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43. Zentroetan ari diren langileak

• Langileria ratioak. Jada esan denez arautegiz beharrezko diren langileriak
gutxieneko kopuru izan daitezen kalterik gabe, azpimarratu behar da Azterlanen
emaitzetan agerian geratu dela zentro guztiek, banan-banan hartuta, egoitzazko
zerbitzuak araupetzen dituen Dekretuak eskatzen duena baino langile gehiago
dituztela, eta izatezko langileriek beharrezkoak askogatik bikoizten dituztena
Araban –%222,7– eta Bizkaian –%205,7–. Zuzeneko arretako langileei
dagokienez (arauak dio beharrezko gutxieneko langileriaren %65 izan behar
dutela), zentrorik gehienek, banan-banan hartuta, legez behar direnak baino
zuzeneko arretako langile gehiago dituzte. Hala ere, hiru kasutan, ez dira
ratio horiek betetzen –mugatik juxtu azpian daude–, eta ahalik eta
lasterren ratio horietara egoki daitezen eskatu behar zaie.

Bestalde, Europako literatura espezializatuan finkatuta dauden ohitura onen
ereduetan gomendatzen diren langileria estandarrei dagokienez, esan behar da
zentrorik gehienak gomendatutako gutxieneko estandar horietatik hurbil daudela,
batzuetan gainditu ere gainditzen dituztela, nahiz eta, oro har, estandarrik
onenentzat jotzen direnetatik urrun dauden.

Eskatzen diren ratioak gorago jartzea komeniko litzatekeelako
aipamenari dagokionez, komeni da 5. gomendiora jotzea, non esaten
baita legezko ratioetan ezein hobekuntza egitearekin batera
laguntzaren kalitatearen estandarretan gehiago eskatu behar dela,
ezinbestean.

• Jarduera ereduak. Batez beste, langileen erdiak-edo, berariazko egoerei
aurre egiteko jokabide arau argiak jasotzen dituzte: suteak %72,2, heriotza
%63,9, euspen fisikoen aplikazioa; %42,4. Ezinbestekoa da, egoileen eta
langileen beren segurtasunarengatik, langileek gai horietan zer egin
argi jakiteko arauak eskueran izan ditzaten, oraindik halakorik ez
daukaten zentroetan.

• Erabiltzaile talde egonkorrak zuzeneko arretako profesionalei
esleitzea, eta erreferentziako langileak esleitzea. Antolaketazko bi
arau horiek ez dira oraindik zentroetan behar beste garatu, banako arreta
bermatzeko eta bizikidetasun giro ona errazteko funtsezkotzat jo behar badira
ere. Komeniko litzateke denera hedatzea, batez ere ezgaitasun arazo
larriak dituzten pertsonei dagokienean.

D. EGUNEKO ZENTROAK

Eguneko zentroei dagokienez, egokiena laguntzazko modalitate honetako berezitasunak
diren funtsezko lau alderdietan ateratako emaitzak baloratzen zentratzea litzateke: eredua
mendekotasun arazoak dituzten adineko biztanleen beharretara egokitzea, igarritako
okupazio tasa, erabilpena malgutzea, garraioa eta langile ratioak.
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44. Eredua. Lehenengo gaia Autonomia Erkidegoan finkatzen ari den zentro eredua
bera litzateke, zehazki, gertutasunezko zerbitzu batek berezko behar dituela dirudien
ezaugarrietara doitzen ez direla, hala lurralde esparru zabalegia hartzen dutelako,
nola duten tamainarengatik, eta eskaintzen duten arretaren osozko izaerarengatik
eta funtzionamenduan malgutasunik ez dutelako; gai horiek ere lehenago jorratu
dira arautegien ikuspegitik, esparru juridiko-administratiboari buruzko gomendioak
egin direnean.

Azterlaneko datuek diotenez, EAEn eguneko zentroetako batez besteko tamaina
25 plaza ingurukoa da. Makrozentro izatera heldu barik ere, dimentsio horiek
benetan gertuko zerbitzu modura pentsatuko balira ondo leudekeenak baino
handiagoak dira. Ikuspegi honetatik, ondo dago gogora ekartzea halako laguntza
bidea aplikatzen gurea baino tradizio handiagoko zenbait herrialdetan, esaterako,
Belgikan, indarreko arautegiak gutxienez 5 eta gehienez 15 plazakoak izan daitezen
agintzen duela, eta azpimarratu behar da gutxienekoa 8tik 5era jaitsi behar izan
zutela, praktikak oso zentro txikiak abiaraztea eskatzen ari zelako, hain zuzen.

Halako neurrietako zentroetara jotzeak jarduerako esparru geografikoa
zentroa dagoen eremuko oinarrizko gizarte zerbitzuaren eragin aldera
mugatzeko aukera emango luke. Azkeneko honi dagokionez, datuek diote
egun beren auzunean dagoen zentro batera joateko aukera daukaten eguneko
zentroen erabiltzaileak %40 ere ez direla.

45. Okupazio tasa. Azterlaneko datuek diote, informazioa, jorratzeko, jaso zen unean,
zentroetako okupazio tasa %78koa zela, eta hori baxu samartzat jo daitekeela,
egoitzetakoekin alderatuz behintzat, egoitzetan itxaron zerrenda luzeak izaten dituzte-
eta. Horrek, zerbitzu ereduari buruzko aurreko gogoetekin lotuta, zentro horien
egungo eraketa zalantzan jarri, eta adineko pertsona ezgaituen beharrizanei ondo
erantzuten dieten pentsarazten du. Nolanahi ere, beharrezkoa da eskaria
mugatzen duten faktoreak aztertzea, arreta oinarrizko hiru alderditara
bideratuz: zenbaterainokoa den dagoen pertsonaz etxean arduratzen
diren arreta edo zerbitzuzko gizarte eta familia sarea, zenbateraino
egokitzen diren zentroetako ordutegiak sare horren beharretara; eta,
ezbairik gabe, zerbitzuari eman beharreko diru ekarpenak zenbateraino
eragin dezakeen erabiltzea baztertzea. Azkeneko horretaz, gogora ekar
daiteke, Txostenaren lehenengo zatian esan denez, 2004rako egunero batez beste
ordaindu beharrekoa 10,36 e izan dela Gipuzkoan, 11,79 e Araban eta 13,96 e
Bizkaian (hileroko batez bestekoak, agian, lurralde historikoen arteko
desberdintasunen adierazgarriagoak dira: 226 e, 259 e, eta 307 e, hurrenez
hurren); kontua kopuru horiek zerbitzua erabiltzea baztertzeko bezain altuak diren
ala zen argitzea litzateke.

Baliteke, bestalde, faktore hauen guztiak batuta sortzea egiaztatutako egoera hori,
baina, nolanahi ere, datu hauek gai horri buruzko berariazko azterlanari berehala
ekin behar zaiola iradokitzen dute.

46. Garraioa. Egiaztatu da etxetik eguneko zentroetarako joan-etorriko zenbait bidaia
luzeak direla; horren gainean, nabarmentzen da antolatutako garraioek batez beste
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42 minutu irauten duten arren –joan edo etorriko bidaia bat–, zentroen %30etan
eguneroko joan-etorri horiek erabiltzaile bakoitzarentzat ordu betetik gorakoak izan
litezke, eta muturreko kasuren batean, baita 140 minutukoak ere.

Normala da, zentroen eragin aldeak auzunearen baita udalerriaren esparrua ere
gainditzen duela kontuan izanik. Eta ibilbideak denon interesa bermatu nahirik
moldatzeak ere eragina dauka horretan, baina esan behar da, batzuetan,
berdintasunera begira, zentroetatik oso gertu bizi diren pertsonei neurrigabeki luzeak
diren bidaiak eginarazten zaizkiela, eta hori ere ez da zentzuzkoa

Jabetu behar dugu gure eguneko zentroetan zaintzen dituzten pertsonak, normalean
oso nagusiak eta oso ezgaitasun larriek jota daudenak izan ohi direla, ez daudela egunero
eta urtaro guztietan eginarazten zaizkien bidaia luze-luze horiek egiteko moduan, are
gehiago beraietako askorentzat, inoiz ondoezik edo gaixorik badaude, eguneko zentroan
zain ditzaten alternatiba arazotsua izan daitekeela kontuan hartzen bada.

Garraioaren arazoa, jakina, dagoen zentroen ereduaren eta zentroen jarduera
esparru geografikoaren zabaltasunaren ondorioa da. Hemen gomendatzen denez
zentroa, neurriz eta funtzionamendu esparruz, non lekututa dagoen adituz dagokion
oinarrizko gizarte zerbitzuaren eragin aldera doituko balitz, ez litzateke ia garraio
arazorik bat ere izango.

47. Eguneko zentroen erabilpen malgua.

Hain nagusiak diren eta hain ezgaitasun garrantzitsuek jota dauden pertsonentzat,
zentroetan egunero ematen duten denbora gehiegi dela uste da: %45 inguru
bederatzi ordu baino gehiago egoten dira zentroetan. Berriro ere, eguneko arretaren
alternatiba desberdinak koordinatzeaz pentsatu behar dela azpimarratuko dugu,
eguneko zentro batean luzeegi egon beharrean egonaldi horiek beste formula
batzuekin konbinatu  ahal izateko, adineko pertsonen beharrekin hobeto doan
arreta eredu bat egunero bermatu nahirik.

Aurreko hori eta zerbitzuen erabilpena malgutzeko beharra lotuta doaz,
ezinbestean, banako beharrei egokitutako erabilpen partziala egin ahal
izateko aukera izatez bermatzeko neurriak hartuz. Ordutegien aldetik
zorrotzago izatea defendatzen duten eta, ondorioz, zerbitzua nahieran erabiltzearen
aurka daudenek eusten dioten arrazoia da hori egiteak ondo ez dagoen nolabaiteko
azpi-erabilpena egitea dakarrela da, are gehiago beharrizan larriak dituzten pertsonak
dauden itxaron zerrendak daudenean. Argudioa gogoan hartzeko modua da, auzia
nahierako izaerari zentzuzko mugak jarriz konpon litekeen arren. Dena dela, oraintxe
iruzkindu ditugun datuek erakusten dute zerbitzua malgutasunez erabiltzeko oztopoa
ez dagoela –garraioaren gaineko kontuak baztertuta- zentroan bertan, adineko
pertsonaren gizarte eta familia ingurunean baizik.

Izan ere, erabilpen nahierakoa eta erabiltzailearen inguruabar eguneroko eta
pertsonaletara egokitutakoa baldintzatzen duen oinarrizko faktorea bere etxean
beharko lituzkeen laguntza osagarriak aurkitzeko bitartekorik ezaren ondorio izaten
da. Esan nahi da normalean familiako bizimoduaren antolaketa –edo zaharraren
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bakardadea– izaten dela zerbitzuaren erabilpen “zurruna” eskatzen duena eta,
horregatik, erabiltzaileak ordutegia zorrozki betetzea ezinbesteko baldintza izaten
dela etxekoek beren lan ordutegiak ere behar bezala bete ahal izan ditzaten. Badirudi
garbi dagoela balizko erabiltzaileen beharren egoera desberdin ugarietara egokitutako
eskaintza atontzeko modurik aproposena, bakarra ez esatearren, etxeko arreta
zerbitzuekin koordinatutako eta auzunera mugatutako eguneko zerbitzuak
funtzionatzen jartzea dela. Orain, eguneko erabiltzaileen %40 bat SADen erabiltzaile
ere badira, eta proportzio bera da joaten den zentroa dagoen auzunean bertan bizi
dena.

48. Langileria ratioak. Zuzeneko arretako langileen guztirako kopuruak aplikagarria
den arautegiak eskatzen duen gutxienekoa %32an gainditzen duen arren, esan
behar da EAEn zenbait zentrok ez dutela indarreko Dekretuak gutxieneko modura
jartzen dituen ratiorik iristen. Zentro hauek denen %12,9 dira, eta erabiltzaileen
multzoaren %16,5 hartzen dute. Egia da beharrezko gutxienekoaren aldean
igarritako defizita ez dela oso nabarmena zeren, EAEn, guztira 12,6 langilekoa
baita, eta egia ere bada datuak tentuz interpretatu behar direla, zeren Azterlanaren
esparruan erabiltzaileak beren ezgaitasun graduaren arabera sailkatzeko erabili diren
irizpideak, ziurrenik,  ez baitira zentroetako arduradunek erabilitako berberak baina,
hala ere, legezko ratioak gutxienekoak direnez, zentro horiek orain dituzten
langileriak berraztertu beharko dituzte, arautegietako eskakizunetara hobeto doitzea
bermatuko badute.

Aurrekoarekin lotuta, gogoan izan behar da analisi juridiko-administratiboan
eskatutako ratioak hobetu beharraz, eta zuzeneko arretako langileen
presentzia fisikoarekin lotzea komeni dela-eta egindako gomendioa,
eguneko edozein unetan bete dadin bermatu nahi bada. Funtsezkoa da,
halaber, gogoan izatea ratioak hobetzea laguntzazko estandarrak
hobetzearekin lotu behar dela beti, egoitzei buruz esan den moduan.

49. Ezaugarri fisikoak. Alferrikako errepikapenak saihesteko, eta eguneko zentroen
alderdi fisikoen balorazioa, oro har, egoitzetako zerbitzuei buruz esandako argudio
berberetara doitzen denez, jarraian, indarreko legedian ezarritakoari, edo Europako
literatura espezializatuan finkatutako ohitura onen gomendioei adituz, berrikusi eta
hobetu beharko liratekeen alderdiak soilik aipatzea erabaki da.

• Kanpoko irisgarritasuna. Irisgarritasunaren arloa ondo betetzen dela igarri
arren, ezinbestekoa da oraindik oztopo arkitektonikoak dituzten
zentroei (den-denak Bizkaian daude), oztopoak ken ditzaten eskatzea,
are gehiago guztira fisikoki mendekoak diren 39 erabiltzaile hartzen dituztela
eta horietako 6 gurpildun aulkien erabiltzaileak direla kontuan izanik.

• Barruko irisgarritasuna. Garrantzitsua da, orobat, egoitzen barruan
irisgarritasuna bermatzeko beharrezko neurriak har daitezen,
irisgarritasuneko oinarrizko baldintzak betetzen ez dituztela ikusten
den zentro guztietan, hau da, kanpoko eta barruko ateak nahikoa zabal
izatea, korridoreetan eskudelak izatea, eskailera eta arrapaletan zoru irristagaitza
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izatea, bainugeletako batean gutxienez gurpildun aulki bat biratzeko nahikoa
toki egotea, eta jantoki eta jardueren eremura joateko ere lekua izatea.

• Bainugela geriatrikoa izatea. Hogei erabiltzaileko bainugela
geriatriko bat izateko arautegizko baldintza betetzen ez duten
eguneko zentro guztiei baldintza horretara doi daitezen eskatu behar
zaie. Defizit horrek gaur eguneko zentroen %25 hartzen ditu.

• Kisketak komun eta bainugeletan. Eguneko zentroen laurdenak baino
gehiagok ez dute betetzen, behar izanez gero, komun eta bainugeletako ateak
kanpotik desblokeatzeko mekanismoren bat jartzeko betebeharra.
Ezinbestekoa da, pribatutasunerako eskubidea zainduz, baldintza
hau bete dadin.

• Suteez babesteko neurriak. Ezinbestekoa da suteen aurkako
instalazio eta ekipamenduen alorrean betetzen ez direnak
berehalakoan zuzentzea (suteen igarleak eta alarmak jartzea, eskuko su-
itzalgailuak jartzea, premialdiko argiak eta irteeren seinaleztapena), zentroetako
arduradunek emandako datuen arabera, gutxi dira-eta. Funtsezkoa da, halaber,
gai honekin lotuta dauden neurri funtzionalak nabarmen hobetzea;
ezinbestekoa da, bereziki,  halakorik ez daukaten zentroek suteetan zer egin
jakiteko eredu edo jarraibideez hornitzea, eta langileak prebentzioan ez eze
igarpenean eta ebakuazioan trebatzea; horretarako, simulazioak egingo dituzte,
su itzalketan ardura duten agintariek egoki irizten dioten bezain aldioro.
Arautegizko betekizuna ez den arren, eguneko zentroek larrialdi
planak izan behar dituzte, eta plan horiek agintari eskudunen
eskueran jarriko dira.

50. Zentroen betekizun funtzionalak eta funtzionamendua. Eguneko zentroen
ezaugarri fisikoen kasuan bezala, hemen iruzkinak ezinbesteko gomendioetara
mugatzea erabaki da, egoitzei buruz esandako balorazioak errepikatzea saihesteko.

• Baldintza funtzionalak. Eguneko zentrorik gehienek barruko arautegia,
kexa prozedura, erreklamazio liburu edo orriak, iradokizun ontzia, prezioen
tarifa eta kontratu dokumentua badauzkaten arren, bada oraindik halakorik
betetzen ez den egoerarik -%10 eta %20 betekizunaren arabera- eta
hori azkar zuzendu behar da.

Bestalde, ebaluaziorako eta kalitatea etengabe hobetzeko sistemak aplikatzea
arautegizko betekizunak ez diren arren, eguneko zentroetan hedatzea komeniko
litzateke, izan ere, eguneko zentroak egoitzazko zerbitzuak baino gehiago
betetzen dute arau hori.

• Elikadura. Oraindik ez da menu alternatiborik eskaintzen, ez eta plater
aukerarik ere, eguneko zentroen herenean, arautegiz finkatutako baldintza den
arren. Ezinbestekoa da zentro guztiak gutxienez bigarren formula
horretara doi daitezen.
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• Kontinentziaren kontrola. Arautegiak jaso ez arren, beharrezkoa da
eguneko zentro guztietan kontinentzia kontrolatzeko banan-banako
planak ezar daitezen erraztu eta sustatzea, zaintzen diren pertsonek
bustita ahalik eta denborarik gutxien  eman dezaten.

• Euspen fisikoen aplikazioa. Neurri hauek murriztaileak direnez,
ezinbestekoa da neurri horiek aplikatzen dituzten edo uneren batean
aplika litzaketen zentro guztiek halakoak aplikatu eta berraztertzeko
prozedura formalak izatea, non erabiltzailearen edo bere legezko
ordezkariaren baimena eskatu behar dela, zer euspen mota erabiltzen
den eta zenbat pertsonari aplikatzen zaizkion beti idatziz jasotzeko
aukera izateko erregistroak izango direla azalduko den.

• Erabiltzaileek jardueretan parte hartzea. Egoitzazko zerbitzuetan, bai
egoitzetan bai etxebizitzetan, ikusitakoaren aldean, erabiltzaileek jardueraren
batean parte hartzen duten eguneko zentroen proportzioa nabarmena da, zeren
%50etik gorakoa baita. Gizarte eta kultura jardueretan, eta gozamen jardueretan,
erabiltzaileen %50 baino gehiagok aktiboki eta nahikoa sarri parte hartzen
dute. Gomendatzen da alde horretatik egindako ahaleginari eustea
eta, jarduerak egokituz, ezgaitasun handiagoak eta ezagumena
hondatuta daukaten pertsonen partaidetza gehitzea sustatzea.

• Partaidetza-organoak. Beharrezko irizten zaio, oraindik halako
neurririk hartu ez duten eguneko zentroetan, partaidetza-organoak
edo bideak sortzea eta abiaraztea aktibatzeari -%55 baino gehiago dira
halako ezer ez dutenak, zentroetako arduradunek emandako datuen arabera -
.

• Langileen antolaketa. Arlo honetan, funtsezko irizten zaio eguneko zentro
guztietan Dekretuak eskatzen duen langile giltzarri edo erreferentziazkoaren
irudia zabal dadin sustatzeari, zeren egun EAEko eguneko zentroen erdian
baino apur bat gehiagotan soilik baitaukate halakorik.


