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baliabideetara igortzea (exijentzia ertain edo handikoak) ahalbidetuko luke sarean egin-
dako lan baten aukerak, pertsonaren bilakaeraren arabera.

Oro har, egindako azterlanak dioenez, exijentzia txiki, ertain edo handiko baliabide 
gehiago behar dira hiru lurralde historikoetan, gauez zein egunez. Bizkaian deigarria da 
zein hondatuta heltzen diren baliabideetara bazterkeria larriko egoeran dauden pertsonak. 
Hondatze-maila horien ondorioz, ezin dira sartu exijentzia handiagoko mailak dituzten 
zentroetara. Beraz, komeniko litzateke exijentzia gutxiko zentroetako plaza-kopuruak 
handitzea hasieran. Badirudi Araban exijentzia ertain eta handiko eguneko espazio 
gutxi daudela, gizarteratzeko prozesuak hasi dituzten pertsonen premia espezifi koetara 
egokitutakoak, Gipuzkoan exijentzia txikiko zein ertain eta handiko baliabide gutxi 
daudela ikusi da…

HOBEKUNTZA KUALITATIBOAK

21. INFORMAZIO-SISTEMA GARATZEA

Gizarte zerbitzuak era konplexuan daude antolatuta, eta horrek beharrezkoa egiten 
du informazio-sistema on bat, bikoiztasunak saihesteko, informazioa partekatzeko eta 
jardueren jarraipen ona egin ahal izateko.

Gaur egungo sistemak ez du daturik ematen bazterkeria larriko egoeran dauden per-
tsonen egoera, ezaugarri eta premiei buruz. Informazio hori estimazioen edo azterlan 
monografi koen bitartez baino ez da lortzen, esate baterako, EUSTATek duela gutxi egin 
duen etxerik gabeko pertsonei buruzko inkestaren edo txosten honen bidez; baina aldi 
baterako balioa dute, eta erlatiboa.

Eusko Jaurlaritzari dagokio EAEko informazioaren arloko erantzukizuna. Gizarte Zer-
bitzuak, Erakundeak eta Zentroak laneko estatistikak eta gizarte zerbitzuetan egiten 
den gastu publikoa, bai eta Gizarte Ongizateko Euskal Batzordearen txostenak ez dira 
nahikoa gizarte zerbitzuen egoera eta etxerik gabeko pertsonen premiak zein diren 
jakiteko. Komeni da jarduteko ildo hauek garatzea, informazioa hobetzeko:

– Udalek eta aldundiek duten informazio estatistikoa eta administratiboa aztertzea, 
alde batetik, hobeto erabiltzeko, eta, bestetik, informazio hori bateratzeko neurriak 
proposatzeko, ikuspegi globala lortzeko.

– Gizarte zerbitzuak ematen dituzten eta informazioa aztertzen duten erakunde 
publiko guztien koordinazioa eta lankidetza sustatzea.

– Europan erabiltzen direnekin bateragarriak diren adierazleen sistema operatiboa 
diseinatzea. Horren bidez, bazterkeriaren kontrako borrokan egindako ahaleginen 
eraginkortasuna balioztatu ahal izango da eta informazioa edukiko da pertsona 
erabiltzaileei, premiei, gizarteratzeko ibilbideei, zerbitzuen kostuari, laguntzen 
zenbatekoari, etab. buruz. Garrantzitsua litzateke adierazleen diseinua eta sorrera 
Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioarekin eta Estatistikako Institutu Nazionala-
rekin (INE) koordinatzea.
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22. GIZARTE ZERBITZUEN FUNTZIOEI LOTUTAKO HOBEKUNTZA KUALI-
TATIBOAK

Gaur egungo gizarte zerbitzuek erabiltzaileek dituzten premiei erantzuten diete batez 
ere. Komeniko litzateke segimendu-lan handiagoa egin ahal izatea, baita prebentzioz-
ko funtzioak eta gizarte lan komunitarioa ere. Krisiak edo etxebizitza galtzera eraman 
dezaketen egoera pertsonalak eta muturreko gizarte bazterkeriako egoerak aurkitzera 
bideratuko lirateke lan horiek. Gizarte zerbitzuek ahalegin oso handia egin dute baz-
terkeriako prozesuen kontrolean. Gaur egungo eredua gainditzeko, garrantzitsua da 
gizarte langileen eginkizunarengan berriro pentsatzea, erabakiak hartzerakoan duten 
autonomia-tarteari buruz, hiru erakundek parte-hartzeak dakartzan tramite burokratikoak 
deusezteari buruz, tramitazioa bizkortzeari buruz... Horregatik errepikatzen da behin eta 
berriro beharrezkoa dela gizarte zerbitzuak sendotzea, defi nitzen dituen arautegi baten 
bidez, haien eginkizuna zehaztuko duena eta baliabideak eskuratzerakoan gutxieneko 
homogeneotasuna bermatuko duena.

Muturreko bazterkeriaren aurka borrokatzeko lana hiriburuetan egiten da batez ere; 
beraz, barruti edo zona batzuetan lan-zama handiegia dago. Talde profesionalak sendotu 
behar dira eremu horietan, gizarte zerbitzuak betetzea saihesteko. Oinarrizko gizarte 
zerbitzuetako arreta emateko zentroak hobeto banatu behar dira hirietan, eta jatorriz-
ko udalerriek arreta gehiago eman behar dute, hiriburuetako gizarte zerbitzu batzuk 
betetzea ekiditeko.

Etxerik gabeko pertsonei arreta emateko eredua edukitzea tresna oso garrantzitsua izan 
daiteke gizarte langileentzat. Izan ere, askoz lehenago hasitako prozesu batean dauden 
pertsonei lanean txertatzen laguntzeko erantzukizuna dute langile horiek, eta horrelako 
egoerekin solidarioa ez den lan-merkatuari egin behar diote aurre. Horretarako, horre-
lako kasuetan esku hartzeko jarraibideek enfasi handiagoa egin beharko lukete gizarte-
ratzeko neurri sozialagoetan edo harremanei buruzkoetan, epe labur, ertain eta luzeko 
helburuekin. Horrela, pertsona horien erantzukizuna arindu ahal izango litzateke eta 
prozesu amaiezinen frustrazioa saihestu. Lehenago aipatu ditugun lanean hasi aurreko 
baliabideak laguntza izan daitezke pertsona horiek lanean hastea lortzeko.

Denbora gutxian aldatu egin da etxerik gabeko pertsonei arreta emateko era. Eredua 
aldatu da: hasieran, prestazio mugatu batzuk edo ostatua eta janaria ematen ziren, tre-
bakuntza teknikorik gabeko langileen profesionalizaziorik gabe; orain, berriz, programak 
dibertsifi katuagoak daude, fi nantziazio publiko gehiago dago eta erakunde pribatu edo pu-
blikoen arteko koordinazio handiagoa dago. Hala eta guztiz ere, gizarteratzeko ibilbideak 
hobetu behar dira, etxerik gabeko pertsonen profi l berriak daudelako eta gaur egungo 
baliabideek horiei arreta emateko zailtasun handiak dituztelako: jokabide bortitza duten 
pertsonak, buruko arazoak fase aktiboan dituzten pertsonak, oztopo arkitektonikoak 
gainditu ezin dituzten ezgaitasun larriak dituzten pertsonak… Horretarako espezializazio 
handiagoa behar da, eta gizarte zerbitzuek profi l, egoera eta tratamendu-mota guztiei 
erantzun ahal izatea, eta horrek, norbanakoari emandako erantzunen eta antolatutako 
ibilbideen malgutasun handiagoa eskatzen du.

Pertsona batzuk ez dira gizarteratzeko programetan sartzen fi sikoki hondatuta daudelako 
eta ez daudelako motibatuta. Exijentzia gutxiko zentroak erantzun bat izan daitezke une 
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batez, gutxienez pertsona horiek hurbiltzen dituztelako haien bizitzak duintzeko. Behar-
bada hasieran euskarri-lana egitearekin eta oinarrizko premiei erantzutearekin nahikoa 
izango da. Geroago, beharrezkoa da segimendua egitea, gutxika-gutxika prestazioak 
eta arreta eskaintzeko. Horrek normalizatzeko aukera emango dio harremanetarako 
gizarte trebezien aldetik, baliabide kulturalen ezagutzaren aldetik, hezkuntzaren, lanbidea 
ikastearen aldetik... Urrats horiek epe luzeetan egin daitezke, pertsonaren egoeraren 
arabera, eta kasu batzuetan onartu egin behar da zaila izango dela eusteko neurrietatik 
haratago joatea, pertsonak duen beharraren arabera.

Egoera larriagotu egin daiteke, gizarte zerbitzuak beteta badaude eta, batzuetan, ez-
egonkorrak diren pertsonekin hitzorduak atzeratzen badira. Beharrezkoa da ratioak 
handitzea edo gizarte larrialdiko kasuetarako arreta bereziak aurreikustea.

Azken batean, gizarte zerbitzuek etxerik gabeko pertsonei ematen dieten arretak 
honakoak behar ditu: gizarte zerbitzuen funtzioak zehaztea, eremu batzuetan taldeak 
sendotzea, esku hartzeko ibilbideak pertsonen profi len eta gizarteratzeko prozesuko 
uneen arabera izango dituen arreta-eredu bat edukitzea eta, amaitzeko, oinarrizko gizarte 
zerbitzuen ohiko ordutegietan edo hitzorduen ohiko sistemarekin (atzeratu egiten direlako) 
erantzun ezin daitezkeen premia urgenteei erantzuteko formulak aurreikustea.

Premiak konplexuak dira eta arreta eskatzen duten gizarte egoera gero eta gehiago 
daude. Horrenbestez, baliabide gehiago sortzea komeni da, baina esku hartzeko modu 
gehiago ere, eta jarduteko eta hitzarmenak egiteko irizpideak bateratzea eta ekimen 
pribatuarekin hitzarmenak egitea, profi l guztiei arreta eman ahal izateko gizarteratzeko 
prozesu guztietan.

23. INSTITUZIOEN LAGUNTZARIK JASOTZEN EZ DUTEN ETA GIZARTE-
RATZEKO PROZESUAK HASTEN EZ DITUZTEN ETXERIK GABEKO 
PERTSONEI BURUZ GEHIAGO JAKITEKO AUKERA EMANGO DUTEN 
AZTERKETEN ETA DIAGNOSTIKOEN BEHARRA

Pertsona batzuek ez dute inolako laguntza ekonomikorik jasotzen eta eskekotasunean 
bizi dira edo bizirik irauteko beste modu marjinal batzuk dituzte. Beste pertsona batzuek 
ez dute gizarteratzeko prozesurik hasten egoitza-zentro batean laguntza ekonomikoak 
jasotzen dituztelako, eta, zentro batean sartuz gero, laguntza ekonomikoak jasotzeari 
utzi beharko ziotelako eta ez dutelako diru-sarreren beste iturririk.

Bestalde, familian egon diren aldaketek, banantzeen gorakadak eta etxebizitzako gastuen 
garrantziak komenigarria egiten dute laguntzen ereduari buruzko hausnarketa: oinarrizko 
errenta norbanakoaren eskubidetzat hartzea, etxebizitzako gastuaren garrantzia, gastu 
sozial berri gisa arreta ematea edo horren zenbatekoa oinarrizko errentan sartzea, la-
rrialdiko laguntzak berehalako premien izaerarekin zerikusi handiagoa duten gastuetara 
bideratzea... Ereduaren gainean hausnartu beharko litzateke, eta gaur egungo premiei 
eta testuinguru sozialari egokitu.

Azken buruan, hainbat arrazoi direla-eta laguntzarik jasotzen ez duten eta gizarteratzeko 
prozesuak hasten ez dituzten pertsonak daude. Komeniko litzateke arrazoiak zein diren 
jakitea, babesik gabeko egoeran egon ez daitezen, inolako arretarik gabe, eta bazterkeria-
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prozesuetan sartzea ekiditeko. Beharbada laguntza espezifi koak beharko dira honako 
arrazoiengatik oinarrizko errentarik jasotzen ez duten etxerik gabeko pertsonentzat: 
erroldatze ziurtagiria ezin dutelako aurkeztu edo, familia banandu denez, etxebizitza 
utzi behar izan dutelako. Edo zati bat haien gastu pertsonaletarako gorde ahal izatea, 
laguntzen jasotzaile direnean eta egoitza-zentro batean gizarteratzeko prozesu bat hasi 
nahi dutenean.

Instituzioen inolako arretarik jasotzen ari ez diren pertsonak egoteko arrazoiak as-
kotarikoak dira. Horregatik, garrantzitsua da arrazoi horiek ezagutzea eta ereduaren 
gainean hausnartzea eta, egoki ikusten bada, eredua berrikustea, erakundeen laguntzak 
bazterkeria larriko egoeran dauden pertsona guztietara heltzeko.

24. ARRETA HOBETZEA: BALIABIDE-KOPURUA HANDITZEA, ESATE-
RAKO, JANTOKI SOZIALAK, ZAINDEGI-ZERBITZUAK EDO ARROPA 
GARBITZEKO ZERBITZUAK, BAI ETA ARRETA EMATEKO ORDUTEGIA 
ERE

Zerbitzu batzuk oso beharrezkoak dira, esaterako, jantokiak, arropa garbitzeko zerbitzuak, 
dutxak edo zaindegi-zerbitzuak, baina gutxi daude kolektiboaren beharrei aurre egiteko. 
Bestalde, zerbitzu horien ordutegiak mugatuak izan ohi dira; hortaz, pertsona batzuei 
ez zaie sartzen uzten edo gizarteratzeko prozesuak geratu egiten dira.

Txostenak nabarmentzen duenez, jantoki sozialak beren aukeren mugan daude, gutxi 
dira eta masifi katuta daude; beraz, ezinbestekoa dirudi jantoki horien kopurua handitzea. 
Gainera, ez dute modu koordinatuan lan egiten gainerako baliabideekin eta, batzuetan, 
sartzeko baldintzak hain zorrotzak dira eta beste baliabideek dituztenetatik hain urrun dau-
de, zaila dela erabiltzea eta beste baliabide batzuen ordutegiekin bateragarri egitea.

Alde batetik, beharrezkoa ikusten da gaur egungo laguntza-eredua gainditzea eta janaria 
emateko bideak dibertsifi katzea, horretarako hainbat alternatiba emanda, esate baterako, 
jantoki ekonomikoak; baliabidea erabiltzen duten pertsonek era ekonomikoan parte 
hartu ahal izango dute jantoki horietan. Bestetik, ordutegiak edo sartzeko betekizunak 
malgutu behar dira, batzuetan oso zorrotzak baitira, eta beste jarduera batzuekin bate-
ragarriak diren ordutegiak aurreikusi behar dira, esaterako, gizarteratzeko zentroetan 
antolatzen diren jarduerekin (tailerrak, ikastaroak...) bateragarri direnak. Horrez gain, 
garrantzitsua da langile-kopurua handitzea eta langile horiek beste batzuekin sarean lan 
egitea, eta esku-hartze sozialeko lan bat egin ahal izatea, laguntzeko esku-hartzeaz gain, 
gizarteratzeko prozesuak sustatzeko.

Oso beteta dagoen beste zerbitzu bat arropa garbitzekoa eta dutxena da. Baliabide-
kopurua handitu behar da, zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonen higiene pertsonala 
bermatzeko. Zerbitzu horiek gizarteratzeko zentroetan edo eguneko zentroetan egon 
ohi dira, edo, Bilbon, dutxatzeko zerbitzu espezifi koa dago, baina gutxiegi daude. Etxerik 
gabeko pertsonek duten arropa eta/edo zapaten beharrari erantzungo dion erakunde 
edo baliabide espezifi korik ere ez dago.

Horrez gain, eguneko zerbitzuak eta prestazioak ematea ere beharrezkoa da, aste-
buruetan eta jaiegun eta oporretan. Batzuetan, zerbitzuak ixtearen ondorioz, prozesuak 
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apurtzen dira, eta erabiltzaileek ez dute baliabide edo jarduera alternatiborik izaten ho-
rren ordez. Baliabide batzuek astegunetan duten ordutegiagatik eta asteburuetan ixten 
dutelako gertatzen da hori. Horren ondorioz, astean zehar egindako lanarekin apurtzen 
da. Oporretan ere gutxieneko zerbitzuak ematen dira eta, beraz, prozesuak geratu edo 
atzeratu egiten dira.

Zentro batzuen ordutegiei dagokienez, ez dira malguak klimatologiari, osasun-premiei 
edo muturreko zailtasun-egoera pertsonalei dagokienez. Sartzeko baldintzak oso zorro-
tzak dira, baliabidera sartzeko txartel bat behar baita, eta ez dago salbuespenik. Horrek 
arrazoizkoa dirudi baliabidea kudeatzeko, baina larrialdiko egoera batzuetan oztopoa da 
salbuespeneko egoerei erantzuteko. Epe ertain edo luzeko egonaldietarako zentroetan 
sartzeko itxaron behar diren epe luzeen ondorioz ere, beste baliabide batzuetan hasitako 
prozesuak zapuzten dira. Horrenbestez, luzaroago arreta ematea ahalbidetuko duten 
baliabide gehiago behar dira (leku gehiago, langile gehiago, ikastaro gehiago…), eta 
prozesuak geratzea eragotziko dutenak. Izan ere, prozesuak geratzen badira, gizartera-
tzeko prozesuak hasten egon behar dira behin eta berriro.

Beharrezko ikusten den beste zerbitzu bat zaindegirako armairu-multzoa edukitzea da, 
norberaren gauzak uzteko eta gordetzeko. Ostatu egonkorrak ez dituztenez, pertsona 
horiek ez dute beren gauzak uzteko lekurik eta, horren ondorioz, beren ondasun guztiekin 
egon behar dira uneoro. Bestalde, EUSTATek duela gutxi etxerik gabeko pertsonei buruz 
egindako inkestaren arabera, pertsona horietako askori zerbait lapurtu diete noizbait. 
Zentro batzuek zaindegi-zerbitzu hori ematen duten arren, etxerik gabeko pertsonek 
aukera gutxi dituzte beren gauzak gordetzeko.

25. ERROLDATZEA ERRAZTEA

Etxebizitzarik ez edukitzeak erroldatzea zailtzen du. Udalerri batean erroldatuta egotean 
bizilagun izaera eskuratzen da eta horrek eskubide sozialak (osasun-laguntza anbulato-
rioa, udal zerbitzuak, gizarte laguntzak eskuratzeko aukera) zein politikoak (herritarren 
parte-hartzea eta hauteskunde orokorretan, autonomikoetan edo lokaletan parte har-
tzea) erabiltzeko aukera ematen du. Pertsona horiek bazterkeria-egoeran dauden arren, 
askok ez dute laguntzako babes-sistemen prestazioetako bat ere jasotzen. Txostenean 
etxerik gabeko pertsonen profi l aldaketa azpimarratzen da. Ez dira alde batetik bestera 
dabiltzan pertsonak, baizik eta, oro har, leku berean geratzen dira. Leku hori agian ez 
da jatorrizkoa izango, baizik eta, sarriago, hiriren baten erdigunea izango da.

Erroldatzeko arautegiak ez du eskatzen etxebizitza bat edukitzea, ezta etxebizitza bat 
betetzeko titulua edukitzea ere; ezartzen duen irizpidea da pertsona udalerrian bizi 
behar dela.

Gizarte zerbitzuen inplikazioa funtsezkoa da erroldatzeko helbidea edukitzeko. 1997ko 
uztailaren 4ko ebazpena elkarrekin egin zuten Estatistikako Institutu Nazionaleko presiden-
teak eta Lurralde Kooperazioko zuzendari nagusiak. Ebazpen horrek udal erroldak egunera-
tzeari buruzko jarraibide teknikoak ematen dizkie udalei, eta honakoa dio: “…udalerriko 
bizilagun bakoitza benetan bizi den lekua agertu behar da erroldan. Errealitate hori 
sortzen den bakoitzean erroldan jaso beharko da. Eta erroldako inskripzioa etxebizi-
tzaren titulartasunari buruzko gatazka juridiko-pribatuez erabat independentea da, 
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baina baita etxebizitzari eragiten dioten zirkunstantzia fi siko, higieniko-sanitario edo 
bestelakoez ere. Horrenbestez, infraetxebizitzak (txabolak, karabanak, kobak etab. 
edota inolako teilaturik ez edukitzea ere) baliozko etxebizitza gisa jasota egon daitezke 
eta egon behar dira erroldan, errealitatea batzuetan horrelakoa baita.
Egoera muturrekoenek zalantza sortu dezakete udal erroldan jasotzeko egokita-
sunari buruz. Erroldatutako pertsonaren inskripzioan agertzen den helbidera hari 
jakinarazpen bat igortzeko aukerak edo aukera ezak zehazten du erabaki hori har-
tzeko irizpidea. Jakinarazpen hori jasotzailearengana helduko dela espero izatea 
arrazoizkoa denean, helbide horretan erroldatu behar zaio.
Irizpide hori modu egokian aplikatzeak zehazten du, alde batetik, herritarrak bizi 
diren edozein helbide bizileku gisa onartu behar izatea eta, bestetik, teilaturik ez 
duen pertsona bat normalean udalerrian bizi denean eta gizarte zerbitzuek ezagutzen 
dutenean gezurrezko helbide batera jo ahal izatea eta jo behar izatea.
Horrelako erroldatzeetarako bete beharko liratekeen baldintzak honakoak dira:
Gizarte zerbitzuak administrazio publikoren baten egitura organikoan integratuta 
egotea.
Zerbitzu horien arduradunek erroldatu nahi den herritarra normalean udalerrian 
bizi den ala ez adieraztea.
Gizarte zerbitzuek erroldaren inskripzioan agertu behar den helbidea adieraztea, 
eta, helbide horretan administrazio publikoren batetik datorren jakinarazpenen bat 
jasotzen denean, herritar horri jakinarazten saiatzeko konpromisoa hartzea.
Baldintza horiek betetzen badira, erroldatzeko helbidea gizarte zerbitzuek adieraziko 
dutena izango da: zerbitzuaren helbidea, udal aterpetxearena, herritar horrek lo 
egin ohi duen puntu geografi ko zehatzarena, etab.
Bistan denez, horrelako inskripzio bat egiteko ez da bermatu behar jakinarazpena 
hartzailearengana helduko dela, baizik eta soilik arrazoizko epe batean jakinarazpen 
hori helarazi ahal izango zaiola espero izatea.
Adibide moduan, Hauteskunde Erroldako Bulego batek igorritako jakinarazpen 
baten kasua imajina dezakegu. Etxerik ez izateak ezin dio kendu pertsona bati 
bozkatzeko eskubidea, eta horretarako ezinbesteko betekizuna da udal erroldan 
erregistratuta egotea. Udalerriko gizarte zerbitzuen iritziz arrazoizkoa bada pertso-
nari hauteskunde-txartela helaraztea, herritar hori erroldan inskribatu behar dute, 
berak jakinarazpena zuzenean jasotzea espero den helbidean edo gizarte zerbitzuek 
jasoko duten helbidean, erroldatutakoari helarazten saiatzeko. Eta, noski, gizarte 
zerbitzuei buruz egin diren aipamen guztiak lan bera egin dezaketen bestelako 
edozein udal zerbitzuri aplikatu ahal zaizkie.”

Une honetan, erroldatzea ezinbesteko betekizun bihurtu da eskubideak erabili ahal iza-
teko. Gizarte zerbitzuen erabiltzaile izatea edo ez izatea dakar eta, azken batean, gizarte 
politiken hartzaile izatea edo ez izatea (esate baterako, ikasteko diru-laguntzak, osasun-
laguntzako txartela, laguntza ekonomikoak… eskatzeko betekizuna da). Udal batzuk 
izaera murriztailearekin interpretatzen ari dira eskubide hori, eta bizi diren udalerrian 
erroldatzeko pertsona guztiek duten betebeharra ere. Etxerik ez izateak zaila egiten 
du erroldatzea eta, horren ondorioz, etxebizitzarik ez edukitzeaz gain, pertsona horiek 
ez dute herritarrei dagokien eskubiderik. Erroldatzeak egonkortasuna bermatzen du 
pertsonaren arretan eta, beraz, gizarteratzeko prozesuak erraztu ditzake. Atzerritarren 
kasuan, etxebizitzarik ez edukitzeaz gain, identifi katzeko agiririk ez izateak (esaterako, 
pasaportea), batzuetan, are zailago egiten die erroldan erregistratzea.
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Udalek gaitasuna dute pertsona bat udalerrian bizi den ala ez egiaztatzeko, eta erroldan 
erregistratu dezakete edo erroldatik kendu dezakete. Pertsonak etxerik ez badu eta 
gizarte zerbitzuekin harremanetan badago, jakinarazpenak jasotzeko helbide bat eman 
ahal diote. Formulak behar dira udalerrian bizi diren pertsonak erroldatuta daudela 
bermatzeko eta, horrela, legeak aurreikusten duena betetzeko. Formula horien barruan 
egon daiteke gizarteratzeko zentroekin edo bestelako gizarte erakundeekin lankidetzan 
aritzea gizarteratzeko prozesuen segimenduan, edo pertsonak gizarte zerbitzuen artean 
banatzea zerbitzu horietako batzuk betetzea saihesteko eta lurraldeen arteko banaketa 
hobea ahalbidetzeko, etab.

26. ETXERIK GABE EDO MUTURREKO BAZTERKERIA-EGOERAN DAUDEN 
PERTSONEI ARRETA EMATEN DIETEN LANGILEEN LAN-TRESNEN ETA 
LAN-BALDINTZEN HOBEKUNTZARI BURUZ

Etxerik gabeko pertsonekin egiten den esku-hartze sozialak etengabe trebatzen ari diren 
profesionalak behar ditu. Pertsona horiek dituzten zailtasunak eta beharrak aldakorrak 
dira. Era berean, Europar Batasunak sustatzen dituen neurriak eta programak, eta, 
oro har, gizarte bazterkeriaren eta diskriminazioaren aurkako neurriak, edo gizarte 
babesekoak, asko dira eta etengabe aldatzen dira. Arlo honetan lan egiten duten per-
tsonek prestakuntza-baliabide eta lan-tresna egokiak behar dituzte, erabateko muturreko 
bazterkeria-egoeran dauden pertsonen egoeren eta beharren aniztasunari erantzuteko. 
Arauak eta fi nantza-formulak sarritan aldatzen dira, eta beharrezkoa da langileek for-
mula horiek ondo ezagutzea, beren lana modu egokian egin ahal izateko. Horregatik, 
beharrezkoa da langileak trebatzea, errealitate horiek ezagutu ditzaten, eta beren lana 
egiteko tresnak eta benetako laguntzak edukitzea. Halaber, informazioak eta praktikak 
trukatzeko guneak eta lan-taldeak behar dira, baita laguntza pertsonala ere; izan ere, 
hain egoera desegituratuan daudenei arreta emateak zama emozionala eragiten du. Lan 
egiteko baldintza txarrek langileen ohiko gorabeherak eragiten dituzte.

Esparru honetan aritzen diren langileak ezinbestekoak dira interbentzioa eraginkorra 
izan dadin. Giza baliabideak gizarte zerbitzuetako lanaren oinarri dira. Profesional horiek 
erreferentziazko pertsonak dira, zaindutako pertsonaren laguntza eta jarraipena egiten 
dutenak. Lan espezializatua da, eta etengabe egiten zaizkio hobekuntzak. Sektore hau 
duela gutxi profesionalizatu zen, eta oraindik zerbitzu hauetako langileen trebakuntza 
egokia, profi lak eta funtzioak (baita boluntarioen eta praktikan dauden langileen funtzioak 
ere) egituratuko dituen arautzearen zain dago.

Gainera, lana arreta eta kalitate egokian egin ahal izateko, komenigarria da lan baldintzak 
arautzea, hobetzea edo errespetatzea, funtzioen zehaztapen handiagoa egotea, bolunta-
rioei dagokienez ere, eta lan-arriskuak aintzat hartuko dituzten planak eta neurriak egitea. 
Lan-baldintzak, soldata, atsedenak, oporrak... hobetzeak erabateko lehentasuna dauka 
interbentzio eraginkorra bermatzeko. Gizarte lanerako lan-hitzarmen espezifi koetan 
-dagoeneko hainbat urrats egin dira- gai hauek eta beste batzuk agertu daitezke.

27. GIZARTEA SENTSIBILIZATZEA

Gure herrietan etxerik gabeko pertsonak egoteak alarma soziala sortzen du eta, batzue-
tan, herritarrek ordena publikoko gaitzat hartzen dute. Beharrezkoa da administrazioek 
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kontzientziazioa sustatzea, gizarte sentsibilizazio eta informazio kanpaina edo programen 
bidez. Programa horiek, etxerik gabeko pertsonen kausak, jatorria, zailtasunak argituko 
dituzte eta herriko biztanleei haien egoera ulertzen laguntzen diete. Gizarte bazterkeriak 
bazterkeria pertsonala dakar. Gizartearen ulermenak kolektibo horiekin egiten den in-
terbentzioa hobetzen lagundu dezake. Garrantzitsua da jakinaraztea etxerik gabekoen 
egoeraren arrazoiak ez direla soilik indibidualak, sozialak ere badira-eta; hortaz, elkar-
tasun handiagoa beharrezkoa da.

Gizartearen elkarreraginak pertsona horienganako erantzun solidarioak eragin ahal 
ditu herritarrengan, erantzun publikoekin alderatuta ezberdinak, eta oso positiboak 
izan daitezkeenak. Horrek ere, sare soziala bere onera ekarri dezake eta aldeko efektu 
asko izan ditzake; izan ere, txostenean agertzen den moduan, pertsona horien gabezi 
handienetako bat bakardadeari aurre egin behar izatea da.

Gizarte kontzientziazioa areagotzen bada, gero eta ugariagoak diren kontrako jarrerak 
murriztu daitezke, eta gizarte ahultasuneko egoeran daudenentzako baliabideak zabaldu. 
Gomendioetako batean aipatu da hori; izan ere, gertakari sozial oso kezkagarria da, eta 
administrazioek aintzat hartu behar dute.

28. FINANTZIAZIOARI ETA BALIABIDEEN KOPURUA HANDITZEARI 
BURUZ

Txostenak argi erakusten du baliabide gehiago behar direla etxerik gabeko pertsonei 
arreta emateko, batez ere, handitzen ari den gertakari bat delako. Exijentzi maila han-
diko, ertaineko eta txikiko baliabideak behar dira pertsona horien premiei erantzun ahal 
izateko. Exijentzi gutxiko baliabideei esker, egoitzen, jantzien eta janarien premiak bete, 
eta gizartean integratzeko bideak hasi daitezke. Exijentzi maila handiko eta ertainekoak 
egokiagoak dira gizarteratzeko ibilbidea hasi duten pertsonentzat. Etxerik gabeko per-
tsonen premiak ezberdinak dira bakoitzaren egoeraren arabera. Emaitzak lortu ahal 
izateko, etxerik gabeko pertsonen egoeren ezaugarri eta faseetara egokitu behar dira 
baliabideak. Helburua da, alde batetik, kalean baldintza lazgarrietan bizi den pertsona-
rik ez egotea eta, bestetik, gizartean integratzeko prozesuek jarraipena izango dutela 
bermatzea, etenik gabe. Beharrezkoa da, beraz, exijentzi maila handiko, ertaineko eta 
txikiko baliabide gehiago egotea.

Gaur egungo egoitza-baliabide asko fi nantzaketa-formulei esker bermatzen dira. Formula 
horiek, batez ere urteroko diru-laguntzak dira, eta, horren ondorioz, ezin da epe ertain 
eta luzerako plangintzarik egin. Programa batzuk ez dira egonkorrak eta, horregatik, 
ezin dira sendotu. Gainera, egoitza-baliabideak oso garestiak dira eta fi nantziazioa 
egonkorra ez izateak kalte handiak eragiten dizkie. Finantziazioaren atzerapenek eta 
zalantzek jarraipena duten proiektuak gauzatzeko zailtasunak eragiten dituzte. Langileen 
lan-baldintza txarrek, askotan, gorabehera handiak sortzen dituzte, nahiz eta oso ga-
rrantzitsua den erreferentziazko langileak izatea. Azken buruan, baliabide gehiago behar 
dira, eta fi nantza-egonkortasuna handitzea, baita urteroko diru-laguntzen sistema alde 
batera utzi eta epe luzerako hitzarmen edo eskaintzen sistemara pasatzea ere, erakunde 
honek hainbestetan eskatu duen moduan (cfr., esaterako, 2005eko ohiko txosteneko 
gomendio nagusia).
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29. ERABILTZAILEEK PARTE HARTZEN DUTEN BANAKAKO PLANAK

Kasu honetan, beste hainbestetan bezala, ezin da kolektibo homogeneo bati buruz hitz 
egin, baizik eta antzeko kanpo-zailtasunak dituzten baina gizartean integratzeko bide 
pertsonalizatuak behar dituzten pertsonei buruz. Ezinbestekoa da ibilbide pertsonalizatu 
horretan pertsonak berak parte hartzea. Arreta egokia eman ahal izateko, beharrezkoa 
da premia bakoitzerako baliabide espezializatuak izatea eta gizarteratzeko prozesuaren 
faseei arreta emateko zerbitzuak dibertsifi katzea. Baina, aldi berean, nabarmentzekoa 
da lagun egitearen eta erreferentziazko pertsonaren garrantzia: pertsona beti berbera 
izatea, prozesuak errepikatu ez daitezen. Banakako arreta-plana izateko eta plana egi-
teko prozesuan parte hartzeko eskubidea ezartzen du gizarte zerbitzuetako erabiltzaile 
eta profesionalen Eskubide eta Betebeharren Gutunak, (64/2004 Dekretua, apirilaren 
6koa) erabiltzaileen eskubideak (duintasuna, pribatutasuna eta konfi dentzialtasuna, 
autonomia, informazioa...) ezartzean gain.

Aldarrikatu zenetik denbora asko pasatu den arren, ez dirudi araudiaren aplikazioan 
eta hedapenean aurrerapen handirik egin denik. Hala ere, elkarrenganako errespetuan 
eta zerbitzuaren kalitatean aurrera egiten lagunduko duten eskubideak eta betebeharrak 
jasotzen ditu, horregatik da oso garrantzitsua gutun hori betetzea.

30 SEGURTASUN-ARLOKO BERMEAK EZARTZEA: SEGURTASUNEKO 
LANGILEAK KONTRATATZEKO PROFIL EGOKIAK, FUNTZIOAK ZE-
HAZTEA…

Zerbitzu askotan segurtasuneko langileak sartu izan dira. Profi l berrien ondorioz, segurta-
suneko langileak zerbitzuetan etengabe egotea orokortuz joan da, batez ere, gaixotasunak 
dituzten pertsonen kopurua handitu delako, jarrera aldaketak eragiten dituen patologia dua-
la, esaterako. Segurtasuneko langile horiek, bazterkeria-egoeran dauden pertsonentzako 
baliabideetan aritzen direnez, trebakuntza egokia behar dute beren funtzioak betetzeko, 
gizarte hezitzaileen edo gizarte langileen lana oztopatu gabe. Komenigarria da honakoa 
ezartzea, kontratatzeko baldintzei dagokienez: etxerik gabeko pertsonentzako baliabideetan 
segurtasunaren arloan lan egingo duten pertsonek gizarte laneko trebakuntzaren bat izatea 
eta beren funtzioak zehaztuta egotea. Modu berean, beharrezkoa da jakitea uneoro nor 
den segurtasunaren arloko jardunei buruzko erabakiak hartzearen arduraduna, erabaki 
horiek hartu behar direnean. Gainera, jardun horiek araututa egon behar dute gizarte 
zerbitzuetako erabiltzaileen eskubideak bermatzeko: zein kasutan esku hartu ahal den, 
esku hartzea nork erabakitzen duen, nola esku hartu; eta hori guztia zentroak garatzen 
duen gizarteratze-programarekin koherentea izanda egin behar da.

Bestalde, zentro guztiek aldez aurretik ezarri behar dituzte pertsona bat egozteko arra-
zoiak, egotzitako pertsonak izango duen egoera aurreikusi behar dute eta defendatzeko 
aukera eman behar diote. Horretarako, kontuan hartuko da pertsona horrek ez daukala 
ebazpena jakinarazteko helbiderik, erreklamazioa egin ahal izateko.

Azkenik, baliteke udaleko gizarte zerbitzuetako segurtasuneko funtzioak udaltzaingoak 
bere gain hartzea. Kasu horretan ere, komeniko litzateke udaltzainek gizarte laneko 
prestakuntza izatea, beren jardunak zerbitzuaren gizarte helburuekin koordinatuta 
egoteko.




