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HAUR ETA NERABEENTZAKO BABESAREN ESPARRUA, MARKO
JURIDIKOA ETA AHALMEN BANAKETA

1. Babesa eta bermea egoitzen esparruan

Arrisku egoeran edo babesik gabe dauden haur edo nerabeentzako babesaren
esparrua, indarrean dagoen lege antolamenduan, familian antzematen diren era
honetako egoeretara mugatzen da, Kode Zibilaren 172. artikuluan (artikulu honek
aldaketa batzuk sartzen ditu Kode Zibilean eta Auzitaratze Zibilari buruzko Legean)
eta Adin Txikikoaren Babes Juridikoari buruzko urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege
Organikoan ipinitako baldintzekin.

Egoitza esparruari gagozkiolarik, haur eta nerabeen ongizatearen babesa Gizarte
Zerbitzuei buruzko urriaren 18ko 5/1996 Legean oinarrituta bermatu behar da,
V. Tituluko baimen, arakatze, homologazio eta ikuskaritza araubideen bitartez
eta VII.eko zigor araubidearen bitartez.

2. Haur eta nerabeentzako zerbitzuei buruzko arautegi
    amankomunaren beharra

Gaur egun, Euskadiko Autonomia Erkidegoan ez dago Gizarte Zerbitzuei buruzko
Legeko baimen, arakatze, homologazio eta ikuskaritza araubideak garatzen duen
arautegirik. Hutsune horren ondorioz, irizpide bateraturik ez da egon hiru lurralde
historikoetan babes sozialik gabeko ume eta nerabeentzako zerbitzuak garatzeko,
dagoen baliabide sarearen desberdintasunak eta haren funtzionamendu-ildo
desberdinek erakusten duten bezala.

Horri dagokionez, esan behar da arautegia prestatzeko lanak hasita daudela.
Eusko Jaurlaritzaren Justizia, Ekonomia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren
arabera, Haur eta Nerabeentzako Atentzioari buruzko Legearen lehen zirriborroa
badago, eta zerbitzuetarako baimen administratibo, arakatze, homologazio eta
ikuskaritza araubideak erregulatzen hasita daude. Gomendatzen dugu arautegi
horretan bide bat jartzea gaur egun dauden zerbitzuak poliki-poliki molda daitezen
ezarriko diren baliabide eta funtzio baldintzetara.
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3. Eskubideez baliatzea eta beharrizanak betetzea bermatu beharra

Atzerrian dauden teori eta arautegi joera berri eta aurrerakoienek ulerbide berri
bat egiten dute haurtzaroaz eta nerabezaroaz eta haien babesaz. Ume eta nerabeak
babesgai izatetik eskubidedun izatera pasatu dira, babesa haien eskubideetako
bat bezala ulertuz.

Joera horien ildotik, gomendagarria da umeen eskubideak bermatu eta haien
beharrak asetzeko ikuspegia erabiltzea babes sozialik gabeko egoeran dauden
ume eta nerabeen alorrean ezarri beharreko arautegietan eta, batez ere, alor
horretako zerbitzuen baimen, arakatze, homologazio eta ikuskaritza arautzeko
xedapenetan; gomendatzekoa da, orobat, ebaluazioari funtsezko garrantzia ematea
berme-tresna bezala.

4. Gizartea sentikor bihurtzea

Ezinbestekoa da haur eta nerabeentzako babes eskumenak dauzkaten herri-
erakundeek gizartea sentikor bihurtu eta mentalizatzeko ahaleginak egitea, esate
baterako, kanpainak antolatzea, haur eta nerabeei eta, oro har, herritar guztiei
eta kolektibo honekin lotura berezia daukaten profesionalei informazioa emateko
haur eta nerabeen eskubideak errespetatu eta babestu beharraz. Era horretan,
zalantzarik gabe tratu txarrak edo abusuak detektatzeko bideak hobetzea errazagoa
izango da.

5. Gizarte zerbitzuek era guztietako zerbitzuak ebaluatu eta ikuskatu
beharra

Ume eta nerabeen eskubideak bermatu eta haien ongizatearen ikuspegitik
dauzkaten beharrizanak asetzeko lana biztanleria multzo honetaz arduratzen diren
zerbitzu guztietara zabaldu behar da. Ikuspegi horretatik, Europako beste
herrialdeetan egiten den bezala, gomendagarria da gizarte zerbitzuetatik bultzatzen
diren ebaluazio eta ikuskapen sistemak adin txikiko pertsonez arduratzen diren
beste esparru batzuetan ere erabiltzea, batez ere eskoletan, pediatria zerbitzuetan,
ezintasunak dauzkaten ume edo nerabeentzako zentroetan edo adin txikiko lege-
hausleentzako zentroetan. Horretarako beharrezkoa litzateke gizarte zerbitzuak
ados jartzea haur eta nerabeez arduratzen diren beste instantziekin, beraien
ebaluazio eta ikuskaritza egutegiak koordinatzeko, zentroetara bisita gehiegi egin
ez dadin.

6. Udal eta lurralde mailan lana egiten dutenak prestatu eta koordinatu
beharra

Gaur egun, babes sozialik gabeko egoeran dauden ume eta nerabeentzako
atentzioa batez ere lurralde historikoetako foru erakundeen esku dago, 1985.
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urtetik alor horretako zerbitzuak transferituta dauzkatelako. Erakunde horiek,
beraien haurtzaro zerbitzuetako lantalde berezituekin babesik ezeko kasuetan esku
hartzen dute eta, askotan, aholkularitza funtzioak betetzen dituzte udalaren
esparruan geratutako beste arrisku kasu batzuetan ere.

Ahalmenen banaketa hori egokia da komunitatean bertan egiten den prebentzioa
eta eskuhartze abiapuntuekin. Dena dela, ondo funtziona dezan, komeniko
litzateke oinarrizko zerbitzuei haurrentzako babesari buruzko prestakuntza ematen
jarraitzea, arrisku maila baloratzeko gauza izan daitezen eta, beraz, beraien esku
egon dadin zehaztea eskuhartzeak udal mailan geratu behar duen ala babesik
ezeko halako egoera bat zerbitzu berezitu batera bideratu behar den.

ZERBITZU SAREA: PROFESIONALAK

7. Prestakuntza jarraituko planak

Gaur egun, lantalde teknikoetako profesionalak eta, neurri txikiagoan, egoitza
zerbitzuetako hezitzaileak prestakuntza ikastaro berezituetara joaten dira, beraien
ezagutzak hobetzeko adin txikiko pertsonen babesari buruzko hainbat puntutan.

Horretaz gainera, komenigarria izango litzateke zerbitzuek prestakuntza
jarraiturako egitasmoak prestatzea eta beraien profesionalei eskaintzea, beraien
eguneroko lanean aurkitzen dituzten beharrak kontutan hartuz.

8. Zerbitzuetako profesionalak ikuskatu eta laguntzea

Zerbitzuetako profesionalek berek nabarmentzen dituzte beren funtzioen
konplexutasuna eta ume eta nerabeekin eta haien familiekin harremanetan
egoteko dauzkaten arazoak, haien eskubide eta interesak elkarren aurkakoak
direnean, askotan gertatzen den bezala. Zailtasun horrek estres egoerak sor ditzake
teknikari eta hezitzaileengan, batzuetan ez direlako gauza sentitzen zenbait arazo
konpontzeko edota bereziki desatsegin edo gatazkatsuak diren istiluak kontrolean
edukitzeko.

Era horretako egoerei aurre egiteko laguntza eta ikuskapen tresnak prestatzea
gomendatzen dugu, profesionalari euskarri bat emateko halako arazo edo istilu
batzuk gertatzen direnean, kasu guztietan irizpide batasuna behar bezala ziurtatzeko
eta, beraz, atentzioaren kalitatea eta erabiltzaileen eskubideenganako errespetua
ere bermatzeko.

9. Baloraziorako Batzorde Teknikoen osaketa malgutzea

Eraginkorragoak izateko, Baloraziorako Batzorde Teknikoen osaketa malgutu
egin beharko litzateke, Bizkaiko Foru Aldundian batez ere. Horretarako, kasua
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bideratzen duen oinarrizko gizarte zerbitzuko langileen edo komunitateko beste
gizarte eragile batzuen partaidetza errazteko bideak ipintzea gomendatzen da,
haur edo nerabearentzat komenigarria denean. Printzipioz, ez dago zertan baztertu
haur edo nerabeen partaidetza ere.

10. Fiskalak Baloraziorako Batzorde Teknikoetan parte hartzea

Gaur egun, Ministerio Fiskalak ez du parte hartzen balorazio batzorde teknikoetan.
Bizkaian, partaidetza hori aurreikusita dago formalki, baina gero praktikan ez da
horrelakorik gertatzen.

Ahal den neurrian, komenigarria litzateke Fiskalak ere parte hartzea batzorde
teknikoen bileretan, haur edo nerabearen onerako, eta aplikatutako neurrien
segimenduan.

11. Babesik gabeko egoera deklaratu ondoren oinarrizko gizarte
zerbitzuekin harremanetan jarraitzea

Gaur egun, babesik ezeko egoera deklaratu ondoren, normalean kasu hori
bideratzen duen gizarte zerbitzuak ez du bestelako harremanik edukitzen
kasuarekin. Izan ere, Balorazio Batzorde Teknikoan ez du parte hartzen zerbitzu
berezituari kasua bideratu dion oinarrizko zerbitzuko gizarte laguntzaileak. Ara-
ban aukera ematen zaie parte hartzeko, baina oso gutxitan baliatzen dira aukera
horretaz.

Gomendatuko genuke gizarte langileek bilera horietan parte hartzea, bai behintzat
familiarekin harreman hurbila daukatenean, edota kasuari buruzko ezagutza berezia
daukatenean. Haien partaidetza funtsezkoa da, hain zuzen ere, babesik gabeko
egoera deklaratzen denean oinarrizko zerbitzuarekin harremanetan jarraitu ahal
izateko. Hartara, zerbitzu berezituan erabakitzen diren neurrien osagarri gisa,
beste eskuhartze batzuk ere bultza daitezke komunitatean bertan.

ZERBITZU SAREA: EGITARAUAK

12. Zerbitzuak dibertsifikatzea, bakoitzaren beharretara moldatzeko

Ikerlanen oinarri teorikoek eta emaitza enpirikoek ere erakusten dute babesik
gabeko ume eta nerabeentzako atentzioa zerbitzu sorta jarraitu batean -continuo
batean- oinarritu behar dela, dauden baliabideak kasu bakoitzaren ezaugarrien
eta beharren arabera moldatuz eskuhartzearen urrats desberdinetan.

Jarraitasunari edo continuo horri buruzko ideia hori zabaldu egin beharko litzateke
gure artean, baliabide batzuk besteak baino hobeak edo eraginkorragoak direlako
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pentsamendua baztertuz. Izan ere, baliabide guztiak izan daitezke baliozkoak edo
osagarriak egoeraren arabera. Haien eraginkortasuna ez da handiagoa edo
txikiagoa izaten haien izaeragatik, baizik eta halako momentu bateko beharrizan
jakinetara gehiago edo gutxiago moldatzen direlako. Ildo horretatik, zerbitzu
desberdinak garatzea gomendatzen dugu, malgutasun handiagoz esku hartu ahal
izateko eta, beraz, hobeto moldatu ahal izateko kasu bakoitzaren beharretara,
esku artean dauden baliabideak batera edo elkarren ondoren erabiliz.

13. Komunitate alorreko egitarauen garapena

Azken urteotan, aurreko egoera (hau da, baliabide bakarra egoitza zerbitzua zen
garaia) gainditu eta gero, familia eskuhartzerako egitarauak eta bitarteko beste
zerbitzu batzuk ipini dira lanean, egunezko zentroak adibidez; hauek oinarrizko
zerbitzu sarearekin batera, erraztu eta bultzatzen dute ume eta nerabeek beren
familia inguruan jarraitzea edota beraien familiara itzultzeko, adin txikikoa beste
familia batean hartzeko neurria burura iritsi denean. Beharrezkoa da ildo horretatik
egindako ahaleginarekin aurrera jarraitzea, zerbitzu berezituen eskuhartzea hobeto
koordinatuz komunitateko baliabideen bitartez egiten denarekin.

14. Familia harrera modalitate desberdinak sustatu beharra

Kanpoko familia edo familia zabal batean harrera emateko neurriak asko bultzatu
dira Araba eta Gipuzkoan batez ere.

Beharrezkoa da neurri horren garapena bultzatzea, familiak lortu eta aukeratzeko
bideak hobetuz, era horretako atentzioaren beharra daukaten ume edo nerabeek
gehiegi itxaron beharrik izan ez dezaten.

Orobat, beharrezkoa da familia harrerarako formula desberdinak bultzatzea.

15. Elkarbizitza unitate txikiak, egitarauen indibidualizazioa eta
hezitzaileen profesionalizazioa

Umeei harrera emateaz arduratzen diren egoitzei dagokienez, azken urteotan
erakunde handiak ixteko joera egon da eta haien ordez elkarbizitza unitate txikiak
sortu, banakako atentziorako egitarauak abian jarri eta zuzeneko atentzioa emateaz
arduratutako langileen profesionalizazio gero eta handiagoa bultzatu da.

Ildo horretatik jarraitzea gomendatzen da, Bizkaiko Lurralde Historikoan batez
ere, bertan tamaina handiko zentro asko dagoelako oraindik.

Halaber, egitarauen indibidualizazioak eta prestaketak baliagarritasun irizpide
batetik egin behar dira, formaltasun hutsean erori gabe.
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16. Egoitzek betetzen dituzten funtzioen dibertsifikazioa

Askotan, umea egoitza batean sartzea gainontzeko neurri guztiek porrot egin
dutenean bakarrik erabili behar den azken baliabidetzat hartu ohi da.

Ikuspuntu hori baztertu behar da, egoitzan ematen den harrera hori zerbitzu
jarraitu batzuetan -lehenago esandako continuo horretan- kokatuz, ume edo
nerabearen beharren arabera. Ikuspegi horretatik, egoitzek bete ditzaketen funtzio
guztiak aintzat hartu eta bultzatu behar dira: adibidez, egonaldi luzeko harrerak,
alde batetik, baina baita ere egoera larrietarako harrera, familia harrera baino
lehenagoko bitarteko zerbitzua edo familia harrerak porrot egin duenean, harrera
edo atseden zerbitzua ematea.

17. Trantsizio egitarauen segimendu pertsonalizatua

Gaur egun, deslotura egitarauak egoitza zerbitzuetatik irteten diren gazteen
gizarteratzea edo laneratzea errazteko tresna bezala erabiltzen dira Araban eta
Gipuzkoan. Bizkaian, ordea, badaude maila honetako esperientzia batzuk, baina
oso gutxi dira, profesionalen borondate onari bakarrik erantzuten diote eta, beraz,
ez diote jarraitzen lurralde mailako inolako programazioari.

Bizkaian ere era honetako programazioa sartu eta hiru lurraldeetan beharrezkoa
litzateke egitarau horietan garrantzi berezia ematea gaztearen eta bere
gizarteratzearen segimenduaz arduratu behar duen pertsonaren artean egon
beharreko lokarriari; horretarako, lokarri hori gizarte zerbitzuen alorretik kanpo
gertatzen bada, funtzio hori bete dezaketen beste erakunde edo pertsona batzuen
lankidetzara jo liteke.

18. Atentziorako urteanitzerako plangintzak prestatzea

Urteanitzerako plangintzak prestatzea gomendatzen dugu, zerbitzu sarearen
bilakaerarako norabideak ezar ditzaten lurralde mailan behintzat, «Vitoria-Gasteizko
Udalaren Haurtzaro eta Familiari buruzko Lau Urteko (1995-1999) Plana»
delakoaren ildotik.

ATENDITUTAKO BIZTANLERIA ETA APLIKATUTAKO NEURRIAK

19. Detekzio sistemen hobekuntza

Zerbitzu berezituetan atenditzen diren pertsonen kopurua Europako beste
herrialdeetakoa baino askoz ere txikiagoa da. Horren arrazoia izan daiteke beste
herrialde horietan baino detekzio maila txikiagoak dauzkagula, seguru aski fami-
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lia eskuhartzerako egitarauak eta, oro har, gizarte zerbitzuetarako sistema berandu
jarri direlako martxan.

Eskaria espreski gertatzen ez den alor honetan, atentziorik ezeko kasurik ez
gertatzeko ahaleginak egin behar dira.

20. Atentzio modalitateen dibertsifikazioa

Umea familiatik banatzeko babes neurriari dagokionez, Euskadiko Autonomia
Erkidegoaren maila gure inguruko beste herrialde batzuek dutenaren azpitik dago,
seguru aski lehen esan dugun detekzio maila txikiago horrengatik.

Familia banatzeko babes neurri horien barruan, Euskadiko Autonomia Erkidegoan
familia harrerak daukan proportzioa ere txikiagoa da beste herrialde horietan
baino; hala ere, Araba eta Gipuzkoan Europaren antzeko mailan aurkitzen da
eta kasu batzuetan maila handiagoan ere.

Abian jarri beharko litzateke atentzio motak ugaltzeko politika, eta bereziki Bizkaiko
Lurralde Historikoan ildo horretan ahalegin handiagoa egin dadin gomendatzen
dugu.

PROZEDURAK

21. Heziketa, osasun, justizia eta polizia erakundeekin elkarlanean
aritzeko tresnak

Detekzio mailak hobetu eta atentziorik ezeko kasuak ekiditearren, oinarrizko gizarte
laguntzaileen prestakuntza hobetzeaz gain, egiten hasi den bezala, beste instantzia
batzuekin lankidetzan aritzeko tresnak bultzatu behar dira, batez ere heziketa,
osasun, auzitegi eta polizi instantziekin; horretarako, prebentzio eta sentiberatze
kanpainak eta informazio bilerak antolatu beharko lirateke eta profesionalek beti
ere jakin beharko lukete nolako bilakaera duten beraiek bideratu dituzten kasuek,
datuen isilpekotasunari zor zaion errespetuaren mugen barruan.

22. Prozeduraren hasieratik bukaera arte atentzioaren
      arduradunaren figura sartzea

Gaur egun, Bizkaian izan ezik, prozedura mailan atentzioaz arduratutako
langilearen hutsunea nabaritzen da, hau da, prozeduraren hasieratik bukaerara
arte ume edo nerabearekin eta familiarekin harremanetan dagoen profesionalaren
hutsunea. Betekizunen banaketa erraztearren lantaldeen barruan eskuhartze alor
desberdinak mantentzen diren arren, komenigarria litzateke arduradun bat jartzea
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kasu bakoitzerako, familiarekin eta adin txikikoarekin harremanetan egon eta
hartutako neurriei buruzko informazioa, aholkuak eta azalpenak emateko,
horrelakorik eskatzen dutenean.

23. Espedienteetako dokumentazioaren arrazionalizazioa eta datuak
      biltzeko irizpideak bateratzea

Espedienteetan bildu ohi diren dokumentuak (gizarte, osasun, heziketa eta psikologi
txostenak, jakinarazpen judizialak eta abar) hain desberdinak izanik, tresna
konplexu eta heterogeneoak izaten dira, eta ez dira izaten oso erosoak
profesionalek eguneroko lanean erabiltzeko.

Dokumentu horien kontsulta erraztu eta informazioa sistematizatzeko bidea ipini
behar da. Horretarako, gomendatzen dugu fitxa bat erabiltzea dokumentuen
zerrenda kronologikoa egiteko, eta beste fitxa bat ume edo nerabearen datuak,
haren kasuaren ezaugarriak jasotzeko, eta umearen beharrizanak eta horiek
asetzeko hartu beharreko neurriak alorrez alor bereizteko. Horrela, eskariari
buruzko fitxa hori atentziorako banakako plan bezala erabili ahal izango da.

Banakako plan horiek estatistikak prestatzen eta zerbitzuen plangintza egiten
lagungarri izan daitezen, komenigarria litzateke eredu berbera sartzea hiru lurralde
historikoetan.

24. Haur eta nerabeek eta haien familiek prozeduran parte hartzeko
      bideak eta erreklamatzeko tresnak

Gaur egun, ume eta nerabeek eta beraien familiek oso gutxi parte hartzen dute
prozedura osoan.

Partaidetza hori bultzatu behar da, batez ere informazio bideak hobetuz eta ahozko
zein idatzizko informazio hori erabiltzaileen ulermen mailara egokituz. Beharrezkoa
da orobat kexak edo erreklamazioak aurkezteko bide formal baina errazak ipintzea
profesionalen eta senitartekoen arteko arazo gatazkatsuak konpontzeko,
administrazio edo auzibidezko errekurtsoetara jo gabe.

25. Haurtzaro zerbitzuen instalazioak egokitzea haur eta nerabeak
      eta beren familiak hartzeko

Gaur egun, haur zerbitzuetako instalazioak ez daude ondo egokituta isilpekotasuna
bermatzeko. Komenigarria da zerbitzu horiek itxaron gela edo bisita gela bana
edo bina edukitzea, dekorazio egokiarekin, umea zerbitzura iristen den unea
errazteko eta bertan jorratzen diren arazoen pribatutasuna ziurtatzeko.
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26. Harrerak dirauen bitartean oinarrizko gizarte langilearekin
      harremanetan egon beharra

Ume edo nerabeak familiatik banatu eta egoitza edo familia batean hartzen
direnean, kasu gehienetan, ez dute inolako harremanik edukitzen beraien kasua
zerbitzu berezituari bideratu dion oinarrizko gizarte zerbitzuko langilearekin.

Beraz, gomendatzen dugu harrerak dirauen bitartean harreman hori manten dadin,
batez ere familiarekin eta ume edo nerabearekin aurretiaz konfiantzazko lotura
dagoenean, familiaren etxera itzultzeko prozesua errazteari begira, eta adin txikiko
pertsonak erreferente bat izan dezan familiara itzultzen denean.

Prozedurako urrats honetan, ezinbestekoa da familiarekin eta ume edo
nerabearekin harremanetan dauden beste instantzia batzuekiko lankidetza
edukitzea.

27. Haur eta nerabeek eta beren familiek atentziorako banakako
      planaren prestaketan partehartze aktiboa edukitzea

Sarritan familiak eta ume edo nerabeen ez dituzte onartzen haientzat erabakitako
neurriak. Kasu horietan traba handiak egoten dira esku hartu ahal izateko.
Erabiltzaileen lankidetza lortu ahal izateko modu bakarra, prozedurako lehenagoko
urratsetan bultzatu behar da haien partaidetza ekintza plana prestatzeko orduan.

28. Kasuak eta hartutako neurriak aldiro eta sistematikoki
      berraztertzea

Haurtzarorako gizarte zerbitzuek atenditzen diren kasuen segimendua egiteko,
normalean, banakako egitarauetan jasotzen den atentzioa zuzenean emateaz
arduratzen diren zerbitzuek prestatutako txostenak erabiltzen dituzte edo bilerak
egiten dituzte zerbitzu horietako profesionalekin.

Dena dela, segimendu jarraitua egiteko modu hori osatu egin beharko litzateke,
kasuak aldian behin berraztertzeko tresna batekin, ume edo nerabearen beharrei
buruz sistematikoki eta halako maiztasun batekin azterketa egiteko eta erabiltzen
ari diren neurrien egokitasuna ere neurtzeko.

EGOITZA-ZERBITZUEN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA

29. Egoitza zerbitzuen helburu eta betekizunak aitortzeko agiria

Gomendatzen dugu zentroek agiri bat prestatzea, ondoko datu hauek guztiak
argi eta garbi azaltzeko: beraien helburu eta betekizunak, ume eta nerabeekin
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lortu nahi diren helburuak, zentroko zuzendari edo arduradunaren izena,
hezitzaileei eskatzen zaien lan trebakuntza, elkabizitzarako arauak, kexatzeko
prozedurak, banakako heziketa neurriak eta erakunde arduradunak kontrola
egiteko dauzkan mekanismoak.

30. Egoitzetan haur eta nerabeentzako eta beren familientzako
      informazio-foileto bat edukitzea

Egoitza bakoitzak informazio-foileto bat ere eduki behar du, argi eta ume eta
nerabeentzat erraz ulertzeko moduan azaltzeko zein diren zentroaren funtzioak,
nola antolatuta dagoen eta nola funtzionatzen duen, zein diren elkarbizitzarako
arauak, erabiltzaileentzako jarraibideak eta kexatzeko prozedurak.

31. Erabiltzaileek eta beren familiek hartzen diren erabakietan parte
      hartzeko tresnak

Ahal dela, erabiltzaileei eta haien familiei aukera eman behar zaie haien garapen
pertsonalean, haien harremanetan, heziketan edo osasunean eragina eduki
dezaketen erabakiak hartzeko orduan haien partaidetza ziurtatzeko.

32. Pribatutasun eskubidea ziurtatu beharra

Zentroen diseinuan, funtzionamenduan eta antolaketan, ume eta nerabeek
pribatutasunerako eskubidea dutela kontutan izan beharreko gauza da.

33. Lanbidearen beharretara egokitutako prestakuntza jarraitua

Profesionalen prestakuntza jarraituaren barruan, abusuzko jarrerak detektatzeko
eta istiluak eta gogorkeriazko jokamoldeak prebenitu eta ekiditeko trebakuntza
sartu beharra dago.

34. Elkarbizitza arauak (eta ezar daitezkeen zigorrak) finkatzea

Arrisku edo babesik gabeko egoeran dauden ume eta nerabeentzako babesaren
alorrean eskudun diren foru organoei gomendatzen diegu elkarbizitzarako arauak
idatziz finkatzea, hezitzaileek beharrezkoa ikusten dutenean har ditzaketen zigor
neurriak espreski jasoaz.

35. Baimenik gabe itzultzen ez direnei ezarri beharreko arauak

Aurretiazko baimenik gabeko ausentzien kasuetarako arauak idatziz jasotzea ere
gomendatzen diegu foru erakundeei.
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36. Banakako programak lan tresna bezala erabiliz joan beharra

Oro har, erantzun egokia ematen zaie ume eta nerabeen heziketari, nortasun
soziokulturalari, aisialdiko ekintzei, osasunari, elikadurari eta itxura pertsonalari.
Bide horretan jarraitzeko, banakako programazioa poliki-poliki ezartzea
gomendatzen dugu, ez bakarrik herri-administrazio eskudunentzako komunikazio
eta informazio tresna bezala, baina baita ere atentzioaren kalitatea hobetzen
lagunduko duen lan tresna bezala.

37. Zerbitzu berezituen eta hezitzaileen arteko komunikazio tresnak
      hobetzea

Haur zerbitzu berezituen eta hezitzaileen arteko komunikaziorako tresnak hobetu
beharra dago, hezitzaileek jakin dezaten nolako bilakabidea daraman atenditzen
ari diren ume eta nerabeen familia giroan egiten ari den eskuhartzeak.

38. Zentroetan egiturazko hobekuntza batzuk egin beharra

Aztertu ditugun egoitzen ingurune fisikoari dagokionez, nahiko maila ona edo,
batzuetan (zentroaren tamaina handigatik, batez ere), onargarria aurkitu dugu.
Dena den, gomendatzen dugu zenbait hobekuntza sartzea: hots, mugikortasun
murritza daukaten pertsonei erraztasunak ematea zentroetara sartzeko orduan,
pribatutasunerako eskubidea eragozten duten talde-gelak poliki moldatzen joatea,
eta behar diren segurtasun sistema egokiak instalatzea (su-itzalgailuak, ke-
detektagailuak eta segurtasun-adierazgailuak). Ebakuazio simulakroak sistematikoki
egitea ere gomendatzen dugu, baita egoitza txikietan ere.

39. Tutoretza bikoitzeko sistema

Langile plantilak erabiltzaileen beharretara hobeto egokitzearren, gomendatzen
dugu tutoretza bikoitza ipintzea, emakumezko batekin eta gizonezko batekin,
erabiltzailearen baitan nahasmendurik ez eragiteko haietakoren bat egoitzan ez
dagoenean.

ZERBITZUEN KONTROL ETA EBALUAZIOA

40. Zerbitzuen aldizkako kontrola

Gaur egun, zerbitzuen kontrol sistemak ez daude behar bezain garatuta ematen
den atentzioaren kalitatea eta eraginkortasuna bermatzeko. Funtsean, segimendua
egiteko erabiltzen diren prozedura berberak direla pentsatu ohi da, eta urteko



txostenak bidaltzera mugatzen dira, edota, egoitzen kasuan, haietara sarritan
bisitak egitera. Bisita horiek, ordea, zentroaren funtzionamendua eta bertan
aplikatutako lan-ildo egiazkoak kontrolatzeko behar diren ezaugarriak ez dauzkate.

Beraz, zerbitzu berezituetan aldian behingo kontrola egiteko tresnak ezarri beharko
lirateke, era honetako ikuskapen-ebaluaketa jarraitua egin ahal izateko.

41. Zerbitzuen kalitatearen ebaluaketa

Zerbitzuen kontrola egiteko banakako segimendu prozedurez gain, ezinbestekoa
da ebaluazioaren kultura zabaltzea ere, kalitatezko ereduak sistematikoki erabiliz
eta haien emaitzak publikoki jakinaraztea bultzatuz.

42. Fiskalek neurrien segimendua egin beharra

Gomendatzen dugu fiskalek ahaleginak egiten jarraitzea aplikatzen diren neurrien
segimendua egiteko, batez ere egoitza bidezko harreran, Adin Txikikoaren Babes
Juridikoari buruzko 1/96 Legeak dioenari jarraituz. Horretarako, fiskalek langile
eta baliabide nahikoak eduki beharko dituzte, betekizun horiek eraginkortasunez
gauzatu ahal izateko.
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