ONDORIOAK

2018ko otsailaren 16a

Getxo Lagun-KOFEEren saioaren METODOLOGIA

SAIOAREN HELBURUAK:

q Lehenestea diagnos:koaren 1. fasean proposatutako hobekuntza alorrak (fokuratze taldeek planteatutakoak).
q Baloratzea Getxoko herritarrentzat lehenetsitako hobekuntza alorrek dakartzaten abantailak eta desabantailak.
q Hobekuntza alor horietarako ideien eta egiteko jarduketen ekarpenak egitea.

SAIOAREN DINAMIKA:

8 lan mahai, eduki-ardatzen arabera sailkatuta: kanpoko guneak eta eraikinak / zirkulazioa eta garraioa /
etxebizitza / garapen ekonomikoa eta enplegua / aisia, inklusioa eta sare sozialak / komunikazioa eta informazioa /
zerbitzuak
q 1. fasea: ekintzak lehenestea. Mahaiak aldatzeko 3 txanda, 20 minutuko txandak.
q 2. fasea: jarduketen proposamenak, ekintzarako ideiak. 40 minutuko elkarrizketa mahai batean, ideiak
proposatzeko eta abantailak eta desabantailak planteatzeko.

OHAR OROKORRAK:

Nolabaiteko malgutasuna eman zaio mahai bakoitzari dinamika egokitzeko haren eduki alorraren ezaugarrietara
(adibidez, kasu batzuetan ez da garrantzitsua adieraztea zein onura dakartzaten hobekuntza alorrek, oso agerikoak
direlako edo ez delako aurkitu lehenetsitako ekintzek sortutako desabantaila garrantzitsurik).
Eduki transbertsalen ardatzak daude (komunikazioa edo generoa), hainbat mahaitan errepika daitezkeenak, ekintza
errepikatuak edo osagarriak sortzen dituztenak.

KANPOKO GUNEAK ETA ERAIKINAK
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA

1. Herritarrak sentsibilizatzea
bide hezkuntzaren eta
espazio publikoaren erabilera
arduratsuaren inguruan

§ Ezinbestekoa da bide
hezkuntza eta espazio
publikoen erabileraren
inguruko hezkuntza,
errespetuzko elkarbizitza
nahi badugu.

2. Herrian zakurren gorozkien
arazoa konpontzea.

§ Istripuak saihestea.
§ Espazio publikoan
elkarbizitza hobetzea.

§ Animalia guzPen zentsua egitea eta horiek
kontrolatzea.
§ Gorozkien DNA bidezko kontrola.
§ Gune espeziﬁkoak gaitzea, edonorentzat
irisgarriak direnak.

3. Zabor edukiontzien egungo
irisgarritasuna hobetzea.

§ GuzPa
§ “Lehengoak hobeto
zeuden”.

§ Jendeari galdetzea (diseinuak, beharrak
eta abar).
§ Beste herrietan egiten denari erreparatu.
§ Sor daitezkeen kostuen, zergen,
zerbitzuen eta abarren inguruko
gardentasuna.
§ Birziklapenaren bilakaeraren datuak
argitaratzea.

§ Zaila da, norberaren
kontzientziazioaren eta
arduraren mende
baitago. Baina horretan
eragin egin behar da.

PROPOSAMENAK
§ OinarriPk hasitako kontzientziazio soziala,
eskola, familia eta komunitate
esparruetan.
§ In situ kontzientziazioa, alor ezberdinen
arteko ikuspuntu transbertsal batePk.
§ Familiek seme-alabak gai horretan
hezteko du ten erantzukizuna.
§ Gatazkak sor ditzaketen puntu ilunak
ezabatzea
In situ aurre egitea, elkarlanean.

OHARRAK:
Ezinbestekoa da bide heziketa eta espazio publikoen erabileraren inguruko hezkuntza, errespetuzko elkarbizitza nahi badugu.
Bide heziketa eta espazio publikoaren erabilerari buruzko heziketa ez dute ibilgailuek bakarrik jaso behar, beharrezkoa da oinezkoak eta
txirrindulariak ere heztea.
Balioan jarri dira eskolaren eta segurtasun alorraren arteko elkarlan ekimenak, kontua ez baita soilik zigortzea, baizik eta heztea eta
tokian-tokian kontzientziatzea (adb.: Ezequiel Agirre).

KANPOKO GUNEAK ETA ERAIKINAK
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

1. Komun publikoak jartzeko
kokapen berrien gomendioak
baloratzea (metroko irteerak,
parkeak eta abar), eta arautzea
Areetako hondartzako
komunen neguko irekiera.

§

2. Egoera txarrean dauden
komun publikoak konpontzea,
eta haien irisgarritasuna
hobetzea.

§

3. Ereagako igogailuaren eta
Salsiduko arranpen matxurak
gutxiagotzeko neurriak hartzea.

§

§

Konpentsatzea metroko
komun eza.
Ibilbide luzeak daude.
Establezimendu pribatu
“lagunkoien” komunak
erabiltzeak susta dezake
jendeak bertan
kontsumitzea.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§

Neguan, Portu Zaharreko
komun bat ez da oso
erakargarria, eta ondorioz,
gutxi erabil daiteke.

PROPOSAMENAK
§
§
§

Helburua ez da soilik
komun berriak jartzea;
daudenak egoera onean
egon behar dira.
(Bola hondartza,
Bizkaia zubia, Ereaga,
Aixerrota)

§

Erraztu egiten du
beheko gunePk goikora
joatea (dendak, metroa
eta abar).

§

§

§

Komunak jartzea metroko
irteeretan.
Komun bat jartzea Portu
Zaharrean.
Sustatzea establezimendu
pribatuetako komunak erabili
ahal izateko jarduketak (adb.:
Gipuzkoa, txartel berezi
batekin).
Pertsona batek horiek
gainbegiratzea, intzidentziak
jasotzea eta prebentziozko
mantenua egitea,
Sustatzea establezimendu
pribatuetako komunak erabili
ahal izateko jarduketak.
Etengabeko garbiketa sakon
zerbitzua (hostoek sarri
buxatzen dituzte).
Pertsona batek (mekaniko
batek) egunero zaintzea
elementu mekaniko horiek, eta
haien funtzionamendu egokia
bermatzea.

KANPOKO GUNEAK ETA ERAIKINAK
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

4. Hemengo hauen
irisgarritasuna hobetzea:
Gizarte Segurantzaren eraikina,
Correosen eraikina, Bizkaia
z ubia, G obe lako m e tr oa,
Ereagako igogailua, Romoko
Kultur Etxea.

§

Irisgarritasuna
pertsona guzPentzat
hobetzea, bereziki
mugikortasun urria
dutenentzat.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§

Golf zaharrerako
sarrera pribatua da.

PROPOSAMENAK
§
§

§

Igogailu bat jartzea AreneEuskalherria zaPan, Alangoko
anbultoriora joateko.
Golf zaharreko Gizarte Segurantzaren
eraikinerako sarbidea hobetzea,
jabeen komunitateari diru laguntzak
emanez.
Eskailera mekanikoak jartzea metrora
sartzeko Gobelan eta Aiboan.

ZIRKULAZIOA ETA GARRAIOA
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

1. Garraio publikoaren
erabilera sustatzea eta haren
inguruan sentsibilizatzea.

§
§
§

Askoz ekologikoagoa.
Ibilgailu pribatuaren
mende ez egotea.
Irisgarriagoa.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§

Kostuak.

PROPOSAMENAK
§
§
§
§

2. Berrikustea Urdulizeko
ospitalera iristeko garraio
publikoa, eta birformulatzea
Areeta barrene:k dabilen
autobusaren ibilbidea. Eduardo
Coste, Kale Nagusia, Ezequiel
Agirre eta Kresaltxu.

§

3. Berrikustea eta osatzea
bidegorria erabiltzeko araudia
eta Cervantes guneko
seinaleztapena.

§

Ospitalerako iristeko
abantaila argiak; garraio
pribatuaren
mendekotasuna ekiditen
du.

§

Arauzko markoa azaltzea,
gatazkak saihesteko.
Ez da ondo ezagutzen
bide publikoa nola
erabili. Ezagutzak
gatazka horiek ebazten
lagunduko luke.

§

Ez dira ezagutzen
ibilbidearen
geldialdiak, ospitalera
doanarenak, zehazki.
Konexioa falta da
metroaren
geltokiaren eta
ospitalearen artean.

§

Gaizki
seinaleztatutako
guneak daude, eta
nahasmena sortzen
dute (adb.: Cervantes
kalea). Han,
txirrindulariak
kontrako noranzkoan
ibili behar dira.

§
§

§

Mikrobus bat herriPk.
Garraio transbertsala (adibidez, Fadura
kirol portuarekin konektatzea).
“Bonu” bat erosteko ahalmen gutxi
duten egoiliarrentzat.
Informazio panelak jartzea garraio
publikoaren ibilbideekin.
Adierazi da ibilbide batzuk ez direla
ondo ezagutzen.

Garraio publikoaren maiztasuna
areagotzea.
Herri osoa berrikustea, bermatzeko toki
guzPetaPk irits daitekeela ospitalera.

Seinaleztapen egokia.
Sentsibilizazio kanpainak eta lantegiak
espazio publikoaren erabilera
partekatuaren inguruko prestakuntza
emateko.

ETXEBIZITZA
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

1. Etxebizitzarako beste aukera
batzuk ikertzea: egoitzak,
cohousing, tutoretzapeko
apartamentuak eta abar.

§
§
§

§

2. Etxebizitza alorreko
informaziorako eta
orientaziorako udal bulego bat
sortzea (leiha:la bakarra).

§
§

Arreta
pertsonalizatuagoa
sustatzea.
Segurtasun handiagoa
ematea adineko
pertsonei.
Adineko beste pertsona
batzuekin harremana
izateko aukera, eta
isolamendua eta
bakardadea saihestekoa.
Adineko pertsonek
beraiek sortzen dute
nahi duten elkarbizitza
markoa.
Zentralizazioa.
Arreta pertsonalizatua
eta espezializatua.
Ez soilik etxebizitza
alorrean, baizik eta
adineko pertsonei
beraiei eman
beharreko tratuan,
haien ezaugarriak
kontuan hartuta.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§
§

§

Ekonomikoa.
Lur falta, batzuetan,
komunitatean
bertan sortzea
zailtzen du (auzoan),
eta garrantzitsua da
alderdi hori
bermatzea.
Ez dira batere ondo
ezagutzen
elkarbizitza alorreko
beste alternaPbak.

PROPOSAMENAK
§
§

§

Administrazioak laguntzea alternaPba
berriak hedatzen eta horien inguruko
informazioa ematen.
Egun exisPtzen diren ereduetaPk
(tutoretzapeko pisuak, egoitzak)
aukera berritzaileagoetara igarotzeko
lana egitea.

Informazio bulego bat sortzea,
ekimenak jaso eta sustatzen dituena.
Bulegoa proakPboa izatea adineko
pertsonen bizitza hobetzeko
ekintzetan, etxebizitzari
dagokionez.

ETXEBIZITZA
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

3. Laguntzak sustatzea
arranpak jartzeko eta etxerako
edo hara sartzeko oztopo
arkitektonikoak ezabatzeko.

§
§

Autonomia handiagoa
adineko pertsonentzat.
Etxebizitzan egoteko
aukera gehiago.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§
§
§

Ekonomikoak.
Jabeen komunitateak
oztopoak jartzen ditu
batzuetan.
Jakintza eza etxebizitza
barrenean egin daitezkeen
egokitzapenen inguruan
eta horretarako diru
laguntzen inguruan.

PROPOSAMENAK
§

§

Informazio gehiago
egokitzapenen inguruan eta
etxebizitza adineko pertsonen
beharretara egokitzeko diru
laguntzen inguruan.
Analisi-diagnosPkoa herriko
adineko pertsonen etxebizitzen
egoeraren inguruan, beren
bizitza hobetuko duten
irtenbideak eta alternaPbak
planteatu ahal izateko.
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GARAPEN EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

1. Ikusgarri egitea eta sustatzea
adineko pertsonentzako
produktuen eta zerbitzuen
garapena.

§

Negozio aukera
handiak, hazten ari
den merkatu
batean.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§
§

§

2. Adineko pertsonen talentua
baliatzea erreferentzia gisa.
Talentutzat jotzea adineko
pertsonen ezagutza
profesionalak, bizi esperientzia,
balioen transmisioa eta abar.

§

3. Tokiko merkataritza
mantentzea eta hari laguntzea,
komunitatearen babes sarea
delako, eta sustatzea horiek
parte hartzea “adineko
pertsonekin abegitsuak diren
denden" ekimenean.

§

Ekarpen handia
boluntariotan.

§
§

§

Jarduera
ekonomiko
handiagoa ekar
diezaioke
merkataritzari.
Merkataritza tokiko
babes sare oso
baliotsua izan
daiteke
komunitatearentzat
.

§
§
§

Administrazioak eta elkarteek
zerbitzu horietako batzuk ematen
dituzte.
Ezkutuko pobrezia garrantzitsua,
ordaindu beharreko
produktuetarako eta
zerbitzuetarako sarbidea
oztopatzen duena.
Boluntariotzaren eta enplegu
sorreraren arteko elkarbizitzaren
inguruko eztabaida.
Umiltasuna erakusten dutenen
zailtasuna, beren aurreko rol
profesionala ez bePkotzekoa.
Talentu horiek enpresen eta
ekintzaileen beharrekin, aldaketa
teknologikoekin, erantzun
denborekin eta abarrekin
kudeatzeko eta dinamizatzeko
zailtasuna.
Zailtasuna ekimen pribatuek
ikuspegi hori izateko.
Establezimenduen ordutegiak.
Tokiko merkataritza desagertzen
ari da.

PROPOSAMENAK
§

Sustatzea lokal publikoak
erabiltzea ekintzaileen
ekimenetarako, lokalek duten
kostea dela eta, eta instalazio
eta baliabide publikoak
errentabilizatzeko.
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AISIALDIA, INKLUSIOA ETA SARE SOZIALAK
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

1. Espazioak sortzea
elkarteen arteko
koordinaziorako eta
elkarlanerako (adineko
pertsonen elkarteak,
elkarte kulturalak,
kirolekoak, eta abar).

§

§

§

Gauza bera egin
dezaketen elkarteen
arteko topagunea sortzea,
bikoizketak saihesteko,
sinergiak sustatzeko eta
helburu handiago eta
anbiziotsuagoak bilatzeko.
Koordinazio-elkarlan
proiektu edo talde bat
behar da, hedatze plan
indartsu eta berritzailea
duena.
Ekintza transbertsal bat
sustatu behar da, adineko
pertsonentzako ikuspegi
esklusibista hautsiko
duena.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§

§
§
§

EnPtateen ezagutza eza
handia, adineko
pertsonen elkarteen
artean eta hainbat
alorretakoen artean.
EnPtateak eroso daude,
geldi, eta txoko5k irteteari
uko egiten diote.
Aurrekontua babesteko
beharra.
Udaleko alorren arteko
koordinazio beharra.

PROPOSAMENAK
§
§
§
§

§

§

§

§

Romo Kultur Etxea izatea koordinatzaile
ekintzarentzako espazio nagusia.
Koordinazioa erraztuko eta sustatuko
duen programa bat sortzea.
Metodologiak sortzea enPtateen arteko
jarduera partekatzeko.
Online tresna bat sortzea, webgunearen
egungo egoera gaindituko duena, hori ez
baita erabilgarria jarduera bateratuak
koordinatzeko.
Erraztea helburu horretarako
aplikatutako teknologia berrien sarbidea.
App-ak mugikorrean, tabletean, eta
abar.
Ikastea eta informatzea Hartu Emanakek
Portugaleten garatzen duen esperientzia
arrakastatsuen inguruan, erreferentzia
bat baita adinekoek gizartean izan
dezaketen zereginaren inguruan.
Oinarritzea memoria historikoa adineko
pertsonen bidez jasotzen duten
esperientziak berreskuratzean eta
kapitalizatzean.
Kultur Etxeko BEBEATEKAN abian jartzea
belaunaldi arteko programa pilotuak,
zaintzen alorreko espazio gunean.

AISIALDIA, INKLUSIOA ETA SARE SOZIALAK
LEHENETSITAKO EKINTZAK

POSITIBOA

2. Kultura eta aisia eskaintza
sustatzea, kolek:boaren
aniztasunari egokitutakoa,
arreta berezia jartzen diona
zaurgarritasun handiena duten
pertsonei (aniztasun
funtzionalaga:k,
prestakuntzakoaga:k,
kulturalaga:k, ekonomikoaga:k
eta abar).

§

Jende gehiago legoke
gustura Udalak
antolatutakoarekin.

ZAILTASUNAK/EGUNGO
ERREALITATEA
§

BeP egongo da
eskaintza iristen ez
zaion jendea.

PROPOSAMENAK
§
§

§

§
§

3. Sustatzea adineko jendeak
tokiko garapenari dakarkioten
balioari aitortza eta
ikusgarritasuna ematen dioten
ekintzak.

§
§

§

Adineko jendearen
inguruko estereoPpo
negaPboak haustea.
InsPtuzioen eta
elkarteen arteko
ekintza konbinatua.
Adineko pertsonak
aukera du bere
munduan ez
giltzapetzeko.

§
§

§
§

InsPtuzioen programazioa bateratzea
tokiko eragileen komunitatearen
programazioarekin.
Metodologiak sortzea programazio
bateratua eta koordinatua errazteko,
sustatzeko eta hari laguntzeko.
KolekPboaren aniztasuna eta dauzkaten
beharrak idenPﬁkatzea.
Horretarako, ona da entzutea
koordinazio/elkarlan taldeari (1.
ekintzan proposatutakoa).
Elkarteen parte ez direnei entzuteko
mekanismoak bilatzea.
App berezi bat sortu liteke horretarako.
Jende nagusiarentzako LUDOTEKAK
sortzea.

Hartu Emanakekin konektatzea eta haren
ekintzak biltzea.
AGE-GETXO sariak: tokiko garapenari
laguntzen dioten adineko pertsonak
saritzea.
Getxoko insPtutuekin eta eskolekin
kontaktatzea, eta esperientziak trukatzeko
ad hoc programak diseinatzea.
Adineko jendearen inguruko
"zurrumurruen aurkako” estrategia.

KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA
LEHENETSITAKO EKINTZAK

PROPOSAMENAK

1. Teknologia berrietarako sarbidea erraztea
adineko pertsonei.

§
§
§
§
§
§

2. Informazioa moldatzea zahartzeak
dakartzan beharretara (ikusmena, entzumena,
ulermena eta abar murriztea).

§

3. Adineko pertsonen errealitateari
egokitutako informazio kanalak eskaintzea.

§
§

4. Koordinatzea eta multzokatzea adineko
pertsonentzako interesgarria izan daitekeen
informazioa (gizarte zerbitzuak, etxebizitza
eta abar).

§

§
§

§

Ekintzak antolatzeko Udalaren eta sektoreko enpresen arteko akordioa.
Dagoena baliatzea.
Gailuen erabilera erraztea, esaterako, mugikorrena.
Kanpaina baten bidez argi uztea teknologia berriak erabiltzeko beharra.
Bakarrik eta isolatuta bizi direnei laguntzeko ekintzak.
Adineko jendearekin tratatzeko prestatutako irakasleekin ikastaroak antolatzea,
haiek beldurrez inguratzen baiPra teknologia eta gailuetara.
Familiak gerturatze horren tartean sartzea.
Materialak egokitzea eta prestatzea, irakurketa errazarekin, informazio labur eta
errazekin, eta kolore eta Ppograﬁa egokiekin erabiltzea.
Arau horiek Getxoberrin aplikatzea, letra handituz.
Esku orri bat edo euskarri bat sortzea adineko jendearentzako interesgarria izan
daitezkeen gai guzPak jasoko dituena, eta hura banatzea adineko jendea joaten den
tokietan.
(Puntu horretan egiaztatu zen horrek ekar dezakeela gaiak gidatuta hautatzea).
Panel babestuak izatea iragarkiak eta informazioak jartzeko.
Bateratzea arreta puntu bakarrean adineko pertsonentzako interesgarriak diren gaiak
eta zerbitzuak.
Adineko pertsona talde bat sortzea (antena pertsonak), bitartekari lanak egin
ditzaten beren nukleoan edo inguruan, ezagutza sustatzeko, baina egiaztatu da
ezinezkoa dela guzPengana iristea.
Adineko pertsonentzako zerbitzu bat sortzea (egun dagoen gazteri zerbitzuaren
antzekoa).

OHARRAK:
Adineko jendeak uste du teknologia berriak erabiltzen ez badituzte edo horiek kontrolatzen ez badituzte asko galtzen ari direla, isolatuta senPtzen dira. Ez
dute beren burua gai ikusten horiek erabiltzeko. Gainera, arazo bat da teknologia berriak etengabe eta azkar eboluzionatzen aritzea.
Jardunaldiaren hasieran kexa bat egon zen; bertaratu zen baten esanetan, jardunaldiaren antolakuntza ez zen egokia gaiak euskaraz eztabaidatzeko, eta
hark euskaraz adierazi nahi zuen. Haren esanetan, diskriminatu egin zen.

GIZARTE ETA OSASUN ZERBITZUAK
LEHENETSITAKO EKINTZAK

ZAILTASUNAK/EGUNGO ERREALITATEA

1. Hobetzea udal gizarte
zerbitzuen inguruko informazioa,
haien prestazioen ingurukoa eta
adineko pertsonei eskaintzen
dioten estalduraren ingurukoa.

§
§
§

§
§

Informazioaren erantzukizuna publikoa
da, eta uneoro bermatu beharra dago.
Informazio andana dago,
baina ez da irisgarria, eta zaila da
ulertzen.
Ez dira ezagutzen gizarte zerbitzuen
zerbitzuak eta prestazioak.
Osasun sistemak emandako zerbitzuak
ezagutzen dituzte herritar guzPek.
Informazioa bi noranzkokoa izan behar
da: goiPk beherakoa eta behePk gorakoa.
Gertuko babesa galtzea (bizilagunak,
merkataritza, eta abar).

PROPOSAMENAK
§
§
§

§
§
§

2. Udal gizarte zerbitzuetako
itxaron zerrendak murriztea eta
aurrera egitea pertsonen arreta
eredu pertsonalizatu eta
integraletan, eta ez soilik izaera
asistentzialeko beharren arretan.

§
§
§
§
§

Zerbitzu batzuetarako itxaron zerrenda
luzeegiak.
Kasu batzuetan estandarrak daude
itxaroteko denbora luzeegiak saihesteko.
Ez dago nahikoa gizarte langile.
Eskariak beP gainditzen ditu dauden
baliabideak.
Arazo isolatuak edo mulParazoak?

§
§
§

§
§

Ahoz ahozkoa sustatzen duten formatuak
erabiltzea.
Adibidez, atarietan jarritako bandoa.
Informazioa hedatzeko bitartekari ereduak
indartzea: bizilagunen komunitateak, auzoko
dendak, anbulatorioak eta abar.
Ehun asoziaPboaren bitartez informatzea (ez
soilik adineko jendearen elkarteen bidez),
baina adibide idenPﬁkagarriak eta egiazkoak
erabiliz.
Informazioa biltzea hauen bitartez:
begirada akPboa (Bilboko esperientzia),
bizilagun ona (Belgikako esperientzia).
“Herritar senPkorrak fabrikatzea” (adibidez,
gaurkoa bezalako ekimenen bitartez).
Beharrezkoa da babes sareak sortzea.
Gizarte langile gehiago kontratatzea.
Sistemak ezartzea eskariak lehenesteko,
osasun sisteman egiten den moduan (triajea).
Bermatzea arreta epeetarako estandarrak
betetzen direla.
Horiek ezartzea ez da nahikoa, bete egin
behar dira.
Arreta pertsonalizatua eta integrala izan behar
da.
Bakarrik dauden adineko jendearen beharrak
detektatzeko programa espeziﬁko bat
ezartzea.

GIZARTE ETA OSASUN ZERBITZUAK
LEHENETSITAKO EKINTZAK

ZAILTASUNAK/EGUNGO ERREALITATEA

3. Gehiago zabaltzea udal gizarte
zerbitzuekin elkarlanean aritzen
diren boluntariotza en:tateen
lana.

§
§

§

Egitura berPkalak maila poliPkoan,
teknikoan eta asoziaPboan.
Elkarteak ez jakitea, inola ere, ehun
asoziaPboa dagoela, eta zein ekintza
garatzen dituzten.
Sarekide exisPtzen dela ez jakitea.
Ekintzak bikoiztea.

PROPOSAMENAK
§

§
§

Lagun Koﬀeren antzeko ekitaldiren bat
programatzea, Getxoko elkarteek egiten
dituzten ekintzak eta elkarte horien
funtzionamendua ezagutzeko.
Koordinatzea komunitate alorrean lanean
diharduten Udaleko zinegotzigoak eta sailak,
erantzun homogeneoa emateko.
Elkarteen artean eta elkarteekin egindako lana
erraztea,
bePere elkarteen autonomia eta
berezitasuna errespetatuz.

OHARRAK:
Nahiz eta mahaiaren izena den gizarte eta osasun zerbitzuak, ez dago osasunari lotutako ekintzarik. Mahaiko hiru kide osasun arloPk
datoz.
Bederatzi ekintzak udal gizarte zerbitzuetan eta udal egoitzan fokatuta daude. Taldeak ezinbesteko iritzi dio espektroa zabaltzeari eta
gizarte zerbitzuen euskal sistemari buruz eztabaidatzeari.
Ekintza batzuk hainbat mahaitan errepikatzen dira, edo osagarriak dira, behintzat. Beharrezko iritzi zaio horiek bateratzeari eta
erantzuna emateari ekintza bakar gisa, hurrengo fasean (adibidez, informazio leihaPla bakarra).
8 mahaian lehentasuna jaso duten ekintzek idazkera irekia dute, eta horiek garatzeak beP sortzen ditu getxotarrentzako onurak. Era
berean, ez da zailtasunik aurreikusi horiek garatzeko.

