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behar bezala banatu beharko lirateke maila geografiko mugatu batera, eta inoiz
ez haiei dagokien oinarrizko gizarte zerbitzuaren eragin-eremua baino handiagoa
den batera, babes-puntuen sare trinko bat osatuta.

• Pertsonal-ratioak. Egoitza-zentroen kasuan bezala, beharrezkotzat jotzen
da gaur egun indarrean dagoen Dekretuan jasotako ratioak hobetzea, hobekuntza
hori laguntza-kalitateko estandarren hobekuntzarekin batera derrigorrean agertu
behar dela. Ikuspegi horretatik komenigarritzat hartzen da ratioak langileen
agerpen fisikoari buruzkoak izatea, eguneko une ezberdinetan arretaren kalitatea
bermatzeko asmoz.

B. EGOILIARREN ESKUBIDEAK

7. Erabiltzaileen eskubideen aintzatespen-eremuan ere oso aurrerapen
nabarmenak antzeman dira azken hamabost urteotan; aurrerapen horien
emaitza nagusia erabiltzaileen eta langileen eskubideen eta betebeharren
karta orain dela gutxi onestea izan da arautegi-esparruan. Orain kontua
da adinekoen arretaren funtsezko elementu hori gure balio-sisteman
sartzea, jarduketa eremu horretan erabakiak hartzeko orduan erreferente
nagusi gisa.

Orain dela gutxira arte, egoiliarren eskubideak ez ziren berariaz jasotzen gure
arautegian, eta ez ziren esplizituki agertzen egoitzen praktikan. Gure eremuan
ebaluazioari eta kalitatearen berme eta etengabeko hobekuntzari buruzko sistema
batzuk mailaka aplikatuz joan dira, eskubideen errespetua laguntza-arauen
egokitzapen handiagoaren ala txikiagoaren erreferentzia-puntu gisa hartzen dutenak,
bai zentroetako hornidura materialari dagokionez, bai langileen hornidurari edo
antolaketa eta funtzionamendu arauei dagokienez. Aipatutako sistema horiek
aintzatespen horren eragileak izan dira, zalantzarik gabe.

Ikuspegi horretatik, gizarte zerbitzuetako erabiltzaileen eta langileen eskubideen
eta betebeharren Karta arau modernoa eta aurrerakoia da, Estatuan aitzindaria
dena eta tradizio anglosaxoiko herrialdeetan jada finkatuta dauden herritarren zein
gizarte zerbitzuetako erabiltzaileen Kartek hasitako ildoan kokatzen dena.  Herri
Administrazioei eta gizarte zerbitzuak ematen dituzten erakunde pribatuei eskubideak
gauzatzeko eta artikulu multzoan zehaztutako betebeharrak betetzeko baldintzak
sustatu beharra ezartzen die.

Eskubideen aintzatespena egoitzazko zerbitzuen eta eguneko zentroen arautegi
erregulatzaileetan ere islatzen da, baita gizarte zerbitzuetako zerbitzuek eta zentroek
izan behar dituzten barne-araubideko arautegietan ere.

Egoitza praktikan, nahiz eta lortutako lorpenak oraindik nahikoak ez diren eta
nabarmen hobetu beharrekoak diren, ez dago zalantzarik: gaur egungo egoera
orain dela hamabost urtekoa baino askoz hobea da.
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• Alde batetik, kalitatea ebaluatu eta bermatzeko, baita baimendu eta ikuskatzeko
ere,  kanpoko mekanismo batzuk egoteak erabiltzaileen eskubideak zerbitzuaren
diseinuan eta laguntza-arauen antolaketan maila handiagoan kontuan hartzen
laguntzen du.

• Beste aldetik, profesionalek alde horri buruzko ezagutza handiagoa eta, batez
ere, kontzientzia handiagoa agertzen dituzte.

Hala eta guztiz ere, aitortu behar da prozesu geldoa dela, lan egiteko moduaren
jarrera-aldaketa batean, eta horren ondorioz, aldatzeko gogoan oinarritzen dena.
Aldatzeko gogo hori ez da erraz sustatzen zereginen ohituran oso finkatuta dauden
egituretan, askotan arretaren indibidualizazioa egoitza antolaketaren elementu
aztoratzaile gisa ulertzen dela, nahiz eta arreta jasotzen duten pertsonen
beharrizanetara hobeto moldatzen dela aitortzen den.

Hortaz, funtsezkoa da erabiltzaileen eskubideak eta egoitza antolaketaren
eskakizunak batera lantzen dituen sentsibilizazio lana egitea, antolaketa hura
(zentroen funtzionamenduan erabakigarria izan ohi zena) egoitza bizitzan esku
hartzen duen talde ahularen eskubideak errespetatu, sustatu eta defendatu beharretik
ondorioztatzen diren eskakizunetara egokitzeko asmoz.

C. ZUZENEKO ARRETAKO ZERBITZUAK ESKURATZEA: ELZ,
EGUNEKO ZENTROAK ETA EGOITZAZKO ZERBITZUAK

8. Zuzeneko arretako zerbitzuak, bai etxeko laguntza-zerbitzua, bai egoitza
eta eguneko zentroak, eskuratzea arautegi-aniztasun handiaren mende
dago gaur egun. Erabat beharrezkoa da eskurapen-irizpide komun batzuk
ezartzea emandako zerbitzu motaren arabera, EAEn dauden lurralde
desorekak murrizteko asmoz.

• Etxeko laguntza-zerbitzuari dagokionez, Araban bi sare daude –Foru Aldundiak
emandakoa eta Vitoria-Gasteizko Udalak kudeatzen duena-; Bizkaian eta
Gipuzkoan, aldiz, zerbitzua udal mailan kudeatzen da beti. Udalek beren toki
arautegietan zerbitzuak eskuratzeko baldintzak ezartzen dituztela kontuan
hartuta, ia udalak beste baldintza daude.

• Egoitzazko zerbitzuen eskurapenak ere aldaketa garrantzitsuak ditu. Alde batetik,
gizarte zerbitzuen funtzioen zehaztapenei buruzko uztailaren 30eko 155/2001
Dekretua onetsi zenetik aurrera, laguntza behar duten adinekoentzako egoitza
arreta foru aldundiei dagokie, eta egoitza aukera arinagoak, hala nola etxebizitza
komunitarioak eta babespeko apartamentuak, berriz, udalei. Hortaz, lehenengo
kasuan, aldeak ondore horretarako (hau da, zerbitzuak eskuratzeko) beren arautegi
erregulatzaileak dituzten hiru lurralde historikoen artean agertzen dira; bigarren
kasuan, ostera, beren arautegi propioak dituzten toki erakundeen artean.

Hiru lurralde historikoen arteko aldeak, laguntza behar duten pertsonei, hots,
txosten honen interes-helburu nagusia direnei, zuzenen eragiten dietenak,
oinarrizko hiru aldetan oinarritzen dira:


