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Funtsezkoa da kontu horiek sakon aztertzea, beste eremu geografiko batzuetan izan
dituzten konponbideak aztertuta, baina sistemak erantzukizun publikokoa izaten jarraitu
behar duela ahaztu gabe.

II. ADINEKOENTZAKO  ZUZENEKO ARRETAKO GIZARTE
ZERBITZUEK AZKEN HAMARKADAN IZAN DUTEN BILAKAERARI
BURUZKO BALORAZIOA ETA GOMENDIOAK

A. INFORMAZIO SISTEMA

Adinekoentzako zuzeneko arretako gizarte zerbitzuek izan duten bilakaerari buruzko azterlanak
muga asko ditu, gehien bat datuen heterogeneotasunetik eta analisirako kontu garrantzitsuei
buruzko informaziorik ezetik datozenak. Ezinbestekotzat jotzen da bere neurriko (etengabeko
arreta jaso duten hogeita zazpi mila adineko baino gehiago, hamabi mila egoitza plaza
baino gehiago, hamar mila langile baino gehiago eta fakturazioko berrehun eta berrogeita
hamar milioi euro baino gehiago), bere garrantzi sozialeko (erabiltzaileen eta beren senideen
ongizateari eragiten die zuzenean, eta, eta adinekoen ongizateari zeharka, kohesio sozialeko
oinarrizko adierazle bat dela), eta bere antolaketa-konplexutasuneko (haren funtzionamenduan
Eusko Jaurlaritzak, hiru aldundiek, berrehun eta berrogeita hamar udalek eta beste hainbeste
erakunde pribatuk esku hartzen dute) babes sozialeko azpisektore batek ezinbestean
informazio-sistema ona, jarduketen azterlan, planifikazio eta jarraipenerako behar diren
elementuak emateko gai dena, behar duela konturatzea.

13. Aztertu eta planifikatzeko ondoreetarako, beharrezkoa da zerbitzuetako
erabiltzaileei eta eskatzaileei, adinekoen beharrizanei, eta gizarteko eta
familiako babes  sareari buruzko informazioa hobetzea.

Zerbitzu horietako erabiltzaileen gainean erabilgarri dagoen informazio
estatistikoaren analisiak hurrengo puntuak nabarmentzen ditu:

• Ez ditu modu homogeneoan banakatzen beren kabuz moldatzen diren
erabiltzaileak eta laguntza behar dutenak, Autonomia Erkidegoan baremo
bateraturik ez dago eta, eta ez du minusbaliotasuna mailaka sailkatzen; azken
arazo hori prestazioak administratzeko modu bati, jarreraren arabera eskubideak
autonomia eta minusbaliotasunaren arteko muga zorrotzaren alde batean edo
bestean oinarritzeko joera duenari, alegia, lotuta dago.

• Ez du zerbitzu mota hori eskatzen duten pertsonen ezaugarriei buruzko
informaziorik ematen, baliabide horiek eskuratzeko atea den oinarrizko gizarte
zerbitzuetan jasotzen diren eskabideak ez baitira sistematikoki biltzen. Era berean,
ez du baliabide zehatz batzuk eskuratzeko itxaron-zerrenden gaineko datu
fidagarririk ematen.

• Ez du adineko guztien egoera, ezaugarri eta beharrizanei buruzko daturik ematen,
eta horren ondorioz, berrikusten ez diren estandarretan edo irismen partziala
eta denbora-baliotasun erlatiboa dituzten azterlan monografikoetan oinarritzen
diren balioespenak egin behar dira etengabe.
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• Ez da arretako sare informalaren egoerari buruzko irudi argirik eskaintzeko,
nahiz eta horren lan-gainkarga, narriadura edo gabezia zerbitzuetara zuzendutako
demanda gehienen jatorria den.

Zerbitzu horien helburua autonomiarik ezaren egoerak arindu eta orekatzea dela
kontuan hartuta, arazo horiek dauden ala ez hausnartzea eta arazoen garrantzia
neurtzea nahitaezko erreferentziak dira, zerbitzuok behar bezala antolatzeko.

14. Zerbitzu-eskaintzari buruz erabilgarri dagoen informazioa aurreko
puntuan aipatutakoa baino garatuago dago; hala ere, oraindik ere hori
hobetzeko neurriak hartu behar dira.

“Gizarte Zerbitzuen estatistika. Erakundeak eta Zentroak” (GZEEZ) azterlana, Gizarte
Zerbitzuetako Gastu Publikoarenak eta Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren
txostenak lan zailak eta garestiak dira, oso onuragarriak badira ere. Gure Autonomia
Erkidegoan baino ez dira urtero burutzen, eta komenigarria da horiek mantendu
eta hobetzea. Hala ere, muga batzuk ditu zerbitzu-eskaintzari buruzko informazio-
beharrizanen ikuspegi orokorretik:

• Mota bakoitzaren barnean, egoitzek, eguneko zentroek eta etxeko laguntza-
zerbitzuek heterogeneotasun handia daukate, eta ez dago irizpide komun eta
argirik, ezberdinak eta analisiaren ondoreetarako eraginkorragoak diren
tipologiak ezartzeko.

• Egoitza eta eguneko zentroen kasuan dagoen informazioaren bidez, ezin da
babes publikoaren irismena zehaztu, erabiltzaileei dagokienez, itunpeko edo
hitzartutako plazak eta sare publikotik kanpoko baliabideak eskuratzeko
banakako laguntza publikoak behar bezala banakatuta ez daude eta.

• Zerbitzu horien edukierari buruz eskaintzen diren datuak heterogeneoak eta
osatugabeak izan ohi dira: egun zehatz bateko erabiltzaile kopurua eta urte
osoko erabiltzaile kopurua nahasten dira sarritan, zainketen intentsitateari
buruzko zenbakiak etxeko zerbitzuaren batez besteko orduen gainekoak baino
ez dira, ez dago alta eta baxen berririk, zerbitzuen erabilera-aldia ezezaguna
da, eta horren ondorioz, errotazio-indizeak ere bai, etab. Laburbilduz,
nabariegiak diren adierazle batzuk oinarri hartuta lan egiten da.

15. Arreta sektore horren informazio-sistema hobetzeko azken erantzukizuna
Eusko Jaurlaritzari dagokio, Erkidego mailan. Hortaz, Eusko Jaurlaritzak
hori hobetzeko jada egiten ari den ahaleginak mantendu eta gehitu
beharko lituzke.

Adinekoentzako arreta sozialaren arloko eskumenen gaur egungo banaketak
eta eskaintzen diren baliabideen izaera ez-garantistak biztanleria-sektore
horretarako babes publikoko hiru sistema ezberdin garatzeko bidea eman dute
–udalen protagonismo handiagoa ala txikiagoa alde batera utzita-; aldundi
bakoitzak hiru sistema horietako baten buruzagitza gauzatzen du, eta antolaketa-
eredu ezberdinak dituzte hirurek. Erabaki horiei buruz egiten den balorazioa
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kontuan hartu gabe, EAEn informazioaren arloko erantzukizuna Eusko
Jaurlaritzari dagokio; praktikan eskumen hori onartzen du, lehen aipatutako bi
estatistika-lanak, eta lan horien emaitzak zati batean laburbiltzen dituen Gizarte
Ongizateko Euskal Kontseiluaren txostenaren idazkuntza bultzatuz. Gaur egun,
Eusko Jaurlaritzak urteko txosten hori hobetzeko lanean dihardu, haren
gomendioen edukiari eta irismenari dagokienean. Dena den, biltzen duen
informazio estatistikoari dagokionez, badirudi gomendagarria dela hurrengo
jarduketa-ildoak zabaltzea:

• Udalek eta batez ere, aldundiek, duten informazio estatistikoa eta administratiboa
ikertzea, mailaka bateratzeko eta, aztertzeko ondoreetarako maila handiagoan
aprobetxatzeko.

• Behaketa-eremua zabaltzeko eta galdera-sortetan item berriak sartzeko aukerak
baloratzea, jada Erkidegoaren eremuan gauzatzen ari diren eta osasunari, bizi-
kalitateari edo denboraren aprobetxamenduari lotuta dauden garrantzi handiko
estatistika-lan arruntetan.

• Aurreko guztia oinarri hartuta, jarraipen-adierazleen sistema operatibo bat
diseinatzea.

• Zerbitzu mota hori emateko orduan eragina duten erakunde publiko guztien
arteko koordinazioa eta lankidetza bultzatzea, informazioaren beharra eta
erabilgarritasuna azpimarratuta.

B. ARRETA ZERBITZU GUZTIEI LOTUTAKO KONTUAK

Banan-banako arreta zerbitzuek 1991-2001eko denboraldian izandako bilakaera zentzu
batean ala bestean baloratzeko, beharrezkoa da erreferentzia-irizpide batzuk ezartzea,
eta alde horretatik, aukera nabariena Euskal Autonomia Erkidegoko 1994ko Plan
Gerontologikoan bildutako proposamenak kontuan hartzea da; proposamen horiek
aipatutako zerbitzuen garapenari eragiten dioten erabakiak gidatu beharko lituzkete,
orientatzeko ondoreetarako.

1993an Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegorako Plan Gerontologiko bat
egiteko agindu zion adituen batzorde bati, plana zeuden baliabideen analisian eta
adinekoei eragiten zieten arazo sozialen ikerketa zabal eta zehatzean oinarritu behar
zela. Hain parte-hartze maila txikiaz egin zen plana, non ez zekarren konpromiso formalik;
halaber, ez zen loteslea aldundi eta udaletarako, nahiz eta zerbitzu horien kudeaketaz
eta garapenaz beraiek arduratzen ziren; nolanahi ere, orientazio gisa erabil zezaketen,
logikoa denez.

Dokumentu honetan defendatzen den arreta-ratio orokorrari eta eskaintza osatzen duten
zerbitzuetako bakoitzari dagozkion ratioei dagokienez, hurrengo iritziak agertu behar
dira:

• 1994ko Planaren arreta-ratio orokorra (hirurogeita bost urtetik gorako adinekoen
%11k zerbitzu mota bat ala bestea erabiltzen zuen) 1990ko Euskal Autonomia


