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III. EGOITZAZKO ZERBITZUEN ETA EGUNEKO ZENTROEN
GAINEKO BALORAZIOA ETA GOMENDIOAK

A. IRIZPIDE OROKORRAK

33. Oro har, azkeneko urteotan, egoitzetako arreta argi eta garbi eta
nabarmen hobetu da. Alabaina, iritsitako lorpenak finkatu eta egoileen
eskubideak egoitzako antolamenduan eta bizitzan izatez txertatu behar
dira.

Egoitzen alorrean azkeneko hamabost urteotan funtsezko hobekuntzak lortu dira:

• arreta banan-banakoa izatea erreparorik gabe onartzen da, teoriaz behintzat,
praktikan oraindik egiteko modu batzuk berriro aztertu behar diren arren;

• egoileek eta senitartekoek zentroen funtzionamenduan parte hartzeari
nolabaiteko garrantzia ematen hasi zaizkio;

• sarrerako faseari duela hamar urte baino adiago begiratzen zaio;

• hainbat erakunderen zuzkidura fisikoa hobetu da, zenbait kasutan, Europako
herrialderik aurreratuenetan gomendatzen diren mailen pareraino helduz;

• kanpoko ebaluazioko formulak finkatzen ari dira, eta kalitatea etengabe
hobetzeko prozesuak sartzeko beharra sakonki eragiten ari da.

Beste alderdi batzuei adituz, oraintsuko garaietan eta egoitzetako egoileen hondatze
fisiko eta psikikoaren gradua larriagotuz doan aldi berean, egoitzak “gizatartu” eta
“duintzeko” prozesua gertatu dela ikusi da;  positibotzat baloratzea merezi du horrek
eta, hein handian, administrazio publikoek ardurak beren gain hartu izanari, arloan
esku hartzen duten entitate pribatuen konpromisoari eta zentroetan lanean ari
direnen ahaleginari esker izan da.

Alabaina, egoitzetako arreta kalitatezkoa izan dadin benetan bermatu nahi bada,
jabetu beharra dago agian oraindik garrantzitsuena falta dela: helburu horrek
bitartekoak jartzea eskatzen duela, batetik, egoitzetan bizi diren pertsonek  beren
buruaren jabe izaten eta, ahal dela, beren bizimodua hautatzen segitzeko aukera
izan dezaten eta, bestetik, ezaugarri fisiko eta funtzional guztietan, antolakuntza
eta jarduera ildo guzietan, egoileen oinarrizko eskubideak errespeta daitezen.

B. ZENTROEN EZAUGARRI OROKORRAK

34. Zentro motak. Egoitza-zentro mota desberdinak sortuz joateko prozesuari ekin
zaio, alternatibak ugalduz, hala nola, etxebizitza komunitarioak, babespeko
apartamentuak, duela hamabost urte ia egon ere ez zeudenak. Hala eta guztiz ere,
egoitzen eskaintzaren egitura nabarmen desberdina da lurralde batetik bestera.
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Eskueran dauden egoitza alternatiba desberdinak ugaltzea, berez, gauza ona da,
zerbitzu sorta zabaltzen laguntzen duen heinean, adineko pertsonek dituzten behar
desberdinetara hobeto doitzea ahalbidetuz eta pertsona horiek aukeratzeko eskubidea
izatez gauza dezaten hobeto bermatuz. Formula berriek, halaber, “zerbitzu
continuumaren” ideian oinarritutako sistema baten berezko eskakizunei hobeto
erantzuten diete, eta gertutasunaren gure gizarte zerbitzuen sistemak oinarrian izan
nahi duen arreta komunitarioan txertatzearen printzipioari doitzen zaizkio. Aukera
desberdinak sortzea, ordea, ez da orekaz garatu hiru lurralde historikoetan: hartara,
Bizkaian babespeko apartamentuen eredua ezarri ere ez dela egin egiaztatu da, eta
Gipuzkoan etxebizitza komunitarioak oso gutxi direla; Araban, berriz, eskaintza
orekatuago dago egoitza formula desberdinen artean.

Bestalde, sortuz doazen aukera desberdinak hor dauden arren, oraindik ahalegin
izugarria egin behar da osoko arreta eredu bat iristeko, non egoitzazko zerbitzuak
beren zereginean gizarte eta osasun arloko beste baliabide batzuekin, bereziki etxeko
laguntza zerbitzuekin, “zerbitzu pakete” baten barruan, koordinatuko diren,  arreta
hobea ematea ez eze, eskueran dauden baliabideak zentzu handiagoz erabil daitezen
ere bermatzeko.

Komeniko litzateke Europako beste herrialde batzuetan dauden antzeko
beste egoitza formula batzuk aztertzea, batez ere adineko pertsonaren
beharrizanak zerbitzu komunitario desberdinek koordinatuta esku hartuz
aseko dituen arreta sistema bateratu baten ikuspegitik.

35. Erabiltzaileen ezgaitasun-gradua. Azterlanak dio eraginkortasun bertikalak
altuak direla egoitzen kasuan –oraindik plan gerontologikoetan aldarrikatutakoak
baino txikiagoak badira ere–, eta ia hutsak babespeko apartamentuetan. Etxebizitzen
kasuan, ordea, nolabait autonomiadunak diren adineko pertsonentzat direla pentsatu
ohi den baliabide hauek, egun, ehuneko berrogeita hamarretik gorako
eraginkortasun bertikala iristen dutela. Horrek esan nahi du, analisi juridiko-
administratiboan eta sektorearen bilakaeraren azterlanean jada
azpimarratu den bezala, egoitza alternatiba hau autonomiadun
pertsonentzat esklusiboki den baliabide modura ikusteko oraingo joera
berraztertu behar dela.

36. Titulartasuna. Titulartasunaren ikuspegitik, Azterlanak 2001era arteko
bilakaeraren datuek jada iradokitzen zutena baiesten du, hau da, EAEn apurka-
apurka hiru arreta eredu finkatuz doazela, lurralde bakoitzean bana:

• Araban, sare publikoaren protagonismoa handia da.

• Bizkaian, titulartasun publikoko baliabideen eskaintza urrian eta ardura publikoko
saretik kanpoko plazak hartzeko banakako laguntza ugarietan oinarritzen da.

• Gipuzkoan, eskaintza publikoa garrantzitsua da, plaza propioez eta itunpeko
plazez osatuta dago.

Foru eskumenen eta lurralde bakoitzaren beharrizan eta berezitasunetara
ondoen doitzen diren alternatibetara jotzeko aukera zilegiaren kalterik



425PERTSONA NAGUSIEI EMANDAKO ARRETA EAEN

gabe, komeniko litzateke hain desberdinak diren hiru eredu horiek batera
izateak zer dakarren aztertzea, batez ere berdintasun printzipioaren
ikuspegitik eta lurralde bakoitzean praktikan zer arazo sortzen duten
ikusita.

C. EGOITZAK ETA ETXEBIZITZAK

37. Zentroen ezaugarri fisikoak. Oro har, esan behar da gure Autonomia Erkidegoko
egoitzazko zerbitzuen ezaugarri fisikoak eta zuzkidura materiala izugarri hobetu
direla iragan hurbilean zegoen egoeraren aldean. Hala ere, oraindik zenbait defizit
igartzen da, izaerarengatik garrantzitsuak direnez, ezinbestean eta, batzutan, premiaz,
zuzendu edo arindu behar direnak.

• Kokapena. Indarreko arautegiak, egoitzei eta egoitza-alternatibarik arinei,
udalerriaren erdigunean egon daitezen edo erdigunearekin garraio publikoaren
bidez ondo komunikatuta dauden tokietan egon daitezen eskatzen die, eta,
bestela, zentroak, erabiltzaileei, egun eta ordu jakin batzuetan, garraiabide
alternatiboa eskaini beharko diela dio. Horretan, arautegiak gai horretan
finkatuta dauden ohitura onen gomendioei heltzen die; gomendio horiek diote
zerbitzu komunitarioak, gizarte mailakoak ez eze, baita kultur, erlijio zein
astialdikoak ere, gertu izatea funtsezkoa dela pertsonek, egoitzazko zerbitzu
batean sartu eta gero, gizarte eta familia loturei euts diezaieten lortzeko. Kokapen
onak, ezbairik gabe, kanpora irteerak egitea eta zentrora bisitak etortzea errazten
du eta, horrek, aldi berean, nolabaiteko irekitasuna eta, ondorioz, gardentasuna
bermatzen ditu eta, ikuspegi horretatik, zerbitzu desberdinen, eta babes sare
desberdinen baterako esku hartze koordinatuan oinarritutako zerbitzu paketeak
aplikatzeko lagungarria da.

Ikuspegi honetatik, Azterlanak hauteman du periferia aldean dauden
eta erdigunera joateko garraiabide erregularrik ez duten zentro gutxi
daudela. Komeniko litzateke landa eremuan igartzen diren garraio
arazoei irtenbide komunitarioa emateko neurri egokiak jorratzea.

• Kanpoko irisgarritasuna. Egoitza bat erdigunean kokatzea egoteari lotuta
doazen abantailarik gehienak eraikinaren kanpoko irisgarritasunak baldintzatzen
ditu: zentrora sartu edo zentrotik irteteko oztoporik badago, eskaintzen dituen
ingurune komunitarioarekin harremanetan egoteko ahalbideak eta harremanak
izateko alternatibak izugarri murrizten zaizkie mugitzeko arazoak dituzten
pertsonei, jarduera horietarako autonomia galtzen dutelako, eta beste pertsona
baten laguntza izatearen mende geratzen direlako.

Ezinbesteko irizten zaio mugitzeko arazoak dituzten pertsonak
hartzen dituzten, zein har litzaketen zentroetan irisgarritasuna
bermatzeko beharrezkoak diren erreforma obrak egiteari. Ikuspegi
orokorrago batetik, eta urrutirago begiratuz, adineko pertsonen
arretaren arloan, irisgarritasun unibertsalaren eta guztiontzako
diseinuaren kultura pixkana sartuz joango diren neurriak hartzea
ere beharrezkotzat jotzen da.


