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8.3. Gomendioak

OINARRIZKO GIZARTE-ZERBITZUEN NORMALIZAZIOA

Oinarrizko gizarte-zerbitzuen helburu, funtzio, plangintza eta antolamenduari
dagokienez, normalizaziora bideratzeko ondoko gomendio hauek egingo ditugu:

1. Zerbitzu hauetarako araudi zehatz bat egitea

Erkidego honetako oinarrizko gizarte-zerbitzuen funtzionamendua zehazgabeak
eta orokorregiak diren lege-xedapenetan oinarritzen da. Zerbitzu hauetarako araudi
zehatza egiteko proiektuari berriro heldu eta lehenbailehen martxan jarri beharko
litzateke, batez ere  lan-munduratzeko hitzarmenak gizarte-bazterketaren aurkako
tresna eraginkor bihur daitezen nahi badugu.

2. Helburuak eta funtzioak zehaztea

Zentro hauen definizioa, helburuak eta esleitzen zaizkien funtzioak hobeto garatu
eta zehaztu beharko lirateke. Oinarrizko puntu hauek interpretazio gehiegietarako
aukera ematen dute, eta hori dela-eta bereziki zaila izaten da Erkidego honetako
herritarrei berdintasunezko tratua bermatzea.

3. Lan-moduak berbideratzea

Antzeko gauza gertatzen da jokatzeko irizpide eta jarraibideekin, lan egiteko
moduekin. Oinarrizko gizarte-zerbitzuek ahalegin handia egin beharko lukete beren
jarduerak berbideratzeko, ez baliabideak administratu eta kudeatzera mugatu,
eta gehiago jardun gizarte-lanean, norbanakoen eta familien premiei beren
osotasunean helduz.

4. Giza baliabideak hobeto aprobetxatzea

Ildo beretik, halaber beharrezkoa izango litzateke, pixkanaka, erakunde hauek
duten giza kapitalari etekin handiagoa ateratzeko antolamendu-ereduak ezartzea
Udaletan, herritarren bizi-baldintzak hobetzeko, giza kapital hori gizarte-ekintzako
departamenduetan nahiz jardun-area desberdinetan banatuta egongo den kontuan
hartu gabe.

5. Oinarrizko gizarte-zerbitzuak udalerrietako gizarte-ongizatearen
politikaren kudeatzaile gisa erabiltzea

Oinarrizko gizarte-zerbitzuak, ondorio guztietarako, herritarrei dagokienez gizarte-
ongizatearen politiken gune antolatzailetzat eta kudeatzailetzat hartu beharko
lituzkete Udalek.

6. Lan-zamak eta profil profesionalak

Funtsezko alderdi hauek –helburuak, funtzioak eta lan egiteko eta antolatzeko
moduak- gehiago zehaztuta, zentro hauek beren gain har dezaketen lan-zama
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hobeto zehazteko aukera edukiko genuke eta, beraz, laguntzako ekipo zehatzak
diseinatzeko, bai bere profesionalen arduraldiari dagokionez, bai koalifikazio
profesionalari dagokionez.

7. Beharrezko zerbitzuen plangintza

Ekipo hauen banaketa espazial egokiak aldez aurreko plangintza-lana eta, zalantzarik
gabe, profesionalen plantila dezente handitzea eskatzen du. Zeregin batek zein
besteak maila desberdinetan inplikatuta dauden instantzia guztien partaidetza aktibo
eta koordinatua eskatuko luke: Udalak, Diputazioak eta Eusko Jaurlaritza.

8. Herritar guztiei eskubideei eta zerbitzuei buruzko informazio orokorra
ematea

Zerbitzu hauen benetako normalizazioa lortzeko, orain artekoak baino informazio-
eta kontzientziazio-politika koherenteagoak eta iraunkorragoak martxan jarri behar
dira, pertsona guztiek, baita ohiko komunikabideak ikus-entzuten ez dituztenek ere,
gizarte-zerbitzuen funtzionamendua eta hauei dagokienez dituzten eskubideak ongi
ezagut ditzaten. Oinarrizko gizarte-zerbitzuak dira zeregin hauek beren gain hartu
behar dituztenak, beren eraginpeko zonetan dauden gizarte-premiak ongi ezagututa.

9. Zerbitzuen irudi instituzionala sendotu eta bateratzea

Era berean, beharrezkotzat jotzen dugu, zerbitzu hauek normalizatzeko xedez,
herritarrei eskaintzen dieten irudi instituzionala sendotu eta bateratzea.

GIZA BALIABIDEAK

Zerbitzu hauen oinarrizko kapitala diren giza baliabideei dagokienez, beren
egituraketari eta antolamenduari dagozkien gomendioez gain, egoki deritzogu
ondoko neurriok hartzeari:

10. Ekipoak sendotzea eta laguntzari homogeneotasun handiagoa ematea

Eskaintzaren homogeneotasuna areagotzea, hedadura txikiena dagoen zonetan,
Bizkaian eta udalerri urbanoenetan lan egiten duten ekipoak bultzatuz bereziki.

11. Administrazio-zereginak sinplifikatu eta gizarte-lana indartzea

Zerbitzuetako gizarte-lanaren osagaia indartzea, bi bide erabiliz: alde batetik,
kudeaketako administrazio- eta burokrazia-zereginak sinplifikatuz eta administrazio-
pertsonalari esleituz, eta bestetik, gizarte-lana egiten duten profesionalen plantila
handitzea, bost mila biztanle bakoitzeko profesional baten proportziora iritsi arte.

12. Profil profesionalak zehaztea eta plantilak handitzea

Oinarrizko zerbitzuetako gainerako langileen profil profesionalak eta beharrezkoak
diren laguntzen eremuak garbiago zehaztea, eta plantilak handitzea. Zeregin
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hauetan, bereziki beharrezkoa da udal eta udalaz gaindiko instantzia guztien arteko
koordinazioa areagotzea.

13. Pertsonalaren etengabeko prestakuntza

Gizarte-langileen lanbide-prestakuntza hobetzea, eskakizun berrietara hobeto
egokitzearren programa akademikoetan aldaketak eginez, eta eskuragarriak diren
etengabeko prestakuntzako programak diseinatuz eta martxan jarriz; horien
diseinuan pertsona inplikatuek aktiboki parte hartuko lukete.

14. Profesionalen aholkularitza eta kanpoko laguntza

Oinarrizko profesionalekin lankidetzan diharduten udalaz gaindiko instantzien
aholkularitza-funtzioak eta laguntza teknikoa indartzea, eta profesionalek
instantzia horiek antolatu edo/eta finantzatzen dituzten programen diseinuan
parte hartzea.

15. Profesionalen eta ordezkari politikoen arteko harremanak zehaztu eta
hobetzea

Halaber, garrantzitsua da, azterlanaren ondorioak ikusita, gizarte-ongizatearen
arloko arduradun politikoen eta arlo horretako pertsonal teknikoaren arteko
harremanak zehaztu eta hobetzea. Hortaz, bereziki interesgarria izango litzateke
ondoko hau:

1. Kasuen gizarte-lanaren arloko zinegotzien ardurak, orokorrean, zeintzuk
diren zehazkiago zedarritzea.

2. Arduradun politikoek gizarte-ongizatearen eta komunitate-garapenaren
eremuan prestakuntza hobea izan dezaten saiatzea.

3. Arduradun politikoen eta arduradun teknikoen arteko harremanak argi
eta garbi zehaztuta dauden eta teknikariei autonomia handiagoa ematen
dieten antolamendu-ereduak diseinatu eta sustatzea.

BALIABIDE MATERIALAK

Oinarrizko gizarte-zerbitzuek dituzten baliabide materialei dagokienez, askotan,
urritasun eta gabezia handiak ikusten dira, eta horrek eskainitako laguntzaren
kalitatean eragin handia izan dezake.

16. Irisgarritasuna, intimitatea eta laguntza teknikoak

Baliabide materialei dagokienez, beharrezkoa da hiru eremutan jardutea:

1. Lokalen irisgarritasuna, gurpildun aulkietan ibiltzen diren pertsonak
autonomoki lokal guztietara iritsi ahal izatea lortu arte.

2. Erabiltzaileen intimitatearen errespetua, erabat bermatzeko baldintza
zehatzak sortu arte.
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3. Administrazio-zereginak sinplifikatu eta gizarte-lana errazten duten
aurrerapen teknikoak eskuratzea.

GIZARTE-LAN INDIBIDUALA

17. Administrazio-prozedurak sinplifikatzea

Zerbitzu hauen jarduera nagusiari dagokionez, populazioaren gizarte-beharrei
erantzuteari alegia, berriro adierazi behar dugu jarduera honen inguruko
administrazio-eskakizunak konplexuegiak eta eraginkortasun gutxikoak direla eta,
profesionalen lanerako zama handia diren neurrian, ahalegin orokor eta
koherentea egitea merezi duela hori sinplifikatu, razionalizatu eta kudeaketa pro-
fesional egokiagoen esku uzteko.

18. Homogeneotasun handiagoa ekintzei buruzko irizpideetan

Egindako ikerketen emaitzek erakusten digutenez, halaber ekintzei dagozkien
irizpideak uniformeagoak izatea komeniko litzateke, herritar guztientzat
berdinagoak izan daitezen. Hori dela-eta, gomendagarria izango litzateke
programak, zerbitzuak eta prestazioak sustatzen dituzten udalaz gaindiko
erakundeek horiek ezartzearen jurisprudentzia-alderdiez arduratzea, doktrina garbi
eta bateratua garatuz.

19. Laguntzak emateari buruzko irizpideak bateratzea

Azkenik, laguntzak emateari buruz erabakiak hartzeari dagokionez, udal
ordezkarien esku-hartzearen zenbaterainokoan alde nabarmenak daudela ikusi
dugu; hortaz, irizpideak gehiago bateratzea ere garrantzitsua izango litzateke.

20. Gizarte-lana eta laguntza-plan indibidualak indartzea

Oinarrizko gizarte-unitateen erronka nagusia profesionalen helburua dena, gizarte-
lana alegia, indartu eta sendotzea da. Hemen ere komenigarria izango litzateke
ekintzen irizpideak hobeto zedarritzea, prestakuntza hobetzea, praktika egokien
eskuliburuak egitea eta, oro har, premiak dituen populazioari tratamendu
osoagoak, aktiboagoak eta eraginkorragoak eskaintzera bideratutako ekintzak
sustatzea. Oro har, prestazio jarraia ematen den guztietan –etxez etxeko laguntza,
IMI...- laguntzako plan indibidual bat, ongi egituratuta, egitera jo beharko litzateke,
eta honen jarraiketa eta ebaluazioa egitera.

KOMUNITATEKO GIZARTE-LANA

Komunitateko gizarte-lanak ezin dio norbanakoarenak bezain uniformeak diren
irizpideei eta jarraibideei erantzun, oinarrizko zerbitzua bera kokatzen den gizarte-
testuinguruak baldintzatzen baitu neurri handi batean. Testuinguru honi
dagokionez, bere zeregina, halere, oso garrantzitsua da; zerbitzu hauei dagokie
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zonako populazioaren bizi-baldintzak hobetzeko diharduten baliabide formal eta
informal hauek guztiak indartzea eta hauei  ahalik eta etekin sozialik handiena
ateratzea.

21. Ongizateko udal planak, udal kontseiluak eta beste baliabideekin
koordinatzea

Helburu hauek lortzeko, egokitzat jotzen dugu ondoko hauek lortzeko neurriak
sustatzea eta bultzatzea:

1. Gizarte-ongizateko udal kontseiluen eraketa eta funtzionamendua sustatzea,
komunitate-garapenean ezinbesteko erakundeak baitira.

2. Toki-erakundeak komunitate-baliabideak hobeto aprobetxatzea bermatzen
duten gizarte-ongizateko udal planak diseinatu eta martxan jartzera
bultzatzea.

3. Oinarrizko gizarte-zerbitzuek zonako baliabide formalekin eta informalekin
koordinatzeko eta lankidetzan jarduteko sistemak hobetzea.


