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I. ESPARRU JURIDIKO-ADMINISTRATIBOARI BURUZKO
BALORAZIOA ETA GOMENDIOAK

A. ARAUTEGI-ESPARRUA

1. Azken urteotan adinekoentzako arretaren eremuaren barnean eratuz joan
den arautegi-esparruan lortutako aurrerapenak, eta zerbitzuen baimen,
erregistro, ikuskapen eta homologazio sistemen zein egoitza eta eguneko
zentroen erregulazioa oinarrizko gizarte zerbitzuak eta etxeko laguntza-
zerbitzua autonomia mailan erregulatuz osatu behar dira.

Oro har baiezta daiteke azken hamarkadan aurrerapen juridiko-administratibo
nabarmenak egon direla adinekoentzako arretaren eremuan, arautegiaren aldetik
hutsunea egotetik –salbuespen bakarra hirugarren adinekoentzako erresidentzietako
zerbitzu sozialei buruzko uztailaren 30eko 218/1990 Dekretua izan zen, inolako
garrantzi praktikorik izan ez zuena, aplikatu ez zen eta-  administrazioek sistema
antolatzeko oinarrizko baliabideetako batzuk izatera pasatu dela, oraindik ere
hutsuneak dauden arren.

Aldaketa horren eragile nagusia gaur egun indarrean dagoen Gizarte Zerbitzuen
1996ko Legea izan zen. Egun ageriak diren gabeziak eta anbiguotasunak dauzkan
arren, benetako aurrerapena ekarri zuen aurreko arautegiaren aldean; izan ere,
administrazio maila ezberdinen arteko eskumenen mugaketa argiagoa eskaini
zuen, eta gure arreta-ereduaren funtsezko hastapen eta elementuetako batzuk
ezarri zituen, bereziki komunitateko arretaren filosofia eta udalei gizarte
zerbitzuetako zerbitzu eta prestazio guztiak eskuratzeko modu bakarra den aldetik
oinarrizko gizarte zerbitzua jartzeko ezarri zitzaien beharra. Halaber, lege horrek
ekimen sozialarekin eta ekimen pribatuarekin lan egiteko ereduaren mamia ere
ezarri zuen, baimen, erregistro, ikuskapen eta homologazioaren oinarrizko
baliabideak aurreikusita.

Onetsi zenetik aurrera, sistema mailaka garatuz joan da. Horrela, 1998an funtsezko
bi arau onetsi ziren: bata martxoaren 10eko 40/1998 Dekretua da, Euskal
Autonomia Erkidegoko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, ikuskapena eta
homologazioa arautzeko dena;  bestea, aldiz, martxoaren 10eko 41/1998 Dekretua
da, adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzkoa. Bi urte beranduago,
urriaren 17ko 202/2000 Dekretua onetsi zen, laguntza behar duten adinekoentzako
eguneko zentroei buruzkoa.
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Hala ere, oinarrizko gizarte zerbitzua eta etxeko laguntza-zerbitzua erregulatu gabe
daude oraindik, nahiz eta bi zerbitzuek berebiziko garrantzia duten adinekoentzako
arretaren eremuan. Espero daiteke udalerrietako gizarte zerbitzuak erregulatzen
dituen Dekretuaren zirriborroak, une honetan egiten ari denak, hutsune handi hori
ahalik eta epe laburrenetan betetzea eta zeregin hori funtsezko aldeak gehituz
burutzea, hala nola, oinarrizko gizarte zerbitzuan landutako kasuetarako
erreferentziazko langile bat esleituz, eta ELZren kasuan, lortu beharreko arreta
mailak ezarriz, ondokoak bermatzeko asmoz: berdintasuna zerbitzuak eskuratzeko
orduan, zerbitzu horretan hain nabarmen agertzen diren espazio-aldeak mailaka
gainditzea, eta toki erakundeek helburu horiek lortzeko konpromisoa hartzea.

2. Gizarte zerbitzuen funtzioen zehaztapenei buruzko uztailaren 30eko
155/2001 Dekretuan jasotako erantzukizunen mugaketak kontu
kontzeptualak eta filosofikoak agertzen ditu; nahitaezkoa da kontu horiei
lasaitasunez eta zorroztasunez heltzea, komunitateko arretaren filosofia
erreferentzia-esparru, eta zerbitzuak eskuratzeko orduan gaur egun
lurraldeen artean dauden desoreka garrantzitsuen arintzea eta
pixkanakako desagerpena eta adinekoentzako arreta egokienaren
prestazioa helburu hartzen dituen eztabaida baten esparruan egin
beharko litzatekeela.

Eusko Jaurlaritzaren, foru aldundien eta Eudel-Euskadiko Udalen Elkartearen arteko
aurreko akordio baten emaitza den gizarte zerbitzuen funtzioen zehaztapenei buruzko
uztailaren 30eko 155/2001 Dekretuaren helburu nagusia zuzenean eragin handiena
jaso duten administrazioen, hau da, foru aldundien eta udalen, artean eginkizunen
mugaketa argiagoa ezartzea zen, batez ere Bizkaian eta Gipuzkoan. Ezarritako
eginkizunen mugaketa oinarrizko bi hastapenetan oinarritu zen:

• Lehenengoak adierazten du eginkizun ezberdinak hasieran administrazio
bakarrari egokituko zaizkiola, unitate funtzional hori herri administrazio
eskudunek beren zerbitzuak eman edo kudeatzeko eskuordetu edo horien ardura
emateko duten aukeraren kalterik gabe ulertu behar dela.

• Bigarren hastapena mendekotasun maila foru aldundien eta udalen artean
eskumenak banatzeko irizpide gisa hartzeko erabakitik ondorioztatzen da:
laguntza behar duten pertsonentzako arreta foru aldundien ardurapean egongo
da, eta beren kabuz moldatzen diren adinekoentzako arreta, berriz, udalen
ardurapean.

Formula berri horrek bidea ixten dio bi administrazio mailen baterako
erantzukizunari. Baterako erantzukizunaren ereduak ondokoa zehazten du:
zerbitzuen espezializazio mailaren arabera zerbitzuok sortzeko eskumena
administrazio bati zein besteari egoki badakieke ere, bi administrazioek emandako
arreta eta horren finantziazioa partekatu behar dituzte, zerbitzu mota bakoitzerako
zehazten diren moduan eta neurrian; formula horrek herritarraren eta hurbilen
dituen administrazioen arteko lotura naturala haustea saihesten du. Gaur egungo
sistema bezalakoa ezartzeak honako hau zehazten du: pertsona baten
mendekotasun-egoeraren arabera, herritarra den aldetik bera hartzekodun duten
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bi administrazioetako batek ez du harekiko betebeharrik izango, eta ez da haren
arreta-beharrizanei lotuta egongo.

Bestalde, formula berri horrek lurralde desorekak areagotzeko oztopo larria
dauka, udalei zerbitzu zehatz batzuen gaineko erabateko erantzukizuna esleitzen
baitie. Administrazioei zerbitzuak ematerakoan estaldurako betebehar
espezifikoak eta esplizituak ezartzen dizkien araurik gabe, aldeak larriagotuko
dira, estaldurari dagokionean ez ezik, dagoen eskaintzaren aniztasunari eta
erabiltzaileek zerbitzuak eskuratu eta horietan ekonomikoki parte hartzeko
dituzten baldintzei dagokienean ere.

Zailtasun horiek mendekotasunaren finantziazioa gure Autonomia Erkidegoan
zorroztasunez eta lasaitasunez eztabaidatu ez dela gogoratzen dute, Europako beste
errealitate batzuetan ikusi den bezala. Arautegi-aldaketek, batez ere 155/2001
Dekretuak, noizean behin egoeraren araberako irtenbideak sortu badituzte ere, ez
dago zalantzarik erreferentzia- eta jarduketa-esparru nagusia ezarri ezik, hartzen
diren berrikuntzak edo ekimenak jada atomizatuta dagoen eta oreka txiki daukan
sistemari konplexutasun handiagoa baino ez diotela ekarriko. Beraz, beharrezkoa
da gizarte zerbitzuetako sistemaren berrantolamendua hausnartzea, eta azterlan
zehatzak oinarri hartuta, mendekotasunaren gaur egungo zein etorkizuneko
finantziaziorako egon daitezkeen bideak aztertzea.

Filosofikoagoak eta kontzeptualagoak diren kontu horiek alde batera utzita,
155/2001 Dekretuak ezarritako funtzioen mugaketak arazo handiak dakartza
aplikatzeko orduan, eta hurrengoak eskatzen ditu:

• Eragindako administrazioak ados jartzea, mendekotasuna baloratzeko baliabide
bakarra erabiltzeko eta erabilitako eskalako zein mailatatik aurrera pentsatzen
den mendekotasun-egoera dagoela erabakitzeko. Adostasun hori orain dela
oso gutxi lortu da, baina bakarrik maila teorikoan –adostutako baliabidea “RAI-
RUG III (%20ko bertsioa) sailkatzeko metodoa da”-, nahiz eta oraindik
eraginkortasunez ezartzeko biderik ezarri ez den.

• Espazio-desorekak murriztuz joateko asmoz, zerbitzuek, bereziki ELZk eta egoitza
aukerek –komunitate etxebizitzak eta babespeko apartamentuak- zentzuzko
denbora-tarte batean lortu behar dituzten estaldura mailak zehaztea, EAEko
herritar guztiek arreta-irtenbide ezberdinak eskuratzeko duten berdintasuna
bermatzeko eta egoitza irtenbide astunagoetara derrigorrean jo behar izatea
saihesteko. Beharrizan horrek oinarrizko beste bi kontu agertzen ditu berriro,
euren artean estu lotuta daudenak: udal guztiek gizarte politikarekiko benetako
konpromisoa hartu beharra, eta udal finantziazioa landu beharra, aspalditik
eztabaidatu, erabaki eta erregulatzeko dagoena.

• Halaber, egoitzek eta eguneko zentroek lortu behar dituzten estaldurak zehaztea.

• Komunitateko arretaren berezko hurbiltasun hastapena errespetatu beharra
azpimarratzea, bai zerbitzuaren erantzukizuna udal mailari dagokionean, bai
foru mailari dagokionean, azken urteotan eraikitzen diren egoitza eta eguneko
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egitura handi eta astunen garapena saihestuta, beren tamainarengatik zerbitzua
balizko erabiltzaileen ohiko ingurunetik urruntzen baitute. Tokiko izaeraren
erreferentziaren galera gaur egun garatzen ari den arreta-ereduaren arrisku
nagusietako bat izan daiteke.

3. Zalantzarik gabe, gizarte zerbitzuen eta gizarte zerbitzuetako zentroen
baimena, ikuskapena eta homologazioa arautzeko den arautegiaren
onespena EAEko zerbitzu sarearen antolamendu-sistemaren oinarrizko
elementu bat da. Hala ere, Gizarte zerbitzuetako Erregistro Orokorra
eta Gipuzkoako Foru Erregistroa ez dira oraindik erregulatu, ezta abiarazi
ere.

Azken urteotan martxoaren 10eko 40/1998 Dekretuak sortu eta gaur egun
Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren Gizarte Ongizateko Zuzendaritzari atxikita
dagoen Gizarte zerbitzuetako Erregistro Orokorra erregulatzeko hainbat arautegi
zirriborro egin badira ere, oraindik ez da onetsi arlo hori erregulatzen duen behin
betiko testurik. Egia da Eusko Jaurlaritzak ez duela bere zuzeneko ekintzako
eskumenen esparruan erregistro horretan inskriba daitekeen zerbitzu edo zentrorik,
baina ulertu behar da aipatutako erregistroaren eginkizunak helburu hori gainditzen
duela, bere zeregin nagusia autonomia mailako informazio-baliabidea izatea dela;
hori dela eta, foru erregistroek egiten dituzten inskripzioak idatzi eta erantsi behar
ditu, informazio ondoreetarako.

Erregistroan agertu nahi zuten erakunde, zerbitzu eta zentroei erantzun beharraren
aurrean, Araba eta Bizkaiko Foru Aldundiek beren arautegi erregulatzaileak onetsi
dituzte foru mailan, autonomia mailako arautegiaren zain egon gabe; Gipuzkoan,
aldiz, Gizarte zerbitzuetako Foru Erregistroa sortzeari buruzko Foru Dekretuaren
zirriborroa baino ez dago, oraindik onetsi gabe dagoena.

4. Ikuskapen sistema finkatzen hasi da foru eremuan, eta funtsezkotzat
jotzen da zerbitzu eskudunek ikuspegi eta jarrera ebaluatzaileak hartzea,
beren zehapen eginkizunen kalterik gabe; ebaluazio ikuspegi eta jarrera
ebaluatzaile horiek zerbitzuetako arduradun eta profesionalei
erabiltzaileen eskubideen errespetua eta defentsa kalitatearen oinarrizko
irizpide gisa onartzea ahalbidetuko die.

Izaera ebaluatzaile eta pedagogiko hori ikuskapenaren arautegi erregulatzailean
bertan ezarrita dago, zerbitzu eskudunetarako hurrengo jarduketa hastapenak
ezartzean: erabiltzaileen eskubideen errespetuaz arduratzea, eta horixe
lehentasunezko irizpide gisa onartzea arau aplikagarriak interpretatzeko orduan;
baliabide kuantitatibo eta kualitatiboak erabiltzea, zerbitzua edo zentroa zerbitzu
edo zentro tipologia bakoitzerako arauz ezartzen diren eskakizun material eta
funtzionaletarako egokia den egiaztatzeko asmoz; ikuskapena gauzatzen den
bitartean, erabiltzaileek eta beren familiek parte hartzeko bideei eta horien
funtzionamendu eraginkorrari arreta berezia eskaintzea eta agertutako kexak
aztertzea; ikuskapenari izaera ebaluatzailea eta pedagogikoa ematea, zerbitzu
eta zentroetako profesionalak bertako funtzionamenduaren, eta arretaren kalitatea
hobetzeko neurri egokien analisian sartzen dituena; ikuskapen bisita ebaluazio
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kualitatiboko sistemak aplikatuz osatzea, horien emaitzek arreta ematean jarraitu
behar diren arauei buruzko orientazioa ematen dutela.

Ikuspegi horretatik ohartzen gara gaur egun ikuskapen zerbitzuek ikuskapen baliabide
kualitatiboak diseinatu edo moldatzeagatik nolabaiteko kezka eta interesa agertzen
dituztela; baliabide horiek ikuskariei lagunduko liekete laguntza arauak arretaren
kalitatea eta erabiltzaileen eskubideen errespetua bermatzeko egokiak diren
erabakitzen, egiaztapen material eta ratio profesionaletatik harantzago joanda.
Ezinbestekoa da momentuz ahula den jarduketa arau hori indartzea.

5. Adintsuentzako etxeetako gizarte zerbitzuei buruzko martxoaren 10eko
41/1998 Dekretuaren onespenak aurrerapen handia ekarri du
sektorean, EAEn jarduten duten zentro guztiei eska dakizkiekeen lege
minimo batzuk ezartzen baititu, zentroen tipologia eta titulartasuna
edozein direla ere. Hala ere, komeni da dekretua aplikatzean antzeman
diren mugetako batzuk gainditzea.

• Egoitza-zentroetako tipologia. Gaur egun, arautegiak hiru zentro mota
bereizten ditu, erabiltzaileen autonomia- edo minusbaliotasun mailaren, eta
zerbitzuaren tamaina edo egituraren arabera. Honela erregulatzen dira:

– babespeko apartamentuak, arauaren arabera pertsona bakarra edo bi bizi
izateko bakarrik erabil daitezkeenak, eta beren kabuz moldatzen diren
adinekoek okupatzen dituztenak;

– komunitate etxebizitzak, 5-14 lagunentzako lekua dutenak, eta “nolabaiteko
auto-laguntza maila” duten pertsonek okupatzen dituztenak;

– egoitzak, horietan 15 plaza baino gehiago dituzten egitura guztiak sartzen
direla, betiere babespeko apartamentuetako multzoak osatzen ez badituzte,
jakina. Egoitzak minusbaliatuek okupatzen dituzte, gehien bat.

Antza denez, tipologia hori ez da egokitzen errealitatera, ezta nahira ere. Badirudi
ez dela logikoa bi plazatik gorako etxebizitzak babespeko apartamentutzat jo ezin
izatea; izan ere, babespeko etxebizitzek bezala funtzionatzen dute, eta ez egoitza
txikiek bezala (komunitate etxebizitzen kasua, adibidez). Halaber, ez omen da
zuhurra zentro mota hori beren kabuz moldatzen diren pertsonentzat derrigorrean
eginda dagoelako interpretazioa, praktikan egiten ari dena –komunitate
etxebizitzen erantzukizuna udalei egokitzen dien 155/2001 Dekretuan babestu-
ta–. Egia esateko, aukera mota horiek zuzeneko arretako langileak eta
minusbaliatuentzako beharrezko egokitzapenak eta ekipamendua izango balituzte,
laguntza behar duten adinekoen egoitza arreta beren hurbileko ingurunean
bermatzeko oso modu onargarriak izango lirateke. Izan ere, egoitzazko zerbitzuen
arautegi erregulatzaileak komunitate etxebizitzetako plazetarako bi ratio ezberdin
ezartzen ditu: bata beren kabuz moldatzen diren pertsonentzat, eta bestea laguntza
behar duten pertsonentzat. Horrek esan nahi du hasieran modalitate horrek
minusbaliatuak hartzeko aukera zeukala.

• Minimoen erregulazioa. Indarreko arautegiak minimoen erregulazioa dakar,
hau da, baldintza batzuk ezartzen ditu, horiek gabe bideraezintzat jotzen dela
EAEn egoitza-zentro bat irekitzea.
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Erregulazioaren aukerako modalitate batek erregulazioa indarrean sartu zenean
zeuden egoitzei eta sortu beharreko zentro berriei eska zekizkiekeen betekizunen
artean bereiztea ahalbidetuko zukeen, eta horrek zentro zaharrei gaur egungo
minimoak aplikatzea eta zentro berriei eska dakizkiekeen betekizunak hobetzea
ahalbidetuko zukeen funtsezko aldeetan:

– Horrela, gehieneko plaza kopurua ezarriko zatekeen zentro berri bakoitzeko,
literatura espezializatuan gomendatutako dimentsioetara mugatuta. Azterlan
zehatzak oinarri hartuta, literatura horrek baieztatzen du berez arretaren
kalitate-bermerik ekarri gabe, zentro txikiek eta ertainek egitura handiek
baino kalitatezko banan-banako arreta handiagoa eskain dezaketela, nahiz
eta horregatik aukera garestiagorik ez dakarten. Zentro berrietarako
ezarritako gehieneko edukiera-mugarik ez dagoenez, azken urteotan neurri
handietako egoitzak eraikitzen ari dira –eta proiektuek adierazten dute
hurrengo urteetan ere mota horretakoak eraikiko direla-; egoitza horiek
guztiek 100 plaza baino gehiago dituzte, eta zenbait kasutan, 150 eta 200
plaza baino gehiago.

Gauzak horrela, Europan finkatuago dauden praktika oneko irizpideekin
eta komunitateko arretaren filosofiarekin zerikusirik ez duen eredua
hautatzen ari da. Filosofia horri jarraiki, erabiltzaileen ohiko ingurune
sozialean ondo integratuta dauden egoitza aukerak sortzea sustatu behar
da lehentasunez.

– Intimitaterako eskubideari zuzenean lotutako alde material batzuk hobetuko
ziratekeen, hala nola banakako logelen proportzioa: gaur egun proportzio
hori plaza guztien %25eko derrigorrezko minimoan dago, Europako estandar
berrienek %80eko proportzioa agertzen dutela.

Arautegiak hobetu ahal izan zuen funtsezko beste alde bat pertsonal-ratioak
dira, gaur egun zuzeneko arretaren arloan ezarrita daudenak gehituz eta mota
horretako langileen agerpen fisikoko ratioak ezarriz, banan-banako arretatik
ondorioztatutako eskakizunetara egokitzeko asmoz. Aurreko aldeak bezala, ratio
horiek arautegi berrikuspen baten esparruan landu beharko lirateke. Horri
dagokionez, ezinbestekoa da gomendatzen den ratioen hobekuntza, aplikatzen
diren eta arautegian islatuta agertu beharko diren arreta-estandarren
hobekuntzarekin batera egin behar dela esplizituki azpimarratzea. Beste modu
batean esanda, gaur egungo ratioak minimotzat hartzen dira, eta horren ondorioz,
zentro gehienek agertzen dituzten oinarrizko laguntza-irizpide batzuk bermatzea
besterik ez dute ahalbidetzen, nonbait. Ratioen hobekuntza ezin izango litzateke
justifikatu gaur egungo arreta-estandarrei eusteko baliabide gisa, literatura
espezializatuan finkatuago dauden eta banan-banako arretari eta arretaren
pertsonalizazioari zuzenago lotuta dauden praktika oneko gomendioetara
egokitzeko baliabide gisa baizik.

• Babespeko apartamentuen izaera sozialari buruzko bermeak
ezartzea. Gaur egun, autonomia mailako erregulazioak ez du barne hartzen
apartamentu horien okupatzaileen baldintzak eta zerbitzu sozial gisa erabiltzea
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bermatzen dituen inolako xedapenik. Hala ere, hori beharrezkoa izango litzakete
egoitza modalitate horren iruzurrezko erabilera saihesteko, bereziki hasieran
egoitzazko zerbitzu gisa erabiltzeko baimenduta zeuden apartamentuen higiezin-
espekulazioaren arriskua saihesteko.

6. Egoitzazko zerbitzuen arautegi erregulatzailearen kasuan bezala,
laguntza behar duten adinekoentzako eguneko zentroei buruzko urriaren
17ko 202/2000 Dekretua indarrean sartutakoan, EAEn jarduteko
baimena jasotzeko nahitaezkoak diren oinarrizko betekizun batzuk
betetzea bermatzen duten minimoen esparrua ezarri da. Zalantzarik gabe,
arautegi esparrua egotea positiboa da berez, lehen hutsunea baitzegoen
arautegiaren aldetik. Dena den, egia da komenigarria izango litzatekeela
xedapen horiek berrikustea, zentro horiei dagokien hurbileko zerbitzuen
izaera onartuta. Ikuspegi horretatik, indarreko arautegian zenbait
hobekuntza sartzeko aukera hausnartu beharko litzateke.

• Eskurapena. Indarreko arautegiak hurrengo baldintzak betetzen dituzten
60 urtetik gorako adinekoentzat aurreikusten ditu eguneko zentroak:
senideekin bizi eta arrazoi fisikoengatik edo psikikoengatik eguneroko
bizitzako jarduerak gauzatzeko erdi- edo goi-mailako zailtasuna duten
pertsonak, edo bakarrik zein senideekin bizi eta eguneroko bizitzako
oinarrizko edota tresna-bidezko jarduerak gauzatzeko minusbaliotasun txikia
izanda ere, hainbat arrazoirengatik (adin handia, babesgabetasun soziala edo
gaixotasuna) aurreikusteko moduko hondatze-arriskuan dauden pertsonak.
Horrela, minusbaliotasun maila nabarmena izan arren bakarrik bizi diren
pertsonek ezin dute eguneko zentroen zerbitzua eskuratu. Arreta sarearen
gaur egungo egoeran, hori laguntza-modalitate horrek gizarteko eta familiako
babes sendoa behar duelako seinale da.

• Eredua. Arauak ez du modalitate hori kokatzen eguneko arretaren zerbitzu
sare zabalago batean, bertan eguneko zentroek aukeretako bat osatuko luketela.
Horrek baliabide hori elementu malgu, banakako beharrizanen arabera maila
handiagoan ala txikiagoan arinak diren beste laguntza-modu batzuekin batera
erabil daitekeena, bezala ulertzea oztopatzen du.

Era berean, xedapenek ez dute agertzen zerbitzuaren funtsezko ezaugarria izan
beharko litzatekeen hurbileko zerbitzuaren izaera. Horrek administrazioek
materialen aldetik ondo hornituta dauden eta beren izaera integrala dela-eta
erabiltzailea beste komunitate zerbitzu batzuetatik aldentzen duten egitura handiak
sortzeko duten joera indartu egiten du. Gainera, baliabide mota horren
aprobetxamendua bermatu behar denez, laguntza behar duten pertsonentzako
eguneko zentroek zerbitzuaren hurbiltasuna eta malgutasuna ziurtatzeko egokia
den edukiera baino handiagoa izan ohi dute.

Erabiltzaileen eta gizarteko eta familiako babes sareetako kideen beharrizanen
aldakortasunera hobeto moldatzen den sistemarantz benetan abiatu nahi badugu,
komenigarria izango litzateke arauak eguneko arreta-unitate txikiak sortzearen
alde tinko egitea. Hurbiltasun eta integrazio hastapena aplikatuta, unitate horiek
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behar bezala banatu beharko lirateke maila geografiko mugatu batera, eta inoiz
ez haiei dagokien oinarrizko gizarte zerbitzuaren eragin-eremua baino handiagoa
den batera, babes-puntuen sare trinko bat osatuta.

• Pertsonal-ratioak. Egoitza-zentroen kasuan bezala, beharrezkotzat jotzen
da gaur egun indarrean dagoen Dekretuan jasotako ratioak hobetzea, hobekuntza
hori laguntza-kalitateko estandarren hobekuntzarekin batera derrigorrean agertu
behar dela. Ikuspegi horretatik komenigarritzat hartzen da ratioak langileen
agerpen fisikoari buruzkoak izatea, eguneko une ezberdinetan arretaren kalitatea
bermatzeko asmoz.

B. EGOILIARREN ESKUBIDEAK

7. Erabiltzaileen eskubideen aintzatespen-eremuan ere oso aurrerapen
nabarmenak antzeman dira azken hamabost urteotan; aurrerapen horien
emaitza nagusia erabiltzaileen eta langileen eskubideen eta betebeharren
karta orain dela gutxi onestea izan da arautegi-esparruan. Orain kontua
da adinekoen arretaren funtsezko elementu hori gure balio-sisteman
sartzea, jarduketa eremu horretan erabakiak hartzeko orduan erreferente
nagusi gisa.

Orain dela gutxira arte, egoiliarren eskubideak ez ziren berariaz jasotzen gure
arautegian, eta ez ziren esplizituki agertzen egoitzen praktikan. Gure eremuan
ebaluazioari eta kalitatearen berme eta etengabeko hobekuntzari buruzko sistema
batzuk mailaka aplikatuz joan dira, eskubideen errespetua laguntza-arauen
egokitzapen handiagoaren ala txikiagoaren erreferentzia-puntu gisa hartzen dutenak,
bai zentroetako hornidura materialari dagokionez, bai langileen hornidurari edo
antolaketa eta funtzionamendu arauei dagokienez. Aipatutako sistema horiek
aintzatespen horren eragileak izan dira, zalantzarik gabe.

Ikuspegi horretatik, gizarte zerbitzuetako erabiltzaileen eta langileen eskubideen
eta betebeharren Karta arau modernoa eta aurrerakoia da, Estatuan aitzindaria
dena eta tradizio anglosaxoiko herrialdeetan jada finkatuta dauden herritarren zein
gizarte zerbitzuetako erabiltzaileen Kartek hasitako ildoan kokatzen dena.  Herri
Administrazioei eta gizarte zerbitzuak ematen dituzten erakunde pribatuei eskubideak
gauzatzeko eta artikulu multzoan zehaztutako betebeharrak betetzeko baldintzak
sustatu beharra ezartzen die.

Eskubideen aintzatespena egoitzazko zerbitzuen eta eguneko zentroen arautegi
erregulatzaileetan ere islatzen da, baita gizarte zerbitzuetako zerbitzuek eta zentroek
izan behar dituzten barne-araubideko arautegietan ere.

Egoitza praktikan, nahiz eta lortutako lorpenak oraindik nahikoak ez diren eta
nabarmen hobetu beharrekoak diren, ez dago zalantzarik: gaur egungo egoera
orain dela hamabost urtekoa baino askoz hobea da.


