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Aurrekariak

Arartekoak arreta berezia jar tzen du gero eta ugariagoa den 
65 urtetik gorako per tsonen talde heterogeneoarengan.

Talde horren %80 inguru bizi tza modu autonomoan gara 
dezaketen per tsonek osa tzen dute, eta gehienak 80 urtetik 
beherakoak dira. Gainon tzeko %20a eguneroko bizi tzako 
jarduerak egiteko lagun tza behar duten per tsonek osa tzen 
dute, eta horiek gehienetan emakumeak eta 80 urtetik go-
rakoak izaten dira.

Per tsona bakoi tzaren premiak desberdinak dira, beren 
osasun-egoeraren (zen tzurik zabalenean hartuta), menpe-
kotasun-mailaren eta gaitasun ekonomikoaren araberakoak 
izaten baitira. Familiarengandik zein gizartearengandik jaso-
tzen duten lagun tzak eta bizi diren inguruko ezaugarriek 
(irisgarritasuna, eta abar) eragin zuzena izango dute beren 
bizi-kalitatearengan.

Adinekoek gizarteari hainbat alorretan egindako ekarpen 
garran tzi tsua, hala nola, ezagu tza eta esperien tziaren igor-
pena, trebakun tza, sormena, etab., baita senideak zain tzen 
eta lagun tzen buru tzen duten egiteko ukaezina ere, adine-
ko horien parte har tzea ahalbide tzen duten eta zahar tzaroa 
ahalmenenez edo gaitasunez beteriko bizi etapa gisa agerian 
jar tzen duten politika publikoen garapenean jaso behar dira; 
gizarte aldaketarako bidea eman duten eta adinekoei merezi 
duten gizarte esku-har tzerako eta solaserako protagonismoa 
eta gaitasuna ematen dieten politikak.

1.

Arloa kopurutan

2012an 40 kexa berri erregistratu dira adineko per tsonen 
arloan. Kexak izapide tzeko lana osa tzeko, ekin tza planari 
buruz ko kapitulu honetako IV. atalean azaldu ditugun jar-
duketak egin dira.

2.

Kexarik aipagarrienak

2.1. Biz kaiko eta Arabako per tsonen zenbait kexa eta 
kon tsulta izan ditugu. Arrazoia izan da administrazioek 
behin eta berriz eskatu diz kietela dagoeneko euren es
kuetan dauden agiriak, norberaren autonomia susta tzeko 
eta mendetasuneko egoerari arreta emateko zerbi tzuak eta 
prestazioak eska tzeko prozeduretan.

Alde batetik, kez katuta gaude, alde batetik, administratuek 
dagoeneko diharduen administrazioaren eskuetan dauden 
agiriak ez aurkezteko duten eskubidea urra lezakeelako ho-
rrek (Administrazio Prozedura Erkideari buruz ko azaroaren 
26ko 30/92 Legeko 35.f artikulua eta herritarrek zerbi tzu pu-
blikoak elektronikoki eskura tzeko ekainaren 22ko 11/2007 
Legeko 6.2 b artikulua) eta, bestetik, errekerimendu horiek 
prozedura a tzeratu eta hain ahula den taldeari (mendeta-
suneko egoeran dauden per tsonena) bere eskubideak erabil-
tzeko asmoa ken liezaioketelako, gestio horiek zain tzaileei 
–kasu askotan adineko per tsonak dira– ekar liezaieketen 
gainesfor tzua dela-eta, berez lan zama handia har tzen bai-
tute euren gain. Askotan adierazi dugunez, gure erakundeek 
ahalik eta gehien arindu behar diete lan zama hori. 

Bizkaiko Foru Aldundiko (aurreran tzean, BFA) Gizarte Ekin tza 
Sailak kez ka horretan bat datozela esan digu; haren iri tziz, 
“...mendekotasuna balora tzeko prozedurak eta baliabideak 
eslei tzeko prozedura bakar batean batu behar dira izapideak 
eta zereginak errepikatu ez daitezen.” Eran tsi duenez, zen-
tzu horretan lan egiten hari dira eta zenbait jarduketa egin 
dute hari buruz, hala nola “L.D. aplikazioa (balorazioak) modu 
informatikoan migratu da familia barruko zain tzak eta egoi tza 
iraunkorrak aplika tzearekin bateragarria den ingurune batera. 
Horrela, L.D. aplikazioan dauden datu guztiak automatikoki 
irauli dira beste aplikazioetan. Baliabideak kudea tzen dituzten 
administrazio unitateek balorazio unitateek egindako BAPak 
ez berrikusteko agindua eman da, eta era berean, gehiago lu-
zatu gabe eta automatikoki baliabidea eslei tzen jarraitu dadin 
ere agindu da.” edo BJA sinatutakoan prestazioa amaitu tzat 
emateko aukera, eska tzaileak hala nahi badu.

Az kenik, aipatu duenez, “Prin tzipio horiek bete tzen dira, 
baina ba tzuetan zaila da horiek zorro tz bete tzea, prozesuan 
administrazio batek baino gehiagok parte har tzen dutelako: 
udalak, balorazioa egiteko eskabidean (eta e txez e txeko 
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lagun tza bada, baliabidea eslei tzean), Aldundia (baliabidea 
balora tzean eta eslei tzean) eta beste ba tzuk (Gizarte Seguran-
tza FLPOn eta Eusko Jaurlari tza Telelagun tzan)”.

Horrek, berriz ere, agerian u tzi du erakundeen arteko ko-
ordinazioa bul tzatu behar dela EAEn norberaren autono-
mia susta tzeko eta mendetasunari arreta emateko legearen 
aplikazioa  txosten bereziko hirugarren eta laugarren gomen-
dioetan aipatu genuenez. 

2.2. Senide bat kexu zen Irungo egoi tza zentro pribatu 
batean adineko per tsona bati emandako arreta medikua
gatik. Gure iri tziz, Gipuz koako Foru Aldundiko (aurreran tzean, 
GFA) Inber tsio, Ikuskari tza eta Lankide tza Zerbi tzua bat etorri 
ez arren, zen tzu horretako jardunbide desegokiak gertatu zi-
rela ondoriozta tzeko zan tzuak zeuden. Kexa horiek izapide-
tuz agerian geratu da egoi tza zentroan arreta jaso tzen duen 
per tsonaren osasun egoerak zentro horren arreta ahalmena 
gaindi tzen duenean, egoera hori familiari berehala jakinarazi 
behar zaiola, adineko per tsona beste toki batera eramateko.

2.3. Kexa ba tzuen izapide tzearen kariaz, foru erakundeei 
arestian aipatu  txosteneko gomendioei buruz ko oroigarriak 
igorri diz kiegu, zehaz ki, 11.16 gomendioa GFAri eta 11.6 eta 
11.7 gomendioak Arabako Foru Aldundiari (aurreran tzean, AFA).

2.4. Enkarterrien eskualdeko (Biz kaia) eguneko zen tro
rako sargarritasunari buruz ko zenbait kexa jaso ditugu. 
Dirudienez, Balmasedan eguneko zentro berria abiarazteak 
eragina izan du eskualdeko beste eguneko zentroetan; hala, 
Gueñesko Lújar Zentroa i txi egin da eta eskualdeko erabil-
tzaileek, senideek eta herritarrek horren aurka egin dute, eta 
beste zentro ba tzuetan, hala nola Zallako Enkarterri Zen-
troan, okupatutako plazak murriztu dira. Eskualde horretan 
biztanleria oso sakabanatuta dago eta, beraz, herri  txikietatik 
gertu zentroak egoteak hobeto bermatuko luke arreta, are 
gehiago kontuan har tzen badugu orain txe bertan i txarote-ze-
rrenda dagoela, batez ere adineko per tsonak Balmasedako 
zentro berrira eroateko zailtasunek eraginda (eguneroko 
joan-etorriak luzeegiak dira).

Sakoneko beste arazo bat dago, eguneko zentro pribatuen 
homologaziorik ezari lotuta. Arrazoia, Gizarte Ekin tza Saila-
ren arabera, Eusko Jaurlari tzak mendeko adineko per tsonen-
tzako eguneko zentroei buruz ko urriaren 17ko 202/2000 De-
kretuaren araudia garatu ez duela da. Eusko Jaurlari tzaren 
ustez, bestalde, ez da beharrez koa araudia gara tzea foru 
erakundeak berak homologazioak egin ahal izateko beteki-
zunak behar bezala ezar di tzan. Gure iri tziz, premiaz koa da 
arazo horri eran tzuna ematea, autonomia eta foru mailako 
erakundeen arteko koordinazio egokiaren bidez.

Beste kexa ba tzuk izapide tzerakoan, Biz kaiko beste es-
kualde ba tzuetako eguneko zentroetan ere i txarote-zerren-
dak daudela egiaztatu dugu. Hori dela-eta, BFAko Gizarte 
Ekin tza Sailari berriz esan behar izan diogu zerbi tzu horiek 
zerbi tzuari lotutako prestazioa arau tzen duen araudian sar-
tzea komeni dela (izan ere, egun, prestazio horretatik kanpo 
u tzi dira). Sailak jakinarazi digunez, “prestazioa zabal tzeko 
premiari, komenigarritasunari edota, egokia bali tz, aukerari 

eta eguneko zentro pribatu batean emandako arretak era-
gindako gastuak ordain tzen lagun tzeari buruz ko hausnarke-
ta” hasi du.

2.5. Per tsona ba tzuek salatu dutenez, Bilboko Udalak uko 
egin dio e txean zain tza per tsonalak egiten zituen lagun tzaileak 
adineko per tsonari eguneko zentrorako foru garraioaren gera-
lekura lagun ziezaion onar tzeari. Gure ustez, eskaera arrazoiz-
koa zen eta baliabideak optimiza tzen lagun tzen zuen (Uda-
lak, ordea, helburu horretarako beste per tsona bat ordu erdiz 
kontrata tzea proposatu zuen, eta horrek zain tza per tsonalak 
galarazi edo haien inten tsitatea gu txiarazten du).

BFAk derrigorrez eskaini behar du garraioa eguneko zentrora 
iristeko, baina erabil tzaile guztiak errazago bil tzeko (alferre-
ko i txaronaldiak saihestuz) zenbait geraleku adieraziz gaitu 
dezake. Ba tzuetan, erabil tzaileak bildu beharretarako egoki-
tzapenak egiten dira, baina azaldu diz kiguten kasuetan, al-
daketak per tsona gehiagori zekarz kion kalteak onurak baino.

Gure ustez, Bilboko Udalak e txez e txeko lagun tza zerbi
tzua (aurreran tzean, ELZ) kudea tzeak irtenbidea eman behar 
luke, arreta per tsonala eta lagun egitea uztartuz, per tsona 
bakoi tzaren tzat aurreikusitako zerbi tzu inten tsitatearen espa-
rruan. Halako kasuetan, Bilboko Udalari adierazi diogu e txez 
e txeko lagun tza zerbi tzuan eguneko zentrorako garraioaren 
bilketa gunerako lagun egite laburra sar tzea komeni dela. 
E txean burututako zain tza per tsonalen amaierarekin bat eto-
rri behar luke denboran eta beharrez ko bidea da eguneko 
zentroaren zerbi tzua eraginkortasunez eskaini ahal izateko. 
Udalak aukera posibleak aztertuko dituela esan digun arren, 
orain arte ez du agertutako arazoa konpondu.

ELZri lotutako beste kasu batean, mendetasuneko III. gra-
dua daukan adineko per tsona baten familiak Arabako foru 
erakundeak arreta horretarako esleitu zituen zereginetako 
ba tzuk aldatu nahi zituen. Arartekoaren esku-har tzeak al-
daketa bul tzatu zuen haiek nahi zuten zen tzuan, eta hala al-
derdi bien onerako akordioa lortu zen.

2.6. GFAk per tsona onuraduna hil ondoren lagun tza pro
duktu bat (ohe artikulatua) bil tzeko luzamenduari dagokio-
nez, Sailak jakinarazi zigunez, bilketa egin zen eta alegatu 
zuenez ez zuen legez xedatutako eperik urratu. Halaber, bat 
etorri zen Ararteko erakundearen: halako prozesuek biz-
korrak izan behar dute, administrazioak dauz kan baliabideak 
optimiza tzeko eta baliz ko erabil tzaileen onerako.

2.7. Urte hasieran, kexak areagotu ziren Biz kaian balora
zio prozesua luza tzen zelako, e txez e txeko bisitak egiteko 
ardura duen erakundearen kontratazioari lotutako zenbait 
gorabeheraren ondorioz. Momentu batean, erakunde honek 
adierazi zuen mendetasuna balora tzeko lanak foru erakun-
deetako langileen ardura izatea komeni dela, bai ezagu tzen 
diren datuen izaera per tsonalagatik, bai independen tziaren 
prin tzipioa bermatu eta azaldutakoa bezalako egoera oke-
rrak saihestu beharragatik, hori dena Norberaren Autonomia 
Susta tzeko eta Mendetasuneko egoeran dauden Per tsonen 
Arretarako abenduaren 14ko 39/2006 Legeko (aurreran-
tzean, AMAL) 28.6 artikulua betez.
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2.8. Donostiako Udal Kirol Patronatuak, kirol jarduerak 
bere lehentasunen arabera antola tzeko ahalmena izan arren, 
kexa aurkeztu zuten adineko per tsonekin batera adineko per-
tsonen tzako kirol ikastaroak beste zentro batean (egokiagoa 
eta irisgarria haien iri tziz- eskain tzeko aukera balora tzea onar-
tu du, baldin eta per tsona kopuru arrazoiz ko batek ikastarora 
joateko konpromisoa har tzen badu. Gure iri tziz, per tsona ho-
rien osasuna susta tzen eta zahar tze aktiboa bul tza tzen duten 
aztura osasungarriak har tzen lagun tzen du horrek.

2.9. Aurten kexa asko AFAk onartutako mendetasun 
graduaren murriz ketarekiko desadostasunari eta fa-
milia inguruko zain tzetarako prestazio ekonomikoengatik 
(aurreran tzean, FIZPE) behar gabe jasotako zenbatekoak 
i tzuli beharrari dagokionez horrek zekar tzan ondorioei 
buruz koak izan dira.

Ikusi dugunez, halako kasuetan, hasierako mendetasunaren 
onarpenaren balioz kotasun epea iraungi tzeko egun berbe-
retan, gutun bat helarazten zi tzaien eta bertan interesatuei 
balorazio berria eskatu eta horretarako data ezar tzen zen, 
gu txienez, handik lau hilabetera, balorazio berritik erator 
zitez keen ondorioen berri eman barik.

Balorazio berriaren ondorioz, FIZPE emateko betekizu-
na indargabe tzen zen eta horren ondorioak arestian aipatu 
iraungi tze datara a tzera eramaten ziren. Hala, herritarrek ha-
sierako balorazioaren iraungi tze dataren eta balorazio berria-
ren ebaz penaren dataren artean jasotako hileko kuotak i tzuli 
behar zituzten.

Gure iri tziz, administrazio prozedura orokorrari buruz ko lege-
diaren eta AMAL gara tzeko, FIZPEren araudia onartu zuen 
abuztuaren 3ko Diputatuen Kon tseiluaren 40/2010 Foru De-
kretuko 6, 20.a) eta 21.c) artikuluen interpretazio zuzenak, 
prestazio desegoki horiek eska tzeko ain tzat hartutako eragin 
data mendetasun gradu berria onar tzeko datan jarriko luke, 
eta ez aurreko onarpena iraungi zenekoan. Ezinez koa li tzateke 
froga tzea eskatutako betekizuna berrazterketa izatez egin den 
unea baino lehen gertatu dela. Data horretan egiaz ko iriz pen 
teknikorik egon ez arren hala jo tzea eduki zehaztugabea edo 
ezinez koa duen ebaz pen baten a tzerareagina argudia tzea be-
zalakoa li tzateke (HAAJ eta APELko 62.1.c artikulua). Egokia 
iri tzi genion behar gabe jasotako prestazioak i tzul tzeko eska-
tzen duten ekin tza administrazio horiek ofizioz berrikusteari. 
Foru erakundea ez dator bat interpretazio horrekin.

AFAri adierazi genion, per tsona horiei –diru-sarrera urriak di-
tuzten eta jasotako prestazioak gastatu dituzten adinekoak 
gehienak– eragiten ari zi tzaien kaltea ikusita, berrazterketa 
egoteko data iraungi tzea gerta tzen den hil berean finka zeza-
la eta, edonola ere, argi eta zeha tz azal zi tzatela balio-epea-
ren preklusiotik eratorritako baliz ko ondorioak. Hori guztia 
administrazioaren jarduerarik ezak per tsona interesatuak 
kalte ez zi tzan. 

Balorazioari berari dagokionez, iriz pide teknikoak eta me-
dikuak darabil tza eta, haien izaera dela-eta, ez dagokio 
erakunde honi haiek eztabaida tzea. Hala ere, kez ka handia 
sortu digu, herritarrek balorazio horiei buruz eraku tsi duten 
desadostasunarekin batera, baloratutako per tsonen lagun-
tza eta zain tza premiak ikusita, nekez uler daitez keen gra-
duazioei buruz ko per tzepzioa ere egoteak –hala adierazi di-

gute sare publikoko osasun langileek edo gizarte langileek, 
gure informazioa haiekin kontrastatu dugunean–. 

AFAk mendetasuna balora tzeko baremo berriaren (indarrean 
o tsailaren 18az geroztik) aplikazio zuzenean arrazoitu ditu 
balorazio edo gu txi tze berriak, haren aburuz, baremo berriak 
lehenagoko balorazio tresnaren disfun tzio argiak zuzendu 
baititu. Halaber, honako iriz pide teknikoa ere argudiatu du: 
mendetasuna egoera iraunkorra da eta ez dago arrazoiz ko 
aukerarik per tsonaren fun tzionamendua lehenera tzeko edo 
hobe tzeko. Honakoa ere eran tsi du: “adin aurreratuko, gaixo-
tasuneko edo desgaitasuneko egoera guztiek ez dakarte 
mendetasunik, ofizialki onar tzeko ondoreetarako, eta jardute 
oker orok ez dakar derrigorrez egoera hori ofizialki onar tzea”.

Bestalde, foru erakundeek eska tzen duenari espediente 
osoaren kopia eman zein ez, erasandako per tsonek euren 
defen tsa presta tzeko dituzten zailtasunak ikusita, komeni-
garria deri tzogu ebaz penarekin batera balorazio iriz pena ere 
eransteari.

2.10. Gure esku-har tzearen kariaz, BFAk aldi baterako 
egonaldiko baliabidea onartu zion lehenago hura ukatu zi-
tzaion adineko per tsona bati, zain tzaile nagusiak argudiatu-
tako premia bereziko zioak berrikusi ondoren. 

3.

Araudi- eta gizarte-testuingurua

3.1. 2012an, gizarte zerbi tzuen zorroa arautuko duen 
dekretua izapide tzen hasi da. Autonomia, foru eta udal ere-
muan zerikusia duten administrazioen arteko lau urteko ne-
goziazioen ondoren eman da urra ts hori. Bertan herritarrek 
eskubidea duten zerbi tzu mota, haien ezaugarriak, eskura-
tzeko betekizunak eta eskumen eremua jasoko dira. 

Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoak bere baitan 
lan-talde baten eraketa susta tzea erabaki du. Lan-talde ho-
rrek erabaki beharko du zorroaren finan tza nahikotasuna, 
 ho ts, erakunde bakoi tzak eslei tzen zaiz kion eskumenak ga-
ra tzeko izan behar dituen baliabide ekonomikoak. 

3.2. Gizarte Zerbi tzuen Erregistroei buruz ko uztailaren 
24ko 155/2012 Dekretu berriaren bidez, gizarte zerbi tzuen 
erregistroen berariaz ko arauketa eguneratu eta sistemati-
zatu da.

3.3. 2012an, Europako Zahar tze aktiboaren eta belau
naldien arteko elkartasunaren urtean, gure geografian 
paradigma horren aldeko zenbait ekimen gertatu dira. Gure 
administrazioek hura barneratu behar dute politika publikoen 
diseinuari aurre egiterakoan. Besteak beste, OMEk sustatu-
tako “Ingurune adiskide tsuak” proiektua az pimarratu behar 
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da. Euskadiko zenbait hiritan gara tzen ari da eta zenbait 
eremu jaso ditu, hala nola hiri ingurunea, garraioa, merkatari-
tza, kultura, etab. 

3.4. EMAKUNDEk Euskadiko “adineko” emakumeen 
autonomiari eta jabekun tza prozesuetan egindako ekar-
penari buruz ko azterlan interesgarria argitaratu du. Bertan 
eraku tsi dutenez, emakume bitatik batek batez beste 23 
urtez izan du esperien tzia lan eremuan. Emakume belau-
naldi horretan banakako autonomia maila handia a tzeman 
da. Haiek maiteen duten balioetako bat da hori, eta batez 
ere independen tziaz bizi tzeko eta kudeaketa ekonomikoa 
bere egiteko (gehien-gehienek egiten dute) joeran islatu da. 
“Zahar tzeko esperien tzia”ri buruz duten beldur handienetako 
bat euren eguneroko bizimodua gida tzen eta era tzen duten 
erabakien gaineko autonomia gal tzea da. 

3.5. Estatu mailan, o tsailaren 11ko 2011/174 Errege De-
kretuak onartutako mendetasuna balora tzeko baremo be
rria o tsailaren 18an sartu da indarrean. Dauz kagun datuen 
arabera, haren aplikazioak balorazio berrazterketetan gradua 
murriztea eta an tzeko egoeretarako arestiko baremoaren 
aplikazioaren arabera lortutako baino graduazio baxuagoak 
dakar tza. 

I eta II graduei lagun tza per tsonalerako prestazio ekono-
mikoa handitu izanak izan ezik, hari oso onuragarria baiteri-
tzogu, aurrekontu egonkortasuna berma tzeko eta lehiakorta-
suna susta tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 20/2012 
Errege Lege Dekretuaren bidez (aurreran tzean, 20/2012 
ELD) hartutako gainerako neurriek, gure ustez, a tzerapen 
handia ekarri diote per tsonen autonomia susta tzeko eta 
mendetasuneko egoeraren arretarako politiken garapenari. 
Hala, besteak beste, honako neurriak hartu dira:

 ■ I graduko balorazioa izan dutenak eta 2011ko abenduaren 
31 baino lehenago 2. mailako I graduan baloratuta egon-
da ere data hori baino lehen prestazioa onartu ez zaienak 
sisteman sar tzea 2015eko uztailaren 1 arte a tzera tzea.

 ■ Prestazioen eta zerbi tzuen bateraezintasun araubidea 
gogor tzea.

 ■ Prestazio ekonomikoen zenbatekoak oso murriztea.

 ■ FIZPEk a tzeraeragineko eraginak izateari u tzi dio 
20/2012ko ELD indarrean sartutakoan prestazio horiek 
jaso tzen hasi gabe daudenen tzat (dagoeneko sortutakoei 
eu tsita). 20/2012 ELD indarrean sartu denez geroztik, per-
tsona horien alde onartutako FIZPEak gehienez ere urte 
biko etenaldiari lotuta gera tzen dira.

 ■ Borondatez koa izan arren, zain tzaileen hi tzarmen berezia 
eta, beraz, kotizazioak sina tzen duenaren kargura baino 
ez dira egongo.

 ■ Mendekotasun gradu bakoi tzaren tzat ezarritako zerbi-
tzuen babes inten tsitateak murriztea.

IV.2 atalean aztertuko dugu euskal herri-administrazioak, ba-
bes maila gehigarriak ezar tzeko ahalmena erabiliz, zer neu-
rritan ari diren –edo ez diren– a tzerakada horren ondorioak 
arin tzen.

20/2012 ELDaren ondorioz, mailakako sailkapena desagertu 
da eta, beraz, indarrean sartu denez geroztik, graduazioak 

I gradua, II gradua eta III gradua kategoriak baino ez dira 
izango.

Aurten IMSERSOk honako gidak argitaratu ditu: Mendeta-
suneko egoeraren arauz ko balorazioaren jardunbide profesio-
nalerako gida: norberaren autonomiari lagun tzeko produktuak 
eta adineko per tsonen tzako, desgaitasuna duten per tsonen-
tzako eta mendetasuneko egoeran dauden per tsonen tzako 
prestazioen gidaliburua –estatu eta autonomia baliabideak–.

3.6. Nazioarte mailan Europako Kon tseilua Nazioarteko 
Hi tzarmen berri batean adineko per tsonen oinarriz ko es
kubideak jaso tzeko urra tsak ematen ari dela az pimarratu 
nahi dugu. Hi tzarmen horretan informaziorako eta komunika-
ziorako eta bizi tza politikoan, publikoan eta kulturalean parte 
har tzeko eskubidea az pimarratu da gehien.

3.7. Arabako Ba tzar Nagusiek, maia tzaren 14ko 34/2012 
Mozioaren bidez, lagun tzen eta dirulagun tzen ordainke
ta biz kor tzeko bideak gai tzeko eskatu diote AFAri. Adineko 
per tsonen arretaren eremuan lan egiten duten elkarte ba tzuk 
egoera oso zailak bizi tzen ari dira, batez ere AFAk diru-lagun-
tzak emateko ebaz penetan daukan a tzerapenagatik. Ararte-
koak, 2005eko gomendio orokorraren bidez, gizarte eremuan 
lan egiten duten elkarteei lagun tza instituzionala emateko 
bideak eta prozedurak hobetu beharrari buruz duen iri tzia 
eman zuen. Premiaz koa da administrazioek halako egoerak 
saihesteko behar diren neurriak har di tzatela. 

4.

Jarduera-planaren esparruko 
bestelako esku-hartzeak

4.1. Arartekoak EAEko haurren, nerabeen, gazteen eta 
helduen buruko osasunaren arretaren inguruan egin
dako hurbilketa: erronkak eta aukerak izeneko azterlana 
argitaratu du. Bertan, euskal herri-administrazioek az ken 
urteotan talde hain ahul horien osasun mentalaren arreta 
eta babes kontuetan egin duten esfor tzu handia onartu du 
eta, aldi berean, ekimen berriak, garapen handiagoa edo 
hobekun tza behar dituzten kontuei erreparatu die gehien, eta 
haiei buruz ko gomendioak egin ditu.

4.2.  EAEn norberaren autonomia 
sustatzeko eta mendetasunari 
arreta emateko legearen 
aplikazioa izeneko txosten 
bereziaren segimendua

Txosten berezian jasotako datuak 2007, 2008, 2009 eta 
2010. Urteei zegoz kien. 2011ko ohiko  txostenean, berriz, 
ekitaldi hartako datuak aipatu genituen. Jarraian, labur azter-
tuko ditugu 2012. urtearen gaineko datuak.
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Txosten berezian behin eta berriro az pimarratu genuen le-
gez, oraindik ere arazoak ditugu mendetasuna arta tzeko eta 
autonomia per tsonala susta tzeko arloan azterketa kuantitati-
bo fidagarria egin ahal izateko. Horrexegatik gomendatu ge-
nuen  txosten horretan aldi oro indarrean dagoen informazio-
rako sistema integratua sor tzeko urra tsak eman behar zirela.

Eskuragarri ditugun iturri ezberdinek –IMSERSOren men-
peko Autonomiarako eta Mendetasunari Lagun tzeko Siste-
maren informazio-sistema (AMLSIS), Eusko Jaurlari tzaren 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila, Arabako Foru Aldundia, 
Biz kaiko Foru Aldundia eta Gipuz koako Foru Aldundia– eman 
diz kiguten datuak ez datoz guztiz bat. Bereziki kez kagarria 
da zer-nolako aldea dagoen Biz kaiko Foru Aldundiak eman-
dako datuen eta, aurten, elkarren arteko koheren tzia gordez,  
IMSERSOk eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak aurkeztu 
dituztenen artean. Horrek berriz ere zehaztasunik ez eduki-
tzera garama tza, eta ondorioz, kasu bakoi tzean fidagarrien 
gerta daitez keen datuak erabili behar ditugu edo, bestela, 
iturri bakoi tzak ematen dien tratamendua kontuan hartuta gai 
honen inguruan gerta tzen den bilakaerari buruz ko ondorioak 
atera tzen lagunduko digutenak.

4.2.1. Foru Aldundiek 2007ko urtarrilaren 1etik 2012ko 
azaroaren 1era bitartean emandako datuen arabera, EAEn 
guztira 195.800 eskari jaso dira 133.065 eska tzaileren 
mendetasun-egoera aitor tzeko. Hona hemen datu horien lu-
rraldekako banaketa:

A
ra

b
a

B
iz

ka
ia

G
ip

uz
ko

a

G
uz

tir
a

Mendetasun-egoera aitortzeko 
eskariak  
(2007-01-01etik 2012-11-01era)

 
 

31.834

 
 

85.240

 
 

78.726

 
 

195.800

Mendetasun-egoera aitor tzeko 
eskariak egin dituzten per tsonak
(2007-01-01etik 2012-11-01era)

 
 

21.553

 
 

60.873

 
 

50.639

 
 

133.065

Iturria: Arabako, Biz kaiko eta Gipuz koako Foru Aldundiak.

Hona hemen kasu bakoi tza baloratu ondoren mendetasun-
egoera bakoi tzari ematen zaion sailkapena (0 graduan sar-
tzen dira autonomo tzat jo tzen diren per tsonak).

20121101a bitartean 
baloratutako pertsonak G

zo
na

k

E
m

ak
um

ea
k

G
uz

tir
a

0. GRADUA 1.698 2.762 4.460

I. GRADUA 1.362 1.928 3.290

II. GRADUA 1.642 2.343 3.985

III. GRADUA 1.000 2.044 3.044

GUZTIRA 5.702 9.077 14.779

20121101a bitartean 
baloratutako pertsonak G

zo
na

k

E
m

ak
um

ea
k

G
uz

tir
a

  (*)

0. GRADUA 4.893 8.717 13.610

I. GRADUA 6.545 11.827 18.372

II. GRADUA 6.619 11.128 17.747

III. GRADUA 6.688 12.995 19.683

GUZTIRA 24.745 44.667 69.412

0. GRADUA 2.587 3.911 6.498

I. GRADUA 3.152 5.071 8.223

II. GRADUA 3.429 5.748 9.177

III. GRADUA 2.625 5.599 8.224

GUZTIRA 11.793 20.329 32.122

Iturria: Arabako, Biz kaiko eta Gipuz koako Foru Aldundiak

(*)  Biz kaiko Aldundiak emandako datuak ez datoz bat eskatutakoare-
kin (baloratutako per tsonak) eta graduen araberako balorazioi 
buruz koak dira. Hori dela-eta, ezin dugu EAE osorako analisirik 
egin, ofizialki mendetasuneko egoeran dauden per tsonei eta haiek 
osa tzen duten euskal biztanleriaren ehunekoari dagokienez. Hala-
ber, ez dago lurraldekako konparaziorik egiterik.

Lurraldez lurraldeko biztanleriari dagokionez, Gipuz koan 
mendetasuneko egoera onartu zaien per tsonen tasa 
36,45 da, 1.000 biztanleko. Araban tasa hori % 32,37 da; 
lurralde horretan, ehuneko hori murriztu egin da aurreko ur-
tearen aldean.

Mendetasuneko egoeran dagoen per tsonaren sexuari da-
gokionez, EAE osoan, gehiengoa emakumeak dira oraindik 
(mendetasuneko egoeran baloratutako per tsonen % 63 bai-
no gehiago emakumeak dira). 

Mendeko biztanleriaren graduazioari dagokionez, esan be-
har dugu Gipuz koan % 32,09 mendetasun handikoak di
rela (III gradua), % 35,82k mendetasun larria dute (II gradua) 
eta gainerako % 32,09k mendetasun neurri tsua (I gradua). 
Araban, ehuneko horiek % 29,50, % 38,62 eta % 31,88 dira, 
hurrenez hurren. Joan den urteari dagokionez, II graduan ba-
loratutako mendeko biztanleen ehunekoaren goranz ko joera 
ikusi dugu, mendetasun handikoen propor tzioaren kalterako.

Graduazioa eta sexua aldagaiak guru tza tzen baditugu, on-
dorioztatu behar dugu emakumeen taldean mendetasun 
handikoen –egoerarik larriena– ehunekoa gizonez koei da-
gokienez baino sei puntu handiagoa dela eta, aldi berean, 
balio hori aurreko urtean baino puntu bi handiagoa dela.

4.2.2. IMSERSOk eta Eusko Jaurlari tzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Sailak emandako datuei esker 2011 urtea-
rekiko egon den bilakaerari buruz ko zenbait ondorio atera 
daitez ke.
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A
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Espedienteak 10.680 36.654 31.940 79.274

Iriz penak* 10.202 34.615 31.233 76.050

Prestazioak jaso tzeko  
eskubidedun per tsonak**

 
46.853

Onuradunak (prestazioak 
esleituta dizutenak)

 
6.401

 
16.096

 
17.106

 
39.603

Esleitutako prestazioak 8.170 17.808 21.048 47.026

Onuradun bakoi tzaren 
prestazioen ratioa

 
1,28

 
1,11

 
1,23

 
1,19

Iturria: AMLSIS eta Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte Gaie-
tako Saila.

*  Administrazioak eska tzailearen mendekotasunaren balorazioaren 
gainean emandako iriz pena, hura autonomo tzat jo tzen duena 
edo, bestela, bere mendekotasunaren gradua eta maila zehazten 
dituena.

**  Ezin da lurraldez lurraldeko daturik eman, izan ere, IMSERSOk ez 
ditu bereiz adierazi eta sailak eman duen informazioan ez da ino-
lako daturik ager tzen uztailean egindako nomenklatura aldaketaren 
ondorengo mailaketa berriez.

Prestaziorako eskubidea izanda dagoeneko prestazio
ren bat esleituta duten per tsonen ehunekoak hobekun tza 
 txikia izan du eta, beraz, 2011n 2010aren aldean erregistra-
tu zen hobekun tza handiko joera hau tsi da. Hortaz, 2012an 
prestaziorako eskubidea izanda arretaren zain dauden per-
tsonak % 15,47 dira (% 15,63 ziren iaz).

1.000 biztanleko izapidetutako espediente kopurua han-
ditu eginda Araban (33,53tik 35,37ra 2012an) eta Gipuz koan 
(45,88tik 46,61era 2012an), eta murriztu egin da Biz kaian 
(2011ko 34,55etik 2012ko 32,65era). Gipuz koako lurraldea 
da, bere biztanleriarekiko propor tzioan, lan bolumenik han-
diena erregistratu duena, berriz ere.

Ebaz pen maila (iriz penen propor tzioa espediente kopurua-
rekiko), iaz nabarmen hobetu ondoren (2010eko % 92,40etik 
2011ko % 96,01era), apur bat okertu da aurten (2011ko 
% 96,01etik, emandako iriz pideen % 95,93a hasitako espe-
diente kopuruarekiko, 2011n).

Aurreko urtearen aldean, 1.000 biztanleko prestaziorako 
eskubidea duten per tsonen tasa murriztu egin da, bai-
ta prestazioak esleituta dauz katen per tsona onuradunei 
dagokiena. 

EAE osoan, per tsona onuraduneko prestazio ratioak, 
2011n 1,15etik 1,19ra hazi ondoren, berdin iraun du. Lurral-
dez lurralde, Gipuz koak eta Biz kaiak apur bat hobetu dute 
eta Araban jai tsiera  txikia gertatu da, oraindik ere ratiorik 
onena badauka ere.

4.2.3. Prestazio motari eta haien banaketari dago-
kienez, bildutako datuetan kontraesanak daude. Hala ere, 

IMSERSOk eta Eusko Jaurlari tzako Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak emandakoei kasu eginez gero, honako 
ondorioak atera di tzakegu:

 ■ Oraindik ere FIZPE nagusi tzen da: prestazio guztien 
% 49,09. Gainera, ehuneko hori iaz koa (% 47tik gertu). 
baino handiagoa da

 ■ Egoi tza arreta prestazioen % 18,51 da. Propor tzio hori 
iaz koa (% 16) baino dezente handiagoa da.

 ■ Telelagun tza % 6,82 da. Beraz, aurreko urtearen aldean 
(% 12 inguru zen) jai tsiera handia izan du. 

 ■ Eguneko zentroetan (% 10,78) eta e txean bertan jasotako 
(EAZ: 9,74) arretari dagoz kion ehunekoak apur bat jai tsi 
dira 2011koen aldean (% 11 inguru).

 ■ Zerbi tzuari lotutako prestazio ekonomikoa prestazio guz-
tien 2,64 da, 2011n baino % 0,02 gehiago.

 ■ Lagun tza per tsonaleko prestazio ekonomikoak haz kunde 
handia izan du (2011ko 1,43tik aurtengo 2,42ra) eta Biz-
kaian eta Araban oraindik hu tsaren hurrengoa da.

4.2.4. Aurrekontu-egonkortasuna berma tzeko eta le-
hiakortasuna susta tzeko neurriei buruz ko uztailaren 13ko 
20/2012 Errege Lege Dekretuak (20/2012 ELD) norberaren 
autonomiaren sustapenari eta mendetasunaren babesari 
ekarri dien okerrago tzea ikusita, aurten 6.3, 7, 8, 11.6, 11.7 
eta 11.13 gomendioen jarraipena egin dugu, aipatu 20/2012 
ELDn a tzerapen argia izan duten alderdiak hobe tzeko ira-
dokizunak dakar tzatelako. Ondorio nagusiak az pimarratuko 
ditugu:

Gipuz koako Foru Aldundiak 2012an 2. mailako I graduan 
baloratutako per tsonak sisteman sar tzea bermatu du eta 
hurrengo urteetan ere halaxe egingo du. 2013an, ordea, 
40 puntutik beherako puntuazioa daukatenek (1. mailako I 
gradua) ez dute prestazio ekonomikoetarako eskubiderik 
izango. Prestazio ekonomikoen zenbatekoak ezar tzeari da-
gokionez, foru erakundeak erabaki du ez duela murriz ketarik 
egingo baina, mailak desagertu direnez gero, graduaren eta 
balorazioan lortutako puntuazioaren araberako zenbatekoak 
ezarri ditu. Iragarri digunez, 2013an prestazio ekonomikoak 
arau tzen dituen foru dekretuan aldaketak egingo dira, gra-
duen araberako sailkapen berriari, lagun tza per tsonalaren 
graduazio guztietarako zabal tzeari eta per tsona zain tzaileen 
hi tzarmen bereziaren izaera berriari egoki tzeko. Bestalde, 
aurreratu digunez, erreforma horren bidez hartuko diren neu-
rri guztietan gure zor tzigarren gomendioa ain tzat hartuko da. 
11.7 gomendioari jarraituz, foru erakunde horrek ez du pres-
tazio ekonomikoen ordainketaren a tzeraeragina indargabetu 
eta oraindik ere eskabidea aurkezteko dataren ondorengo le-
hen egunetik sortuko da prestazioa. Gainera, praktikan, 11.6 
gomendioaren edukia bete tzen du.

2012an Biz kaiko Foru Aldundiak mendetasuneko 2. mai-
lako I graduan baloratutako per tsonen FIZPEari eu tsi dio. 
Jakinarazi digunez, 2013rako ere eu tsiko diote. I graduan 
baloratutako per tsonek adineko per tsonen eta desgaita-
suna duten per tsonen eguneko egoi tzak erabil di tzakete. 
2012an prestazioen zenbatekoak ez dira murriztu eta, esan 
digunez, 2013rako ere berdin jarraituko dute. Aldundiak 
informatika hobekun tza ba tzuen berri eman digu. Haien 
bidez balora tzeko eta baliabideak eslei tzeko prozedurak 
prozedura bakarrean bateratu nahi dira, haien izapide tzea 
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biz kor tzeko. 2013rako 11.6 gomendioa bete nahi du. Es-
kabidea aurkezteko unerako a tzeraeragina ez dio prestazio 
bakar bati ere aplika tzen eta, beraz, ez du 11.7 gomendioa 
bete. 

Zain tzaileek emandako arretaren kontrolari dagokionez 
(11.13 gomendioa), e txeko arreta jaso tzen duten mendeta-
sun handiko per tsonen egoerari buruz konparazio-azterlana-
ren ondorioen berri eman digu. Egoi tza zentroetan zeudenen 
aldean, emandako zain tzen adieraz leetan ez zegoen alde 
handirik, eta beraz, mendetasun handiko per tsonek e txean 
ere arreta egokia jaso tzen dutela ulertu dute. Bestalde, men-
detasun gradu  txikiagoetako mendeko per tsonen eta haien 
zain tzaileen jarraipen lanak ere egin ditu, eta inguruaren 
eta zain tzailearen egoeraren RAI screener + eskalako zain-
tza-adieraz leak neurtu dituzte horretarako (gizarte egoerari 
buruz ko  txostena eginez eta gainkarga neurtuz –Guberman 
eskala–). 

Arabako Foru Aldundiak 20/2012 ELD indarrean sartu 
zen egunean III eta II graduetarako zeuden (zerbi tzuen eta 
prestazioen arteko) bateragarritasunei eusten jarraitu du, 
baina data harrez geroztik prestazio eta zerbi tzu guztien 
bateraezintasuna ezarri du –telelagun tzari dagokionez izan 
ezik– 2. mailako I gradurako. 2012an mendetasuneko 2. 
mailako I graduan baloratutako per tsonen FIZPEari eu tsi dio. 
Araudia lagun tza per tsonalaren prestazioa gradu guztietara 
zabal tzeko egokitu du, 40 puntuz az piko puntuazioa lortu 
dutenen tzat izan ezik (lehengo 2. mailako I gradua). Pres-
tazio ekonomikoen zenbatekoei dagokienez, ez da murriz-
ketarik egin mendetasuneko egoera aurreko graduazioaren 
arabera onartuta zutenen tzat. Graduazio berrien arabera 
baloratutakoei (40 puntuz az piko III gradua, II gradua eta I 
gradua, eta I gradua 3 urtez az pikoei dagokienez), ordea, 
oso murriztu zaiz kie prestazioak, eta 20/2012 ELDn finkatu-
tako zenbatekoak ezarri dira. Kasu bietan, zenbateko askoz 
handiagoak xedatu ditu beste betekizunez gain lurralde his-
torikoan 3 urtetik gorako errolda tzea froga tzen dutenen tzat. 
E txez e txeko lagun tza zerbi tzuaren inten tsitateak oso gu txitu 
dira, 20/2012 ELDk ezarritako zen tzuan. Eskabidea aurkez-
teko unerako a tzeraeragina ez dio prestazio bakar bati ere 
aplika tzen eta, beraz, ez du 11.7 gomendioa bete. Praktikan, 
11.6 gomendioaren edukia bete tzetik gertu dago. 

Profesionalak ez diren zain tzaileek emandako arretaren kon-
trol eta jarraipen neurriak bul tza tzeari dagokionez (11.13 
gomendioa), jakinarazi digunez, jarraipen berezia egin du 
babesgabetasun arrisku egoeretan eta hausaz hautatutako 
zenbait kasutan, besteak beste, honako faktoreak ba tzen 
direnean: “mendetasun gradu altua, an tzinatasun handia-
goa prestazioan, errolda aldaketak, adineko zain tzailea edo-
ta zenbait prestazioren aldibereko erabilera”. 2012an Sailak 
egin duen Arabako LHko familia inguruneko zain tzetarako 
prestazio ekonomikoaren garapena azterlanaren berri eman 
digu. Azterlan horretan ondorioztatu denez, gogobetetasun 
maila handia dago zain tzaile profesionalek emandako arreta-
ri buruz eta ematen duten tratua egokia da zaindutako per-
tsonen premietarako. Azterlan horretan zenbait egoeraren 
jarraipena eta behaketa egin beharra gomendatu da. Egoera 
horietan, besteak beste, adineko zain tzaileak, mendetasuna 
duen per tsona bat baino gehiago bizi diren bizilekuak edota 
bizilekuan zain tzen duten per tsonarekin baino bizi ez diren 
mendeko per tsonak sartu dira. 

5.

Herritarren  
eskubideen egoeraren balorazioa

5.1. 65 urtez gorako per tsonek talde oso heterogeneoa 
osa tzen dute. Talde horrek bizi proiektua autonomiaz gara 
dezaketenak (% 80) eta mendetasuneko egoeran egonda 
arreta behar dutenak (% 20) bil tzen ditu.

Adineko per tsonek ekarpen ukaezina egiten diote gizarteari 
eta, dauden estereotipoen aurrean, zain tzak ematen dituen 
taldea osa tzen dute.

5.2. Zahar tze aktiboaren alde egin nahi duten urra ts 
ba tzuk ikusi ditugun arren, berriz esan behar dugu politika 
publikoek adineko per tsonen giza eskubideen aitor tzan eta 
independen tzia, partaide tza, duintasun, lagun tza eta au-
torrealizazio prin tzipioetan oinarritutako kon tzepzio horren 
isla zin tzoa izan behar dutela. Az ken helburua per tsona orok 
ongizate fisiko, sozial eta psikoafektiborako duen ahalmena 
bere bizi ziklo osoan gauza tzea, eta gizartean bere premien, 
desiren eta gaitasunen arabera parte har tzea da, behar due-
nean, babesa, segurtasuna eta zain tza egokiak jasoz. Bul-
tza tzea komeni den neurriak zehaztuta daudenez gero –teo-
ria mailan–, az pimarratu behar da gure herri-administrazioek 
haiek abiarazi behar dituztela orain.

5.3. Norberaren autonomiaren sustapenari eta men
detasuneko egoeraren arretari dagokienez, gure ustez 
fun tsez koa da euskal herri-administrazioek daukaten esku-
mena erabil dezatela, AMLLko 7 eta 11.2 artikuluen arabera, 
dagokion taldearen tzako babes maila gehigarriak ezar tzeko, 
batez ere, Estatu mailan egindako lege aldaketak ikusita, po-
litika horietan a tzerakada nabarmena ekarri baitute. Hori osa-
tzeko, Euskadiko Gizarte Zerbi tzuei buruz ko abenduaren 5eko 
12/2008 Legea eta haren arauen garapena ezarri behar dira.

Estatu mailan eskubideak murrizteko hartutako neurri ba-
tzuek aipatu dugun a tzerakada ekarri dute, baina aipatu 
eskumenaren erabilerari esker arindu egin dira, gehiago 
Gipuz koako lurraldean beste bietan baino. Araban, Estatua-
ren ildoari jarraituz, hartu diren neurri ba tzuk, hala nola e txez 
e txeko lagun tza zerbi tzuko inten tsitateak murriztea edo le-
hen 2. mailako I gradua zeri tzonaren tzako bateraezintasun 
araubide berria, kez kagarriak dira. 

2012ko norberaren autonomiari eta mendetasunari buruz ko 
estatistika datuek EAE osoan egoerak okerrera egin duela 
ohartarazi digute. Aurreko urteetan goranz ko joera izan on-
doren, aurten zenbait adieraz le, hala nola prestazioetarako 
eskubidea duten onuradun kopurua, prestazioak dituzten 
onuradun kopurua edo ebaz pen maila, gu txitu egin dira. 

Euskadiko Gizarte Zerbi tzuen Legea gure erkidegoari gizar-
te lagun tza kontuetan emandako eskumen esklusiboaren 
adieraz pen argia da. Hura eta AMLLn aurreikusitako babes 
maila gehigarriak ezar tzeko eskumen gehigarria erabil tzeak 
esparru nahikoa eman digute az ken urteetan gure herri- 
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administrazioek gizarte zerbi tzuen alde egindako lan kemen-
tsua egiten jarrai tzeko, arretaren haz kundeko eta hobekun tza 
iraunkorreko ibilbide horretan interferen tziarik gertatu barik.

5.4. Izapidetu ditugun kexa-espedienteen izaerak oharta-
razi digunez, per tsona bere e txean gera tzea bila tzen du
ten neurri guztiak (e txez e txeko lagun tza, lagun tza produk-
tuak, e txebizi tzaren egoki tzapena, eguneko zentroak, aldi 
baterako eta asteburuko egonaldiak egoi tzetan eta eguneko 
zentroetan, bono-taxi zerbi tzua, zain tzaileei lagun tzeko pro-
gramak, etab.) indartu behar dira; izan ere, mendetasunari 
aurre egiteko bizimoduei dagokienez adineko per tsonak ho-
rixe nahiago dutela egiaztatu da.

Per tsona bere e txean gera tzea ahalbide tzen duten zerbi-
tzuei buruz jasotako kexen propor tzio handiagoa eta haien 
emai tza kontuan izanda, gure administrazioek adoretu be-
har lukete haien fun tzionamendu onari eta haiek eskura tzeko 
betekizunen malgu tzeari arreta handiagoz errepara tzeko, eta 
zain tza lana emakumeen eta gizonen artean zuzentasunez 
bana tzea susta tzeko.

Aurten, berriz ere, familia inguruko zain tzetarako prestazio 
ekonomikoaren prebalen tzia handitu da. Gure administra-
zioek, mendetasun handiko zein mendetasun larriko edo 
neurri tsuko egoeretan, zain tza horiek duten kalitateari eta 
egokitasunari buruz egun dituzten azterlanek eta jarraipenek 

eman dituzten ondorioak ez dira haien egokitasunaren oso 
aldekoak. 

Horrekin batera, familiak eta gertuko inguruneak –emaku-
meak gehienak– egindako lanaren garran tzi ukaezina onar-
tu du FIZPEk. Hori dela-eta, gure herri-administrazioek Es-
tatu mailan zain tzaileen Gizarte Seguran tzarako kotizazio 
osoa haien kargura izateko hartutako neurri hain kaltegarria 
konpondu behar dute, haren ordainketa bermatuko duten 
neurriak hartuz. 

5.5. Egoi tza arretan zenbait gabezia a tzematen dira ora-
indik. Gure erakundeetan aurrera egin behar da per tsonak 
erdigunean jar tzen dituen arreta gerontologikoaren eredua 
ezar tzen, zerbi tzuen adineko erabil tzaileen autodetermina-
zioari eginkizun nagusia eman dielako. Per tsona bakoi tza eta 
haren bizi proiektua arretaren eta, beraz, erakundearen eta 
lagun tza prozesuen erdigunea dira. Izaki bakarra den aldetik 
per tsonaren duintasuna, haren eskubideak, haren lehenta-
sunak errespeta tzea eta norberaren ongizatea bila tzea fun-
tsez ko balioak dira arreta eredu horretan, baita adimenaren 
andea tze larriko egoeretan ere. Prin tzipio horiek ezar tzeko 
sen tsibilizazioa eta prestakun tza behar dira, eta rol profesio-
nal berriak pen tsatu behar dira, antolakun tza sistema ba tzuk 
berrikusi eta begirada berri horren araberako esku-har tzeak 
diseinatu.
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