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22. Minusbaliotasun arazoak dituzten adinekoen proportzioa igoko dela
aurreikusita eta bultzatutako estaldura-tasa txikia hausnartuta,
gomendagarria da zerbitzuak 1994an lortu zuen intentsitatea
mantentzea: arretako hirurehun ordu inguru, erabiltzaile bakoitzeko.

Etxeko zerbitzu publikoek emandako arretaren intentsitatea %21 jaitsi da 1994-
2001eko denboraldian, erabiltzaile bakoitzari urtean 295 ordu eskaintzetik 233
ordu eskaintzera pasatu dela. Jaitsiera horrek bi arrazoi izan ditzake, nahiz eta
horiek egiaztatzen dituen azterlanik ez dagoen: minusbaliotasun txikiagoa eta arreta-
beharrizan gutxiago dituzten erabiltzaile berriak sartzea, eta estaldurak gehitzeko
prozesu gogor batean sartuta dauden herri administrazioen aurrekontu-mugak.
Zerbitzu horiek kudeatzeko modu murriztailea, horiek finantzatzeko partidak
nabarmen gehitzeko zailtasunak, eta hamarkada horretan minusbaliotasuna duten
adinekoen proportzioaren igoera hausnartuta, suposa daiteke bigarren azalpenak
lehenengoak baino eragin handiagoa izan duela kontu horretan.

Gainera, minusbaliotasuna duten adinekoen kopuruak 2010ean izango duen
gehikuntza handia, eta 1994an lortutako maila –oraindik ere EAEko eremu askotan
indarrean dagoena– mantentzea kontuan hartuta, badirudi horixe dela proposamen
gomendagarriena.

D. EGOITZAZKO ZERBITZUAK

23. 2010ean arreta-estaldura minimora heltzeko, egoitza plazen eskaintzak
pixka bat gehitu beharko du bere hazkuntza-erritmoa.

2010ean hirurogeita bost urtetik gorako biztanleen %4,4ko egoitza-estaldura
minimoa lortzeko, urte horretan plaza kopurua hamazortzi mila eta bostehun
plazaren inguruan kokatu beharko litzateke; horrek sei mila eta hirurehun plaza
baino pixka bat gehiago sortzea dakar. 1991-2001eko hamarkadan zentro horietako
harrera gaitasuna %54,5 igo bazan, hurrengo bederatzi urtean %52,1 igo beharko
litzateke, horrek urteko hazkuntza-tasa aurreko denboraldikoa baino pixka bat
handiagoa izatea dakarrela.

Denboraldi horretako lehenengo etapan, hau da, 2001eko abendutik 2003ko
ekainera, egoitza eskaintza jada %15,3 igo da, ia 14.000 plaza daudela. Hazkuntza
handi horrek ez dauka aurrekaririk aurreko etapan, eta neurri handian helburu hori
lortzea errazten du, nahiz eta hamazortzi hil horietan egondako baliabideen
gehikuntzan ekimen pribatuak protagonismo handia izan duela kontuan hartu eta
baloratu behar den.

24. Baliabideak herritarrei hurbiltzea, hazkuntza-prozesu hori gidatzen duen
funtsezko irizpidea izan beharko litzateke.

Egoitza plazen eskaintzan antzeman diren desoreka geografikoen –lurralde historiko,
eskualde eta udalerri mailan- azpian, udalerrien artean gero eta nabarmenagoak
diren aldeak daude.
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Gizarte zerbitzuen arloan udalek duten protagonismoa justifikatzen duten arrazoiek,
babes sistema horren komunitate izaerari lotuta daudenek, egoitza plazen eskaintza
maila horretan, hots, udal mailan, orekatu beharra justifikatzen dute sobera. Halaber,
kontuan hartu behar da %20ko zahartze-tasa eta %4,4ko estaldura dituen mila
biztanleko populazio talde batean, justifikatuta egongo litzatekeela bederatzi plaza
inguru dituen egoitza-zentro bat egotea. Neurri demografiko horretara heltzen ez
diren udalerriei, hau da, landa ingurunekoei, dagokienez, egoera zehatzen azterketan
oinarritzen diren aukerako formulak aztertu beharko lirateke, baliabide horietako
erabiltzaileen deserrotzea saihestea irizpide izango luketenak.

2010. urtea erreferentzia hartuta, egoitza plazen kopurua nabarmen gehitu beharrak
baliabide horiek adinekoen beharrizan eta nahietara hobeto egokitzeko aukera
eskaintzen du, gaur egungo espazio-desorekak konpontzeko politika segurua
mantentzea oinarri hartuta. Adierazitako aukera hori benetan aprobetxatu
beharrekoa da.

25. Egoitza eskaintza handitzeko etapa horretan neurri handiko zentroak
irekitzea saihestu beharko litzateke.

Egoitza-zentro handiak sortzean oinarritutako arreta-eredua, ongintzako eta
laguntzako etaparen, eta beren kabuz moldatzen diren adinekoentzat ostatu motako
eraikinak zabaltzeko aldiaren konsustantziala dena, behin betiko gainditu dela ulertu
behar da. Berrogeita hamar/hirurogei erabiltzailerentzako baino gehiagorentzako
egoitza-zentroak abiarazteak hurrengo oztopo larriak ditu, gutxienez:

• Ez da ondo moldatzen gure lege xedapenetan bultzatzen den komunitateko
arretaren eredura.

• Erabiltzaileen beharrizanen kalterako, derrigorrean korapilatsuak diren
antolaketa  beharrizanek zuzentzen duten barneko funtzionamendua dakar.

• Zentro mota horrek sor litzakeen eskalako ekonomien gaineko azterlan zorrotzek
ez dute aukera hori indartzen, eta ekonomia horiexek dira aipatutako zentroak
sortzea justifikatzeko erabiltzen den argudio garrantzitsu bakarra.

Ikertutako denboraldian egoitzen batez besteko neurriak nabarmen murriztu diren
arren –2001ean berrogei plaza inguru zeukaten, 2003an kopuru bera agertzen
zutela–, 2003an artean egoitzetan bizi ziren hamar adinekoren lau ehun plazatik
gorako egoitzetan zeuden. Era berean, kezkagarria da neurri handiagoak dituzten
proiektuak lantzen jarraitzea.

Egoitzazko zerbitzuen arautegi erregulatzaileari lotutako gomendioetan adierazi den
bezala, herri administrazioek konponbide mota horren sustapenari uko egiteko
politika argia garatu beharko lukete, behintzat hemendik aurrera sortu beharreko
zentroei dagokienez.
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26. Egoitza baliabideek arreta handiagoa eskaini beharko liekete autonomia
arazo larriak dituzten adinekoei.

Ikertutako denboraldian minusbaliotasuna duten adinekoek egoitzetan bizi diren
pertsona guztien gainean duten proportzioa –eraginkortasun bertikala– nabarmen
igo den arren (%50etik %65era pasatu da, eta azterlanak %70,3n kokatzen du
2003ko ekainean-), zentro horietako eraginkortasun horizontala –minusbaliotasuna
duten eta arreta jaso duten adinekoek minusbaliotasuna duten adineko guztien
gainean duten proportzioa, hain zuzen ere– %23tik %17ra jaitsi da; dena den,
2001eko abendutik 2003ko ekainera zati batean bizkortu da, ia %20ra heldu dela.
Zirkunstantzia horiek, hurrengo urteetan adinekoen artean egongo omen den
zahartze-prozesuak, eta minusbaliotasuna duten adinekoen proportzioaren
ondoriozko igoerak sobera justifikatzen dute egoitzetako eraginkortasun bertikalaren
hazkuntza-prozesua indartzeko gomendioa, egoitzei autonomia arazo larriak dituzten
adinekoentzako arreta-zentro bezala esleitzen zaien izaerarekin bat etorriz.

Bestalde, 2001ean babespeko etxebizitzetako eta apartamentuetako erabiltzaileen
ia %40k minusbaliotasunen bat izateak –2003ko erdialdera, ehuneko horrek berdina
izaten jarraitzen zuen–, egoitzetako erabiltzaileek mota horretako baliabideak ere
erabili ahal izango lituzketela agertzen du. Aipatutako aukera hori arretaz aztertu
beharko litzateke, autonomia arazoak dituzten adinekoei baliabideak hurbiltzea maila
handian erraztuko luke eta.

27. Egoitza plazak eskaintzen dituzten irabazi-asmodun erakundeek azken
urteotan lortu duten garrantzia dela eta, publikoa eta pribatua bereizita
landu beharko lirateke, planifikatzeko ondoreetarako.

Ez GZEEZetik eskaintzen diren ustiapenek, ez EAEn unera arte dauden plan
gerontologiek, ez dituzte babes publikoa eta pribatua modu argi eta eraginkorrean
bereizten, adinekoentzako egoitzazko zerbitzuei dagokienean. Orain dela urte batzuk,
merkataritza eskaintza neurri txikian garatuta zegoenean, jokatzeko modu hori
normala zen, baina gaur egun ez du garrantzizko justifikazio teknikorik, nahiz eta
plazak ituntzeak eta zentroetan sartzeko banakako diru-laguntzek egoera nolabait
zailtzen duten. Modu horretan jokatuta, etxeko laguntzaren kasuan norberak
kontratatutako zerbitzuak eta zerbitzu publikoak bereizi gabe hausnartzetik
ondorioztatuko litzatekeen oker mota berdinean eroriko ginateke, ezberdintasunak
ezberdintasun: estaldurak itxuraz gehitzen dira, eta are okerragoa dena:  erantzukizun
publikoak lausotu egiten dira.

Aurreko gomendioetan defendatzen diren Autonomia Erkidegoaren mailako egoera-
azterlanak eta jarduketa-planak publikoaren eta pribatuaren artean dauden aldeak
kontuan hartu beharko lituzkete, bai eskaintza-eskariaren ikuspuntutik, bai egoera
analisia-jarduketa proposamenen ikuspuntutik.

28. Mantenu-plazaren kostuari dagokionez egoitza batzuen eta besteen
artean dauden aldeak oso handiak dira, antza. Alde horretatik, oso
erabilgarria izango litzateke alde horien jatorria aztertzea, bai
zentroetako arduradunentzat, bai sektore publikoaren eta egoitza
pribatuen arteko harremanak argitzeko.
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Bizkaiko egoitza publiko bateko plaza baten batez besteko kostua Arabako egoitza
pribatu bateko plaza batena baino %132 garestiagoa da. Horrek esan nahi du
aldeak are nabarmenagoak direla erkaketak egoitza zehatzen artean eginez gero.

Erabiltzaileen minusbaliotasun maila handiagoa ala txikiagoa eta horretatik
ondorioztatzen den lan-karga handiagoa ala txikiagoa arrazoizko azalpenak izan
daitezke, baina horrelakotzat jo daiteke zentro publikoetako langileen kostu
handiagoa, edo autonomia-gabeziako maila berdinak dituzten erabiltzaileei
eskainitako arretaren kalitate maila handiagoa ala txikiagoa ere; hipotesi baten
edo bestearen sendotasuna alde horien azpian dauden arrazoiak argi zehazten
dituzten azterlanen bidez frogatu beharko litzateke.

29. Hipotesi kontserbadoreenean, eta finantziazio-sistema errotik
berregituratu ezean, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioek
aurreikusi beharko lukete beren mantentze-gastuen hurrengo urteetako
hazkuntza-erritmoak eta 1991-2001eko hamarkadan egondakoak
antzekoak izango direla.

2010erako plazen kopuruan espero den gehikuntza (1991-2001eko
denboraldikoa baino pixka bat handiagoa izango dena) eta plazen kostuetan ere
espero den igoera (aurreikusten denaren arabera, aurreko denboraldikoa baino
handiagoa izango dena) direla eta, sektore publikoak aukera bakarra dauka: plazen
kostura egindako diru-ekarpenaren ehunekoa aldatu beharko du. Hala ere,
erabiltzaile gehienek beren diru-sarrerei lotutako kuotak (gehien bat erretiro-
pentsioetatik datozenak) ordaintzeak, 2001ean kuota horiek batez besteko erretiro-
pentsioaren ia %70 hartzeak, eta adinekoei erabilera libreko gutxieneko diru-
sarrera batzuk bermatzeko eskaera sozialak aukera sorta hori neurri handian
mugatzen dute, eta badirudi plazen kostua egonkor, hau da, %55 inguruan,
mantenduko dela. Bestalde, ez da ahaztu behar eremu geografiko ezberdinetan
dauden eta antzeko baliabide ekonomikoak dituzten erabiltzaileek kuota ezberdinak
ordaintzen dituztela EAEren barnean.

Mendekotasun-prestazio edo aseguru bat ezartzeko aukeraren bidez, gastu
publikoaren arloan espero den hazkuntza moteldu ahal izango litzateke, baina
nolanahi ere, garrantzi sozial handiko aukera hori azterlan zorrotzetan ikertu beharko
litzateke, ezarri baino lehen adostasun handia lortu beharko litzatekeela horren
inguruan.

E. EGUNEKO ZENTROAK

30. 2010ean eguneko zentroetarako minimotzat jotzen den estaldura-tasara
heltzeko, 2001eko plazen kopurua luze bikoiztu beharko litzateke.

Baliabide mota horren eskaerari eta beharrizanei buruzko azterlanik ez dagoenez,
pentsa daiteke bultzatutako estaldura (%0,88) gure Erkidegoko eta beste testuinguru
batzuetako plazen bilakaeratik datorrela.


