata murrizteko: intsonorizazio ona duten
horma lodiak jartzea, beira bikoitzeko leihoak jartzea, haizagailuak
eta zarata sortzen duten makinak itzaltzea edo ordeztea. Eduki
itxita gune zaratatsu itxietara ematen duten ate eta leihoak.
• Berrikuntza-lanen bat egiten baduzu, erabili zarata xurgatzeko
eta intsonorizaziorako sistemak.
• Modu argian hitz egin, eta beharrezko den bestetan errepikatu
esandakoa
• Establezimenduko eskaintzaren informazioa paperean jasota
edukitzea.
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Narriadura kognitiboa

Zer da dementzia bat?
Dementzia zenbait gaixotasun neurodegeneratiborekin erlazionatutako
sindrome bat da, eta garunari eragiten dio: aldarte-aldaerak, memoria
gutxitzea, orientazio arazoak, antolaketa, lengoaia, ulermena edo gatazkei
aurre egiteko gaitasun eza ditu berezitasun.
Dementzia duten pertsona gehienek 65 urteko muga gainditzen dute, baina
gazteagoak ere izan daitezke.

Zergatik ezagutu behar dugu?
Pertsona kopuru handi bati eragiten diolako. Gaur egun, 65 urtetik gorako 10
pertsonatik bati eragiten diola kalkulatzen da. 85 urtetik gorakoen artean, 3tik
bati eragiten dio. Beraz, horrek esan nahi du Euskadin agian 45.000 pertsona
inguru daudela egoera horretan
Dementzia duten pertsonak euren mugetara egokitzen dira eguneroko
jarduerak aukeratuaz; hau guztia, autonomia mantentzeko eta ongi
sentitzearren.
Aukeratutako jarduerak errutina bihurtzen dira, eta segurtasuna eta kontrola
lortzearren modu oso zurrunean eramaten dira aurrera.
Eguneroko jarduera horien artean, erosketak egitea, taberna batera joatea, eta
hau guztia ordu berean eta modu berean egitea egon daitezke.
Establezimenduetatik errutina hauek egiten jarraitzeko gonbita luzatu behar
zaie; ohiko denda, taberna, supermerkatua, etab. bisitatuaz. Errutina hauek
bere autonomia eta bizi-kalitatearen oinarri dira.
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Nola jakin pertsona batek dementzia bat duen?
Dementzia duten pertsonei edonori gerta dakizkien gauzak gertatzen
zaizkie, baina eurei maiztasun handiagoz gertatzen zaizkie eta modu
intentsoagoan. Apurka, honako zailtasunei aurre egiteko laguntza
beharrean izaten dira:

18

1

Gauzak maiz ahaztea

2

Desorientatuta egotea

3

Arazoak konpontzeko zailtasunak izatea

4

Arrazonamendu eta planifikazioan alterazioak

5

Ulermena murriztea

6

Espresatzeko arazoak

7

Portaera aldaketak

Nola eragiten du
establezimendu batengan?
1. GAUZAK MAIZ AHAZTEA:
• Baliteke pertsona ez gogoratzea
zertara joan den leku batera edo
zeren bila dabilen.

Nola lagundu?
GOMENDIOAK:
• Azaldu lasaitasunez, non dagoen
eta zer egin ohi duen hor.
• Merkataritza establezimenduetan
galdetu ea erosketa-zerrenda
ekarri duen.
• Jatetxeetan galdetu ea «betikoa»
jan nahi duen.

• Ordaintzea edo txarteleko gako
zenbakia ahaztea.

• Ordainketarekin lagundu (ikusi:
arazoei aurre egiteko gatazkak)

• Egunean zehar hainbat aldiz
erosketa berbera egitera joatea
(berdina erostera)

• Lehendik ere zeregin hori egina
duela aipatu eta ea berriro egin
behar duen galdetu..
• Orientatu ezinik badabil, lagundu.

• Erosketa: Produktuak
pisatzeko baskulak dituzten
establezimenduetan:

• Gisa honetako produktuak
erosterakoan babesa eman.

• Prezioa eta produktu kopurua
ezberdintzeko zailtasuna.
• Produktuaren zenbakia
ahaztea.
• Pisuaren panelean beharrezko
zenbakia ez aurkiztea.
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Nola eragiten du
establezimendu batengan?
2. DESORIENTATUA EGOTEA:

GOMENDIOAK:

• Non nago? Nola iritsi naiz hona?
Nor zara zu? Gisa honetako
galderak egin ditu desorientatua
dagoen pertsona batek..

• Lasaitasunez erantzun eta
lasaiatu. Ohiko bezeroa bada,
normalean zer egiten duen
aipatu.

• Bila dabilen produktua aurkitzeko
zailtasuna.

• Azalpen errazak eman edo
lagundu.

• Merkataritza txikia: espazio
txikietan produktu gehiegi
pilatua egoteagatik
zailtasunak.

• Pasabidetan produktuak
pilatzea ekidin.

• Merkataritza handiak: pasiloak
oso beretsuak izateagatik
zailtasunak.

• Pasiloak ezberdindu kartel
edota koloreekin.

• Merkataritza: altura baxuko
apaletan dauden produktuak ez
dituzte sarritan ikusten.
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Nola lagundu?

• Eguneroko erabilerako
produktuak begibistan dauden
apaldegietan jarri.

Nola eragiten du
establezimendu batengan?
3. ARAZOAK KONPONTZEKO
ZAILTASUNAK IZATEA:
• Ordaintzeko arazoak:

Nola lagundu?
GOMENDIOAK:
• Pazientzia eduki eta lasaitasuna
transmititzea gainerako bezeroei.

• Beharrezko dirua aukeratzeko
dirua aukeratu ezina.

• Ordainketa unean lagundu,
beharrezko diren bilete eta
txanponak aipatuz.

• Bueltan emandako dirua ez
berrikustea.

• Bueltan emandako kanbioak
poliki eta dirua zenbatuz
itzultzea.
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Nola eragiten du
establezimendu batengan?

Nola lagundu?

4. ARRAZONAMENDU ETA
PLANIFIKAZIOA NAHASTEA:

GOMENDIOAK:

• Produktu berberaren ale asko
erosi edo eskatzea.

• Erosi nahi duen produktu kopurua
gehiegi dela aipatu.
• Orientatu ezinik badabil, kopuru
txikiagoa erosteko aholkatu.
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Nola eragiten du
establezimendu batengan?

Nola lagundu?

5. ULERMENA MURRIZTEA:

GOMENDIOAK:

• Esaten zaiona ez ongi ulertzea.

• Poliki hitz egin, esaldi laburrak erabili
eta lengoaia errazarekin. Beharrezko
denean errepikatu. Zarata asko
badago, saiatu ezabatzen edo leku
lasaiago batetara joaten.

• Aukera ezberdinen aurrean nola
erantzun ez jakitea.

• Galderak banan-banan egin, eta
posible bada, ez/bai motako
erantzuna eman.

• Kartelak eta seinale ezberdinak
ulertzeko zailtasunak.

• Orientatzen lagundu eta babesa
eman.

%50

OKINDEGIA
PANAKDERÍA

70%

%30

POSTREAK
POSTRES
50%
%70

EDARIAK
BEBIDAS

30

FRUTATEGIA
FRUTERÍA
50%
%

30%

%70

%30
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Nola eragiten du
establezimendu batengan?

Nola lagundu?

6. ESPRESATZEKO ARAZOAK:

GOMENDIOAK:

• Nolabaiteko konfusioak eta
hizkuntzan izandako kaltetzeak
modu arraroan espresatzea
ekar dezake, nahiz eta esaldiek
logika apur bat eduki: “Nola
kanpoan egon?” esatea “non
dago irteera?” esatearen
baliokide litzateke.

Barkatu,
beharko nituzke...
eh... eh...

24

• Espresatzeko bideak erraztu eta
lagundu.
• Ez hitz egin bere izenean.
Komunikatzeko ezintasuna
erakusten duenean, utzi
pertsona horri zer esan nahi duen
transmititzen.

Nola eragiten du
establezimendu batengan?
7. PORTAERA ALDAKETAK:
• Aldaketa hauek oso bizkor gerta
daitezke: alai egotetik triste
egotera, arrazoi jakinik gabe
haserretzea, beldurtua azaltzea.

Nola lagundu?
GOMENDIOAK:
• Aurrez-aurre, eta poliki beregana
hurbiltzea. Ez jarri sorbalda
gainean eskua, bizkarra ematen ari
denean.
• Lasaitu eta lasaitasuna transmititu
gainontzeko bezeroei.
• Ez-ahozko komunikazioa erabili.
Irribarre batek lasaitu dezake, eta
besarkada batek edo laztan batek
segurtasuna eman dakioke.
• Haluzinazio edo delirioen
aurrean ez ikusiarena egin.
Egoera hauetan arrazoia ematea
da aukerarik egokiena: horrela
konfidantza erakutsiko du, eta
ondoren, posible izango da bere
arreta beste gai jakin batetara
bideratzea.
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Nola lagundu dementzia duen pertsona
batek zure establezimendura joaten
jarraitu dezan?
Pertsona hauekin uneoro harreman on bat mantentzea oinarrizkoa da
zure establezimendua lagunkoia izan dadin.

Komunikatzeko gomendio orokorrak
Lehenbizikoa pazientzia edukitzea eta ez beldurtzea da, lasaitasun
piska batekin eta egoera ulertuaz, orientatu ezinik dabilen edo
memoria arazoak dituen pertsona bati laguntza handia eskainiko
diogu.
Komunikazio on baterako gakoetako batzuk hauek dira:
•
•
•
•

Irribarre egin eta harreman bisuala mantendu.
Lasaitasun eta adeitasunez arreta eman: «lagun zaitzaket»?
Ahots tonu suabean hitz egin.
Umoretsu aritu. Ez da pertsona horretaz barre egin behar, baina
egoera berezi horiei garrantzia kendu behar zaiei: «hori edonori
pasatzen zaigu».
• Esaten dena sinplifikatu, baina ez hitz egin haurrei bezala.
• Pazientziaz aritu: «hartu behar duzun denbora, ez dago presarik»
• Pertsona duintasunez eta errespetuz tratatu beti.
Oraindik ere pertsona nahasi baldin badago, galdetu ea baduen
gertuko pertsonaren baten telefono zenbakia. Era berean, bere burua
identifikatu ahal izateko gertuko pertsonaren baten telefono eta
kontakturako beste datuak eska diezaizkiokegu.
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5 Zerbitzu gehigarriak

Aurreko aholku eta gomendio guztiez gain, establezimendu lagunkoi bat izateko,
bezeroaren esku honako zerbitzu gehigarriak jartzea ere aproposa izan daiteke:
•
•
•
•
•

Erosketak etxera eramateko zerbitzua eskaintzea.
Eskaerak telefonoz egiteko aukera ematea.
Komuna erabiltzen uztea.
Deskontuak
Establezimendua adinekoentzako informazio-gune gisa erabil dadin eskaintzea.
Udalerrian martxan dauden eta adinekoentzat interesgarriak izan daitezkeen
programa, zerbitzu edo jarduerei buruzko informazio-liburuxkak izatea.

Idatziz edo kartelen bidez adieraztea establezimenduak zerbitzu gehigarri horiek
eskaintzen dituela.
% 0

0%
20%

27

www.euskadilagunkoia.net

Zerbitzu gehigarriak
Narriadura kognitiboa

Dementzia duten pertsonekin establezimendu lagunkoia izateko, honako zerbitzu
gehigarriak kontuan izan:
• Merktaritza: laguntza: erosketa unean laguntza zerbitzua eskaini: erosketa
egiterakoan aholkuak eman (eta ez egin erosketa pertsona hauen izenean).
• Kontrola: establezimendura joan ohi den adineko pertsonak portaera ezberdinak
erakusten dituenean, familiarekin edota bizilagunekin hitz egin, Behar izanez
gero, zure Udaleko Gizarte Zerbitzuekin hitz egin.
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2.4. Autoebaluazioa
Establezimendua autoebaluatzeko unea da. Erantzun galdera-sortari:

Hautatu establezimendu mota

Establezimenduak… (hautatu Bai edo Ez)

Denda

BAI

EZ

Jatetxea

Oharrak

1. Gurpil-aulki, orga eta abarretarako
sarbidea du?
2. Aulki edo atseden hartzeko lekuren bat
du?
3. Behar izanez gero, eskaintzen al du
laguntza erosketak egiteko edo hain
eskura ez dauden produktuak bilatzeko
eta hartzeko?
4. Neurtzen al ditu musika ozena eta
zarata?
5. Argiztapen egokia al du toki guztietan?
6. Material grafiko egokia al darabil
(irakurtzeko moduko testua, letra-tamaina
handia, etab.)?
7. Ba al ditu laguntza-elementuak (ikusmen
nekaturako betaurrekoak, lupa, etab.)?
8. Onartzen al du telefonoz egitea
eskaerak?
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Establezimenduak… (hautatu Bai edo Ez)

BAI

EZ

Oharrak

BAI

EZ

Oharrak

9. Ba al du erosketak etxera eramateko
zerbitzua?
10. Ba al du erabilera publikoko komuna?
11. Deskontuak egiten al dizkie kolektibo
zehatzei (adibidez, langabezian dauden
pertsonak, adinekoak, etab.)?
12. Establezimenduan elikagaiak baldin
badaude, egokitzen al du eskaintza
behar dietetiko zehatzetara (diabetikoak,
hipertentsiodunak, alergiadunak, etab.)?
13. Eskaintzen al diezu laguntza zerbitzurik,
hala eskatzen duten pertsonei? (Dementzia
duten pertsonak, mendekotasun egoeran
dauden pertsonak, etab?

Eta, etorkizunean, ba al du asmorik
hobekuntza hauetakoren bat egiteko?
1. Gurpil-aulki, orga eta abarretarako
sarbidea jartzea.
2. Aulki edo atseden hartzeko lekuren bat
jartzea.
3. Behar izanez gero, laguntza eskaintzea
erosketak egiteko edo hain eskura ez
dauden produktuak bilatzeko eta hartzeko.
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Eta, etorkizunean, ba al du asmorik
hobekuntza hauetakoren bat egiteko?

BAI

EZ

Oharrak

4. Musika ozena eta zarata neurtzea.
5. Argiztapen egokia egotea
establezimenduaren toki guztietan.
6. Material grafiko egokia erabiltzea
(irakurtzeko moduko testua, letra-tamaina
handia, etab.).
7. Laguntza-elementuak eskaintzea
(ikusmen nekaturako betaurrekoak, lupa,
etab.).
8. Eskaerak telefonoz egitea.
9. Erosketak etxera eramateko zerbitzua
izatea.
10. Erabilera publikoko komuna izatea.
11. Deskontuak egitea kolektibo zehatzei
(adibidez, langabezian dauden pertsonak,
adinekoak, etab.).
12. Establezimenduan elikagaiak baldin
badaude, eskaintza behar dietetiko
zehatzetara egokitzea (diabetikoak,
hipertentsiodunak, alergiadunak, etab.)
13. Eskaintzen al diezu laguntza
zerbitzurik, hala eskatzen duten
pertsonei? (Dementzia duten pertsonak,
mendekotasun egoeran dauden pertsonak,
etab?
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“Establezimendu lagunkoia” zigiluaren eskaria eta Euskadi
Lagunkoia ekimenarekin bat egiteko konpromisoa.

Establezimendua: ................................................................................................................................................................................
Arduraduna: ......................................................................................... Kargua: ..............................................................................
Helbidea: .......................................................................................................................................................................................................
PK: ............................................................................. Herria: .....................................................................................................................
Telefonoa: ........................................................... Posta elektronikoa: ................................................................................
............................................................................................................................................................................... establezimenduak
............................................................................................................................................................................................................

Euskadi

Lagunkoia mugimentura atxiki nahi duela eta honakora konprometitzen dela:
• Zigilua bezeroek ikusteko moduan jartzera.
• Establezimenduko langile guztiei ekimenaren eta zerbitzu eskaintzaren berri
ematera.
• Zure bezeroei arreta egokiena emateko etengabe saiatzera.
• Establezimenduaren lagunkoitasuna bermatzen duten bezeroari emandako
arreta zerbitzua, instalakuntzak eta produktuak ahal den heinean mantendu
eta hobetzea.
Honakoarekin, “Establezimendu Lagunkoia” zigilua eskatzen dut, egindako
formazio, ebaluazio eta sinatutako konpromezu agiriarekin batera.
..........................................................-n, ......................ko ....................................................-ren ..............................

Izenpetua:
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2.5. Inskripzioa eta konpromisoaren sinadura
Establezimendu lagunkoia izateko, aurreko orrialdeko gutuna eta galdetegia bete
behar dituzu, eta Euskadi Lagunkoia ekimenarekin bat egiteko konpromisoa sinatu.
Bidali gutuna honako helbidera: info@euskadilagunkoia.net
Helbide fisikoa:
Matia Instituto
Pinu Bidea 27
20018 Donostia

2.6. Zigilua
Behin formazioa egin eta eskaera bete ondoren, establezimenduak
lagunkoitasunarekin konpromisoa hartuta duela egiaztatzen du zigiluak.
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Egin bat lagunkoitasunaren mugimenduarekin!

info@euskadilagunkoia.net
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