
405PERTSONA NAGUSIEI EMANDAKO ARRETA EAEN

• Alde batetik, kalitatea ebaluatu eta bermatzeko, baita baimendu eta ikuskatzeko
ere,  kanpoko mekanismo batzuk egoteak erabiltzaileen eskubideak zerbitzuaren
diseinuan eta laguntza-arauen antolaketan maila handiagoan kontuan hartzen
laguntzen du.

• Beste aldetik, profesionalek alde horri buruzko ezagutza handiagoa eta, batez
ere, kontzientzia handiagoa agertzen dituzte.

Hala eta guztiz ere, aitortu behar da prozesu geldoa dela, lan egiteko moduaren
jarrera-aldaketa batean, eta horren ondorioz, aldatzeko gogoan oinarritzen dena.
Aldatzeko gogo hori ez da erraz sustatzen zereginen ohituran oso finkatuta dauden
egituretan, askotan arretaren indibidualizazioa egoitza antolaketaren elementu
aztoratzaile gisa ulertzen dela, nahiz eta arreta jasotzen duten pertsonen
beharrizanetara hobeto moldatzen dela aitortzen den.

Hortaz, funtsezkoa da erabiltzaileen eskubideak eta egoitza antolaketaren
eskakizunak batera lantzen dituen sentsibilizazio lana egitea, antolaketa hura
(zentroen funtzionamenduan erabakigarria izan ohi zena) egoitza bizitzan esku
hartzen duen talde ahularen eskubideak errespetatu, sustatu eta defendatu beharretik
ondorioztatzen diren eskakizunetara egokitzeko asmoz.

C. ZUZENEKO ARRETAKO ZERBITZUAK ESKURATZEA: ELZ,
EGUNEKO ZENTROAK ETA EGOITZAZKO ZERBITZUAK

8. Zuzeneko arretako zerbitzuak, bai etxeko laguntza-zerbitzua, bai egoitza
eta eguneko zentroak, eskuratzea arautegi-aniztasun handiaren mende
dago gaur egun. Erabat beharrezkoa da eskurapen-irizpide komun batzuk
ezartzea emandako zerbitzu motaren arabera, EAEn dauden lurralde
desorekak murrizteko asmoz.

• Etxeko laguntza-zerbitzuari dagokionez, Araban bi sare daude –Foru Aldundiak
emandakoa eta Vitoria-Gasteizko Udalak kudeatzen duena-; Bizkaian eta
Gipuzkoan, aldiz, zerbitzua udal mailan kudeatzen da beti. Udalek beren toki
arautegietan zerbitzuak eskuratzeko baldintzak ezartzen dituztela kontuan
hartuta, ia udalak beste baldintza daude.

• Egoitzazko zerbitzuen eskurapenak ere aldaketa garrantzitsuak ditu. Alde batetik,
gizarte zerbitzuen funtzioen zehaztapenei buruzko uztailaren 30eko 155/2001
Dekretua onetsi zenetik aurrera, laguntza behar duten adinekoentzako egoitza
arreta foru aldundiei dagokie, eta egoitza aukera arinagoak, hala nola etxebizitza
komunitarioak eta babespeko apartamentuak, berriz, udalei. Hortaz, lehenengo
kasuan, aldeak ondore horretarako (hau da, zerbitzuak eskuratzeko) beren arautegi
erregulatzaileak dituzten hiru lurralde historikoen artean agertzen dira; bigarren
kasuan, ostera, beren arautegi propioak dituzten toki erakundeen artean.

Hiru lurralde historikoen arteko aldeak, laguntza behar duten pertsonei, hots,
txosten honen interes-helburu nagusia direnei, zuzenen eragiten dietenak,
oinarrizko hiru aldetan oinarritzen dira:
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– Alde batetik, eskabidea aurkeztu aurretik erroldatuta igaro behar den  aldia
hiru urtekoa da  Araban eta Bizkaian; Gipuzkoan, aldiz, bi urtekoa.

– Beste alde batetik, Bizkaian 2001etik indarrean dagoen arautegiak  baldintza
bat jartzen du, foru sareko eta itunpeko sareko egoitza-zentroetan sartzeko,
baita erantzukizun publikoko saretik kanpo dauden egoitza-zentroetako
plazetan sartzeko diru-laguntzak eskuratzeko ere: diru-sarreren gehieneko
muga zehatz bat, aipatutako maila ekonomikoa baino handiagoa dutenak
sistematik kanpo geratuko direla. Alde hori oso garrantzitsua da, pertsonak
diru-sarreren mailaren arabera baztertzea zerbitzuak beharrizan mailaren
arabera emateko hastapenarekin kontraesanean baitago eta atzerapausoa
baitakar sisteman; izan ere, etapa hori gaindituta, sistemak eredu berri
baterantz abiatu nahi zuen pixkanaka, bertan diru-sarreren maila erabiltzaileak
zerbitzuaren finantziazioan eduki beharreko parte-hartze ekonomikoaren
elementu erabakigarria baino ez litzatekeela izango. Gainera, garrantzitsua
da ondokoa adieraztea: Bizkaian ezarritako mugaketak lurralde historikoen
artean itxaron-zerrendak erkatzea eragozten du, diru-sarreren maila jakin
batetik gorako diru-sarrerak dituzten adinekoek zerbitzuak eskuratzea
murriztuta, horiek ez baitira agertzen egoitza plaza baten zain dauden
pertsonen zerrendan.

– Zerbitzuak eskuratzeko arloan hiru lurralde historikoen artean dauden alde
nagusietako azkena mendekotasun maila zehazteko dauden balorazio-
baliabide ezberdinen hautaketari buruzkoa da.

• Lurralde historikoen artean, eguneko zentroetan sartzea beste alde batzuen
mende ere badago.  Kasu horretan, eskabidea aurkeztu aurretik erroldatuta
igaro behar den aldia urtebetekoa da Araban; Bizkaian eta Gipuzkoan, ordea,
aldiak egoitzazko zerbitzuak eskuratzeko ezarritako aldien antzekoak dira, hau
da, hiru urtekoa eta bi urtekoa, hurrenez hurren. Hementxe ere balorazio eskala
ezberdinen aplikazioaren arazoa agertzen da.

Guztiz ezinbestekoa da gaur egun zerbitzuak eskuratzeko orduan antzematen
diren  funtsezko aldeak toki mailan zein lurralde mailan kentzea. Bereziki,
beharrezkotzat jotzen da egoitza-zentroetan sartzeari buruzko Bizkaiko
arautegiaren barnean dagoen bazterketa kentzea, plaza eskatzen duten
pertsonen diru-sarreren mailaren gainekoa, alegia.

9. Zerbitzuak eskuratzea hurrengo baldintzarekin agertzen da bidezko foru
arautegietan: erabiltzaileak berariaz horrekin ados dagoela adierazi behar
du, baliozkotasun juridikoko egoeran, horren lege ordezkariak edo
tutoreak eskabidea bideratzea onartuko dela, betiere Kode Zibilaren 271.
artikuluan ezarritako baimen judiziala badauka. Funtsezkoa da arau horren
edozein salbuespen aplikatzerakoan gehieneko arretak hartzea.

Horri dagokionez, garrantzitsua da bi kontu azpimarratzea:

• Alde batetik, Araban aurreikusi dena: adinekoaren ordezkapena behar bezala
esleituta izan gabe egitatezko zaintza gauzatzen duen pertsonak adinekoa egoitza
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batean sartzea eskatzeko aukera izango du, balizko ezintasunagatik adinekoa
baliozko baimena emateko egoeran ez dagoela objektiboki eta behar bezala
ondorioztatzen denean. Aukera horren babes juridikoa zalantzan jarri gabe,
zuhurtzat jotzen da adinekoa azkenean egoitzan sartzekotan, ahalik eta zuhurtzia
handienaz jokatzea. Horrela, aukera hori aurreikusten duen xedapenean kasu
horietan hartu behar diren arreten espezifikazioa sartu beharko litzateke.

• Bestaldetik, juridikoki ezinduta edo ezintasun prozedura batean sartuta dauden
pertsonen proportzioa %20koa da, hondatze kognitiboa duten pertsona guztien
artean, zentroetako arduradunei egindako inkestatik ondorioztatzen denaren
arabera. Aipatutako proportzioak oraindik ezintasun prozedurari buruzko
gezurrezko iritziak, bai ezintasunaren izaeraren gainekoak (pertsonaren interesak
eta eskubideak babesteko baliabide gisa beharrean, pertsonaren interesen
kaltegarri gisa ulertzen dela), bai prozeduraren aplikazioaren kostu ekonomikoari
eta prozeduren iraupenari buruzko aldeen gainekoak, daudela adierazten omen
du. Eragindako biztanleek (senideak ez ezik, adinekoak eurak ere) duten ezagutza
hobetzeko neurri egokiak hartu beharko lirateke, egoera horiek aurreikusi eta
aldez aurretik lasai eztabaidatzeko, eta eragina zuzenean jasotzen duen pertsonak
bere interesak eta eskubideak defendatzeko egokien irizten duen pertsona
hautatzeko, buru-ahalmen beteak dituela.

D. ZERBITZUEN FINANTZIAZIOA

10. 155/2001 Dekretuan jasotako funtzioen zehaztapenaren aplikazio
praktikoa ez da berdin gauzatu hiru lurralde historikoetan, eta laguntza
behar duten pertsonei emandako zerbitzuen finantziazioari dagokionez,
foru aldundien eta udalen arteko gatazkak sortu ditu, aipatutako gatazkei
irtenbideak eman behar zaizkiela ahalik eta azkarren.

Alde horretan ere aldeak daude:

• ELZri dagokionez, Araban Foru Aldundia eta Vitoria-Gasteizko Udala ez dira
ados jarri zerbitzuaren foru finantziazioaren kalterik gabe udalak bere udalerriko
eremuan laguntza behar duten pertsonentzako ELZren kudeaketa har dezan,
hainbat elkarrizketa izan dituzten arren. Hortaz, Arabako hiriburuak ELZren
sare bikoitza izaten jarraitzen du: bata Udalak beren kabuz moldatzen diren
pertsonei ematen diena da; bestea, aldiz, Aldundiak laguntza behar duten
pertsonei emandakoa.

Egoitzazko zerbitzuei dagokienez, eztabaidaren mamia San Prudentzio Udal
Egoitzan laguntza behar duten pertsonentzat dauden plazak izan dira. Izan ere,
Arabako hiriburuko Udalak foru finantziazio osoa eskatzen du horietarako (gaur
egun, bi erakundeek batera finantzatzen dituzte plazok), eta Aldundiak hurrengo
baldintza adierazten du aipatutako finantziazioa gauzatzeko: balorazio
batzordearen bidez plaza guztiak foru sareko plazak eskuratzeko dagoen araubide
arruntari lotzea (gaur egun, aipatutako plazak araubide horretatik kanpo daude),
eta kostu zehatz batzuetara moldatzea, gaur egun Aldundiko plazen kostua
gainditzen dute eta.


