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askotako elementuak ezberdinak izan daitezke, hala nola diru-sarrerak zenbatzeko
ondoreetarako kontuan hartzen den unitate ekonomikoa, hausnartutako diru-
sarreren tarteak, tartearen oinarria (lanbide arteko gutxieneko soldata, oinarrizko
errenta edo beste batzuk), erabilera libreko kopuruak, edo ondarea edo diru-sarreren
maila zehazteko ikertutako denbora-epeak. Beraz, diru-ekarpen horiek zehazteko
irizpide komunak ezarri behar dira, bai ELZri dagokionean, bai egoitzazko zerbitzuei
eta eguneko zentroei dagokienean.

Era berean, komenigarria izango litzateke hiru lurraldeetan ordainketa-bermeko
sistema bakarra ezartzea. Gaur egun, egoitza arretaren eremuan, Arabak
ordainketa-gerorapena aplikatzen du diru-sarreren maila jakin batetik aurrera,
sortutako zorraren aldizkako ikuskapenaren baldintza duena; Bizkaiak eta
Gipuzkoak, berriz, hobariak aplikatu aurretik ondarea amaitzean datzan sistema
aplikatzea hautatu dute.

E. SEKTORE PUBLIKOAREN ETA SEKTORE PRIBATUAREN
ARTEKO ERLAZIOAK

12. Herri administrazioen eta erakunde pribatuen arteko goranzko
ituntzearen esparruan egoera korapilatsuak eta problematikoak agertu
direla ikusi da, egoera horietarako konponbide adostuak eta arduratsuak
aurkitzea guztiz beharrezkoa dela.

• Agertzen den lehenengo arazoa herri erakundeak itunpeko plazak finantzatzeko
ezarri duen gehieneko tarifen zenbatekoa da; eragindako erakundeek adierazten
dutenez, finantziazio hori benetako kostua estaltzea eta enpresa-etekin txikia
lortzea oztopatzen duten arretaren kalitate-eskaerei lotuta egon ohi da. Kontu
hori nabarmenagoa da herri erakundeek beren zuzeneko kudeaketako
zentroetan dituzten plazen kostuak eta tarifak erkatzen direnean, eta baliteke
azken batean ondokoa gertatzea: konparaziozko bidegabekeria saihesteko eta
gastuak mugatzeko, administrazioek beren langileen bidezko zuzeneko
kudeaketari behin betiko uko egitea, eta erantzukizun publikoko plazei (propioak
eta itunpekoak) buruzko esku-hartzea baimen, ikuskapen eta homologazio
eginkizunetan (plazak itunduz zein aukerako sistemak aplikatuz, adibidez txeke-
zerbitzuko sistema) baino ez gauzatzea.

• Agertzen den bigarren kontua sektore pribatuko soldata-baldintzei buruzkoa da:
indarreko lan-arautegiari lotzen bazaizkio ere, zenbait kasutan ez dira Autonomia
Erkidegoko bizitzaren kostuaren araberakoak, batez ere egoitza pribatuetako estatu
Hitzarmena aplikatzen denean. Kontu hori lan arloko zenbait gatazka larriren
jatorria da, batzuetan grebara –oso luzea izan daitekeena- jo dela. Egoera horiek
banakako konponbideak, hau da, zentro bakoitzerako itundutakoak, aurkituz joan
dira, baina gero eta argiago ematen du konponbidea estatu hitzarmenarekin
zerikusirik ez duten sektoreko hitzarmen kolektiboak ezartzearen eskutik etorriko
dela. Gauzak horrela, dagoeneko mota horretako hitzarmen bat dago Bizkaian,
eta ziur aski Gipuzkoan ere ekimen horri lagunduko zaio.
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Funtsezkoa da kontu horiek sakon aztertzea, beste eremu geografiko batzuetan izan
dituzten konponbideak aztertuta, baina sistemak erantzukizun publikokoa izaten jarraitu
behar duela ahaztu gabe.

II. ADINEKOENTZAKO  ZUZENEKO ARRETAKO GIZARTE
ZERBITZUEK AZKEN HAMARKADAN IZAN DUTEN BILAKAERARI
BURUZKO BALORAZIOA ETA GOMENDIOAK

A. INFORMAZIO SISTEMA

Adinekoentzako zuzeneko arretako gizarte zerbitzuek izan duten bilakaerari buruzko azterlanak
muga asko ditu, gehien bat datuen heterogeneotasunetik eta analisirako kontu garrantzitsuei
buruzko informaziorik ezetik datozenak. Ezinbestekotzat jotzen da bere neurriko (etengabeko
arreta jaso duten hogeita zazpi mila adineko baino gehiago, hamabi mila egoitza plaza
baino gehiago, hamar mila langile baino gehiago eta fakturazioko berrehun eta berrogeita
hamar milioi euro baino gehiago), bere garrantzi sozialeko (erabiltzaileen eta beren senideen
ongizateari eragiten die zuzenean, eta, eta adinekoen ongizateari zeharka, kohesio sozialeko
oinarrizko adierazle bat dela), eta bere antolaketa-konplexutasuneko (haren funtzionamenduan
Eusko Jaurlaritzak, hiru aldundiek, berrehun eta berrogeita hamar udalek eta beste hainbeste
erakunde pribatuk esku hartzen dute) babes sozialeko azpisektore batek ezinbestean
informazio-sistema ona, jarduketen azterlan, planifikazio eta jarraipenerako behar diren
elementuak emateko gai dena, behar duela konturatzea.

13. Aztertu eta planifikatzeko ondoreetarako, beharrezkoa da zerbitzuetako
erabiltzaileei eta eskatzaileei, adinekoen beharrizanei, eta gizarteko eta
familiako babes  sareari buruzko informazioa hobetzea.

Zerbitzu horietako erabiltzaileen gainean erabilgarri dagoen informazio
estatistikoaren analisiak hurrengo puntuak nabarmentzen ditu:

• Ez ditu modu homogeneoan banakatzen beren kabuz moldatzen diren
erabiltzaileak eta laguntza behar dutenak, Autonomia Erkidegoan baremo
bateraturik ez dago eta, eta ez du minusbaliotasuna mailaka sailkatzen; azken
arazo hori prestazioak administratzeko modu bati, jarreraren arabera eskubideak
autonomia eta minusbaliotasunaren arteko muga zorrotzaren alde batean edo
bestean oinarritzeko joera duenari, alegia, lotuta dago.

• Ez du zerbitzu mota hori eskatzen duten pertsonen ezaugarriei buruzko
informaziorik ematen, baliabide horiek eskuratzeko atea den oinarrizko gizarte
zerbitzuetan jasotzen diren eskabideak ez baitira sistematikoki biltzen. Era berean,
ez du baliabide zehatz batzuk eskuratzeko itxaron-zerrenden gaineko datu
fidagarririk ematen.

• Ez du adineko guztien egoera, ezaugarri eta beharrizanei buruzko daturik ematen,
eta horren ondorioz, berrikusten ez diren estandarretan edo irismen partziala
eta denbora-baliotasun erlatiboa dituzten azterlan monografikoetan oinarritzen
diren balioespenak egin behar dira etengabe.


