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SARRERA

Gida honen asmoa da Arabako Mendialdeko 
adinekoei eta haien familiei baliabide ugariei 
buruzko informazioa emateko tresna erraz eta 
praktikoa eskaintzea, gure ingurunean zahar-
tze aktibo eta osasungarriaz gozatzeko.
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ESKUALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA

definizioa:

eskualdeko oinarrizko gizarte zerbitzuak, bere gizarte lan-
gilearen bitartez, informatzen du,  bideratzen du, laguntzen 
du eta  izapidetzen ditu adinekoen behar sozialei erantzuteko 
dauden aukerak. Hala nola: mendekotasunaren balorazioa, 
baliabideak, prestazioak eta adinekoei eta haien senideei zu-
zendutako programak eskuratzea.

kontaktua: tfnoa: 945 405424 y e-posta: gizartezerbitzua@arabakomendialdea.eus

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren egutegia udaletxeetan:
aSteLeHena aSteaRtea aSteazkena oSteGUna oStiRaLa

Haraneko
udaletxea

945 406006

10:00 - 12:00

Mendialdeko Kuadrilla
Santikurutze Kanpezu

945 405424

08:00 - 15:00 

Mendialdeko Kuadrilla
Santikurutze Kanpezu

945 405424

08:00 - 15:00 

Bernedoko
udaletxea

945 378041

10:00 - 12:30 

Mendialdeko Kuadrilla
Santikurutze Kanpezu

945 405424

08:00 - 15:00 

Arraia-Maeztuko
udaletxea

945 410033

12:30 - 15:00 

Lagrango
udaletxea

945 378059

13:00 - 15:00 

ostegunetan txandaka

Urizaharreko
udaletxea

945 367004

13:00 - 15:00  
ostegunetan txandaka
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Funtzioak:
- Dauden gizarte-eskubideei, prestazioei eta gizarte-baliabi-

deei buruz informatzea, aholkatzea eta orientatzea.
- Eskualdean bizi diren pertsonen eta familien behar sozialak 

baloratzea, Banakako Arreta Plana (BAP) egiteko.
- Laguntzak, baliabideak eta prestazioak izapidetzea. Esku-

hartzeak eta segimenduak egitea behar bezala funtziona 
dezaten.

- Udal-baliabideak eskuratzeko prozesuan laguntzea, hala 
nola: eguneko arretarako landa-zentroak (EALZ) eta etxebi-
zitza komunitarioa (EK).

- Beste profesional batzuekin lankidetzan aritzea gizarte-on-
gizatea lortzera eta adinekoen gizarte-bazterketa saiheste-
ra bideratutako programak eta ekintzak garatzeko.
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MENDEKOTASUNA BALORATZEA

Pertsona erroldatuta dagoen etxebizitzan egiten da balorazio hori. Adina, desgaitasuna, 
mugikortasuna, narriadura intelektuala direla eta pertsona horrek eguneroko bizitzako edo-
zein ekintza egiteko arazoren bat duenean (oinez ibiltzea, jatea, norberaren zaintza, orienta-
zioa, jaikitzea/oheratzea…).

Hitzordua eskatzea eta izapidetzea
udaletan egiten da, Eskualdeko 

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren bidez.

Honako dokumentazio hau behar da:  

- berariazko eskabide-orria.
- erreferentziazko osasun-zentroak

egindako osasun-txostena.
- nanaren fotokopia eguneratua.
- errolda-ziurtagiria

Etxean egindako balorazioa Gizarte Ongi-
zaterako Foru Erakundeko baloratzaile ba-
tek egiten du, eta haren ebazpena gutun bidez 
etxera iritsiko da lortutako mendekotasun-mai-
la adierazita.
Gutun horretan, mendekotasuna duen pertsonari 

adieraziko zaio gizarte-langilearengana jo dezala berri-
ro, eta hark mendekotasun-maila bakoitzerako baliabideen eta 
prestazioen alternatiben berri emango dio, horien edukia eta intentsitatea aldatu egi-
ten baitira. Gizarte Zerbitzuarekiko elkarrizketa horretan Banakako Arreta Plana egingo 
da egoera bakoitzerako egokienak diren zerbitzu eta/edo prestazioekin, adinekoaren 
beharren arabera, eta izapidetzeko aurkeztu beharreko dokumentazioaren berri eman-
go zaio..
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EMAITZA POSIBLEAK
menDeKotaSuna baLoratzearena 

Gizarte ongizaterako Foru erakundeak bidalitako ebazpen-gutunean informazio hau adie-
raz daiteke, interesdunari edo, halakorik badu, familia-ordezkariari zuzendua:

• 0 puntutik 24ra bitartean lortu izana:

mendekotasuna ez zaio aitortzen, 

edo mendekotasuna izateko arriskua du.

• 25 puntutik 49ra bitartean lortu izana: 

i.maila  mendekotasun moderatua aitortzen zaio.

• 50 puntutik 74ra bitartean lortu izana: 

ii.maila  mendekotasun larria aitortzen zaio.

• 75 puntutik 100era bitartean lortu izana: 

iii.maila  mendekotasun handia aitortzen zaio.

Hurrengo orrialdean dagoen taulan ikus daitez-
ke mendekotasun-maila bakoitzerako laguntzak 
eta baliabideak. Batzuk bateragarriak izan dai-
tezke haien artean, eta beste batzuk ez, ordea. 
Gizarte langilearekin egindako elkarrizketan 
kontuan hartu beharreko alderdi horiek guztiak 
zehaztuko dira. Taula orokorra eta oinarrizkoa 
da, eta araudia edota irizpideak alda daitezke, 
baita horietako bakoitza eskuratzeko baldintzak 
ere.

ikusi 
8. orrialdeko

irudia:
mendekotasunaren 

araberako
baliabideak eta 

laguntzak
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MaiLaRik ez
0 - 24

puntuen artean

i. MaiLa
25 - 49

puntuen artean

ii. MaiLa
50 - 74

puntuen artean

iii. MaiLa
75 - 100

puntuen artean 

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA ✔ ✔ ✔ ✔

EGUNEKO ARRETARAKO LANDA ZENTROA ✔          ✔

TELELAGUNTZA ✔ ✔ ✔ ✔

EGUNEKO ARRETA ETXEBIZITZA KOMUNITARIOAN ✔

ETXEBITZITXA KOMUNITARIOA  ✔

EGUNEKO ZENTROA EGOITZAN          ✔ ✔

EGOITZA ✔ ✔

ZERBITZU PRIBATURI LOTUTAKO  PRESTAZIOA ✔ ✔  ✔

FIZPE ✔ ✔ ✔

LPPE ✔ ✔ ✔

BALIABIDEAK ETA LAGUNTZAK
menDeKotaSun-maiLaren arabera
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ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK
arabaKo menDiaLDeKo aDineKo pertSoneK 
eSKa DitzaKetenaK

Eskualdeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren bitartez, jarraian adierazitako baliabide eta 
prestazio horiei buruzko informazio osoagoa lor dezakezu: beharrezko dokumentuak, la-
guntzen zenbatekoa, zerbitzuen kostua, bateraezintasunak, ebazteko epeak, eskatutako 
baldintzak, etab.

etXez etXeko LaGUntza zeRBitzUa – eLz     
Laguntza- eta prebentzio-izaerako zerbitzua, mendekotasuna duen edo men-

detasun-arriskua duen pertsonari zuzendua, bere etxean ahalik eta denbora 
gehien egon dadin. Programaren xedea pertsonari laguntzea da, familiako lan-
gile baten bidez: etxeko lanetan, arreta pertsonalean, janaria prestatzen, kon-
painia egiten. Helburua da autonomiarik eza prebenitzea edota konpen-
tsatzea, haien bizi-kalitatea handitzea eta pertsonari edo senide 
zaintzaileei laguntza eskaintzea.

Hitzarmen bat dago tokiko farmaziekin hala nahi duten 
erabiltzaileen medikazioa maneiatzeko.

eta eskaerak:
ESKUALDEKO 
OINARRIZKO

GIZARTE
ZERBITZUA
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eGUneko aRRetaRako Landa zentRoa 
(e.a.L.z.)
Zentro integratzaileak, asistentzialak eta komunitarioak dira; eta 

astelehenetik ostiralera, bertan, adinekoek ematen dituzte ordu ba-
tzuk zenbait jardurera egiten, zerbitzuak osorik edo partzialki era-
biliz, tartean: eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak, aisialdikoak, 
sostengua. 

Hauek dira eskaintzen dituzten zerbitzuak: egonaldi osoa (6 ordu/egunean); 
bakarrik goizeko edo arratsaldeko egonaldia; jangela zerbitzua (hamaiketako, bazkaria eta as-
karia); etxetik zentrora joan-etorriko garraioa. Bainu geriatrikoa eta garbitegia ere badaude.

Mendialdeko eskualdean ezaugarri horiek dituzten hiru zentro daude, baita Kanpezuko adine-
koen etxebizitza komunitarioko eguneko arretarako plazak ere.

Non daude Eguneko Arretarako 
Landa Zentroak?:

◆ Harana (alda): 
Gehienez 13 plaza.
La Rimona plaza 1. 01117 Alda.
Tel.: 945 406038. 
Ordutegia: 12:00etatik 18:00etara.

◆ Lagran: 
Gehienez 15 plaza.
Gasteizko errepidea 52. 01118 Lagran. 
Tel.: 945 378193.
Ordutegia: 11:30etik 17:30era.

◆ arraia-Maeztu: 
Gehienez 8 plaza.
Gasteiz-Lizarra errepidea 1. 01120 Maeztu.
Tel.: 945 410059.
Ordutegia: 11:00etatik 17:00etara.

eta eskaerak:
ESKUALDEKO 
OINARRIZKO

GIZARTE
ZERBITZUA

ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK
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etXeBizitza koMUnitaRioa
Logela bikoitz eta/edo indibidualetan gehienez 14 lagu-

nentzako lekua duten ostatuak dira, familia girokoak eta 
hurbilekoak. Profesionalek artatzen dituzte haien ongizate 
fisikoa eta emozionala zaintzeko. Jasotzen dituzten zerbi-
tzuak egoitzaren antzeko zerbitzuak dira (zaintza pertso-
nalean laguntzea, garbitegia, jangela, aisialdia, jarduera 
fisikoak, laguntza emozionala...).

Eguneko Arretarako 4 plaza ditu.

I. mendekotasun maila eskatzen da sartzeko. Kuadrillan etxebizitza 
komunitario bat dago Santikurutze Kanpezun. Kudeaketa udalarena da.

Gauko langileen zerbitzua ez dago, baina horretarako larrialdietarako 
gailuak daude telelaguntza bidez.

◆ kanpezuko etxebizitza komunitarioa: 
gehienez 14 lagunentzako lekua eta eguneko arretako 4 plaza.
Ioar kalea 45, 01110 Santikurutze Kanpezu. Tel.: 945 415227

teLeLaGUntza-Betion
Etxean instalatzen den gailu tekniko honen osagaiak dira: 
etxean eramateko medaila eta deitzeko botoi gorria duen ter-
minala. Eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan erabil 
daiteke.

Eusko Jaurlaritzak kudeatzen duen Telelaguntzako zer-
bitzu publikoa (Betion) honetan datza: larrialdietan 

berehalako arreta, aldizkako jarraipen-deiak eta 
oroigarriak jasotzea, osasun-aholkuak eman 
ditzakete, eta jarraipen-bisitak eta alta-bisitak 
egiten dituzte. Telelaguntzak etxean arrisku-
egoerak eta istripuak detektatzeko aukera 
ematen duten beste gailu batzuk ere izan di-
tzake.

eta eskaerak:
ESKUALDEKO 
OINARRIZKO

GIZARTE
ZERBITZUA

eta eskaerak:
Zuzenean / 012

945 01 80 00
Ramiro de Maeztu, 10

Arreta ordutegia
Astelehenetik ostiralera:

8:00- 19:30

ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK
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eGoitza-zentRo iRaUnko-
RRa eta aLdi BateRakoa 
(atSedeneRako zeRBitzUa) 
II. eta III. mendekotasun-mailak dituzten 

pertsonentzako egoitzak dira, eta modu 
iraunkorrean egoiliarren etxea izatera bide-
ratuta daude, ohiko inguruneak pertsonaren 
beharrak behar bezala betetzen ez ditue-
nean mendekotasuna dutelako. Laguntza 
pertsonaleko zaintzak bermatzen dituzte, 
beren autonomia pertsonalari eusten saiatuz eta segurtasun-sentimendua 
bultzatuz. Egoitzan dauden beharrizan pertsonalen estaldura erabatekoa eta 
integrala da.
Mendekotasuna duen pertsonaren aldi baterako egonaldia, batez ere, zaintzaileak atseden 

hartzeko da, baita adinekoa fisikoki errekuperatzeko ere, urtean 45 egunez, gehienez ere.
Mendialdearen inguru hurbilenean, adinekoen egoitza bat dago:

◆ “nta Sra de okon” egoitza (Bernedo)    
Santikurutze errepidea 57, 01118 Bernedo. tfnoak: 945 378298 / 628 181457

eGoitzako eGUneko 
zentRoa
Eguneko arreta integrala garraio-zer-

bitzua duten adinekoen egoitza pu-
blikoan kokatutako zentroan. II. eta 
III. mendekotasun-mailakoentzat. 
Pertsonak dituen beharrak arta-
tzea da helburua, autonomia mai-
lari eutsiz eta ohiko ingurunean 
mantenduz; baita zaintzaileei lagun-
tzea ere.

zaintzaiLeei
LaGUntzeko zeRBitzUa

Besteak beste, ZAINDUZ eta ZAIN-
TZEKO ZAINDU programek familia 

zaintzaileei laguntzen diete zen-
bait programekin; autolaguntza 
taldea, etxean banakako lagun-
tza psikologikoa, prestakuntza 

senide zaintzaileentzat... Tal-
deak edo programak antolatzeko 

gutxieneko pertsona-kopurua bada-
go, beti ere.

ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK

eta eskaerak:
ESKUALDEKO 
OINARRIZKO

GIZARTE
ZERBITZUA

eta eskaerak:
ESKUALDEKO 
OINARRIZKO

GIZARTE
ZERBITZUA
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LaGUntza PeRtSonaLeRako 
PReStazio ekonoMikoa - LPPe
Pertsona bat laguntzaile pertsonal gisa kontrata-

tzeko gastuak ordaintzen laguntzeko laguntza eko-
nomikoa, eta hala, mendekotasuna duen pertsonari 
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduere-
tan laguntzeko. Kontratatutako per-
tsonak prestakuntza-baldintza ba-
tzuk bete behar ditu, kontratua izan 
behar du eta Gizarte Segurantzan 
alta emanda egon behar du.

FaMiLia-inGURUneko zainketetaRako 
PReStazio ekonoMikoa - FizPe
Laguntza ekonomikoa, senide batek etxean mendetasuna duen 

pertsonari emandako arretaren gastuak ordaintzeko. Zaintzai-
leak mendekotasun-egoeran dagoenarekin familia-lotura izan 
behar du eta etxe berean bizi behar du, baina salbuespen-egoe-
raren bat baloratu daiteke.

zeRBitzU PRiBatURi LotUtako
PReStazioa - zPLP 

Laguntza ekonomikoa, eguneko zentroetan, egoitzetan edo etxebi-
zitza komunitario pribatuetan sortzen diren gastuak estaltzen la-
guntzeko, plaza publiko bat esleitu arte.

Ohiko modalitatea: egonaldi iraunkorrak dira.
Atseden-modalitatea: zentro pribatu horietan urtean 45 eguneko 

gehieneko egonaldia, jarraian edo etenik gabe har daitekeena..

ZERBITZUAK ETA PRESTAZIOAK

eta eskaerak:
ESKUALDEKO 
OINARRIZKO

GIZARTE
ZERBITZUA

y solicitudes:
SERVICIO

SOCIAL DE BASE 
COMARCAL

eta eskaerak:
ESKUALDEKO 
OINARRIZKO

GIZARTE
ZERBITZUA
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AISIALDIKO ZERBITZUAK ETA PROGRAMAK

oSaSUn-PaRkeak
Aparatu egokiekin ariketa fisikoa egiteko 
espazioak, modu librean eta kanpoan 
erabiltzeko.

◆ SantiKurutze Kanpezu
 Macaria Iriarte Plaza

◆ maeztu
 Isaac Puente Plaza
 Virgen del Campo kalea

◆ Lagran
 Polideportivo Martín Fiz Plaza

◆ berneDo
 Santa Teresa kalea

adineko PeRtSonentzako zentRoak eta eLkaRteak
Beste pertsona batzuekin harremanak izateko eta parte hartzeko topaguneak eta aukerak 

dira. Askotariko jarduerak aurki daitezke interes guztietarako: ikastaroak, tailerrak, hitzal-
diak, emanaldiak, ospakizunak, txangoak ,…

◆ aRRaia-MaeztUko adineko
PeRtSonentzako zentRoa

 Isaac Puente Plaza / Maeztu

◆ aSoCiaCion JUBiLadoS Y JUBiLadaS 
ntRa. SRa. iBeRnaLo

 KANPEZUKO JUBILATUEN KLUBA
 Kanpezuko Kultur Etxea
 Debajo de las Casas kalea, 2
 Santikurutze Kanpezu
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iMSeRSo teRMaLiSMo 
SoziaLaRen
PRoGRaMa
Imsersoaren Termalismo 

Programa eskaintzen zaiz-
kie bainuetxeetan ematen 
diren tratamenduak medi-
kuaren aginduz behar dituz-
ten adinekoei. Horrela, adi-
nekoen bizi-kalitatea hobetzen 
laguntzen du, bai eta zahartze ak-
tiboa, osasunaren hobekuntza eta 
mendekotasunaren prebentzioa 
sustatzen ere.

iMSeRSoRen oPoRRetako PRoGRaMa
Turismo-programa bat da, adineko pertsonei kostaldeko zein bar-

nealdeko turismoan egonaldiak egiteko aukera emateko, eta, horrela, 
haien bizi-kalitatea, osasuna eta mendekotasunaren prebentzioa ho-
betzen laguntzeko.

+55 eLkaRteGiak
Arabako Lurralde Historikoko 55 urtetik gorakoentzako progra-

ma soziokulturala da.
Arabako Foru Aldundiak kudeatzen du programa, eta hainbat 
jarduera ditu: ikastaroak, hitzaldiak, tailerrak, errezitaldiak, 
antzerkia, zinema saioak, bisita gidatuak eta txangoak.
Arabako Mendialdean bi eremuetan garatzen dira: Arluzea, 

Urarte eta Markinez (urritik abendura) eta Kanpezu eta Maez-
tu (otsailetik apirilera).

eta eskaerak:
www.imserso.es

eta eskaerak:
www.imserso.es

KULTURA ETA KIROLA 
KOORDINATZEKO

ZERBITZUA: 
kulturaetakirola@arabakomendialdea.eus

945 405424



HELBIDE INTERESGARRIAK
zeRBitzU PUBLikoak

+ aRaBako MendiaLdeko kUadRiLLa
Gasteiz-Lizarra errepidea, 7
01110 SANTIKURUTZE KANPEZU
945 405424
arabakomendialdea@arabakomendialdea.eus
www.arabakomendialdea.eus

+ UdaLak

- Kanpezu
Samuel Picaza plaza,1
Santikurutze Kanpezu
945 405443
campezo@campezo.eus
www.campezo.eus

- arraia-maeztu
Geltoki kalea,13 01120 Maeztu
945 410033
aarraia@ayto.araba.eus
www.arraia-maeztu.eus

- Harana
Entzia Etorbidea, 52  01117 Alda
945 406006
avaranaudala@ayto.araba.eus
www.valledearana.eus

- Lagran
Herreria kalea, 1  01118 Lagran
945 378059
alagran.delia@ayto.araba.eus
www.lagran.org

- berneDo
Gaztelu Plaza, 1  01118 Bernedo
945 378041
abernedo.secretaria@ayto.araba.eus
www.bernedo.org

- urizaHarra
Fray Jacinto Mtz. Pz, 2  01212 Urizaharra
945 367004
apenacerrada@ayto.araba.eus
www.penacerrada-urizaharra.com

+ gizarte ongizateraKo Foru eraKunDea
San Prudentzio kalea, 30.
01005 Vitoria-Gasteiz.
945 151015

+ zuzenean (euSKo JaurLaritza)
Ramiro de Maeztu kalea, 10
01008 Vitoria-Gasteiz
945 018000 / 012.

eLkaRteak

+ aSoCiaCion JubiLaDoS Y JubiLaDaS 
ntra. Sra. ibernaLo

 Kanpezuko Kultur Etxea
 Debajo de las Casas kalea, 2
 Santikurutze Kanpezu
+ arabaKo gurutze gorria
 Gaztelako Atea kalea 52. 
 01007 Vitoria-Gasteiz
 945 222222 / 945 132630
 -Kanpezuko tokiko gurutze gorria asanblada

  665 711709

+ gaSteizKo eLizbarrutiKo CaritaS
 Desamparadas plaza 1-1º
 01004 Vitoria-Gasteiz
 945 232850

+ aSoC. aLaVeSa De FamiLiareS De 
perSonaS Con aLzHeimer
(aFaraba)

 Budapest etorbidea, 29. behea, bis
 01003 Vitoria-Gasteiz
 945 246004

+ FamiLia zaintzaiLeen eta menDeKotaSuna 
Duten pertSonen eLKartea aSCuDen

 Ozeano Barea, 27 behea
 01010 Vitoria-Gasteiz
 945 226831

+ aSoCiaCion parKinSon araba
aSopara

 Vicente Abreu margolariaren, 7 behea
 01008 Vitoria-Gasteiz
 945 221174

+ orumar DoLuan LaguntzeKo
eLKartea

 Vicente Abreu margolariaren, 7 behea
 01008 Vitoria-Gasteiz
 633 576801

MendiaLdeko MedikU-kontSULtateGiak

- berneDo
Sarrea kalea, 7  /  945 378408

- arraia-maeztu
Herreria kalea z/g  /  945 410412

- Kanpezu
Batzar Nagusiak kalea   /  945 415345

- Lagran
Kristo atea kalea, 19  /  945 378293

- peÑaCerraDa-urizaHarra
Foru plaza, 5  /  945 367006

MendiaLdeko FaRMaziak

- berneDo: 945 378150

- Kanpezu: 945 415048

- arraia-maeztu: 945 410012

GaRRaioak

- HiJoS De pÉrez autobuSaK
 Harana

 659 641183

 alfredoharana@gmail.com

 www.autobusesperez.com

- taXiS FernaDo CataLan
 urizaHarra

 606 977297

 taxiaraba@hotmail.com

- taXiS anDer CataLan
 urizaHarra

 652 434157

 anderurizaharra@hotmail.com

- trebiÑuKo HerriXKetaKo LanDa-taXia 

 653 741255

MendiaLdeko Landa-PaRRokiak

- Kanpezu-Harana

 945 415096

- berneDo-Lagran-urizaHarra

 945 378230 / 619 540549

- maeztu

 626 284789
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