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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.
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• Barruko irisgarritasuna. Jakina, aurreko puntuan esandakoa zentroen
barruan mugitzeari buruz ere badela ulertu behar dugu, jendeak ahalik eta
autonomiarik handiena izan dezan bermatzeko, eta pertsonaren mugimendu
askatasuna, izatez, egoitzetako oso toki gutxitara mugatuta (horrek harremanen
aldetik sortzen duenarekin) geratzen deneko konfinamendu  egoerak saihesteko.
Azterlanaren emaitzek diotenez, barruko irisgarritasun arauak kanpokoak baino
gutxiago betetzen direla: egoitzetako plazen %34,4tan eta etxebizitzetako plazen
%47,0tan legezko eskakizun bat edo gehiago ez betetzeak dakartzan arazoak
dituzte.

Hautemandako egoerak zentroak ahalik eta lasterren egoileen
benetako beharretara egokitzeko neurriak har daitezen eskatzen du:

– ate guztien zabalera egokitzea;
– komun eta bainu gela guztietan gurpildun aulki bat sartu eta

biratzeko nahikoa toki egon dadin bermatzea;
– korridoreetan eskudelak jartzea;
– eskailerak eta arrapalak material irristagaitzez berrestaltzea;
– altzariak modurik egokienean antolatzea, mugitzeko arazoak

dituzten pertsonen joan-etorriak errazteko;
– seinale egokiak erabiltzea, argiak, handiak eta nabarmenak,

ikusteko eta orientazio arazoak dituzten pertsonentzat.

• Banako gelak edukitzea. Sarritan alboratu arren, egoitza bateko bizitza
nola joango den baldintzatzen duen alderdi bat halabeharrezko komunitatea
dela da. Bertan elkar hautatu ez duten pertsonak biltzen dira; sarritan zentro
horretan zein beste ezein zentrotan sartzea ere aukeratu ez dutenak ere bai.
Pertsona horiek guztiek antzeko ezer gutxi izan lezakete, adin jakin batetik
gorakoak direla eta, honengatik edo hargatik, bakarrik edo senitartekoren
batekin bizitzeko moduan ez daudela kenduta eta, horregatik, nolabaiteko
pribatutasuna izateko aukera bermatu behar zaie. Ez da onartu behar, onartu
ohi den naturaltasunaz, pertsonek, adin batetik aurrera, ez dutela inhibizio edo
harreman arazorik, eta etxeko intimitatetik egoitzen ingurunean ikusten den
nolabaiteko “nahasmendu” horretara igarotzeak ez diela asko eragiten. Ikuspegi
horretatik, banakako gela da, ezbairik gabe, pribatutasuneko gutxieneko horiek
bermatzeko modurik egokiena, interesatuak berak  gela partekatzea nahiago
duen kasuak beti salbuetsita, jakina.

Arautegiek honen gainean ezer gutxi eskatzen dute. Zorionez, praktikan, eta
multzoan, nahitaezko ratio hau erruz gainditzen da –gelen %5,3 banakoak
dira– baina, hala ere, ratioa inola ere betetzen ez den hainbat egoera ikusten
dira.

Gomendatzen da, beraz, jada iruzkindutako arautegi aldarazpenak
alboratuta, nolanahi ere egun banako gelen kopuruari buruz legez
indarrean dagoen gutxieneko kopurua bete dadin, eta oraindik
dauden hiru edo gehiagorentzako gelak ken daitezen eskatzea.
Komeniko litzateke, halaber, gela partekatuetan ere intimitaterako
eskubidea babesteko moduko formulak asmatu eta aplikatzea.
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• Bainugelen kopurua. Oro har arautegietan bainugelen kopuruari buruz
eskatzen dena betetzen dela ikusi arren –4 erabiltzaile bainugela bat–, oraindik
hamabi etxebizitzatan legez berez oso txikia den eskaera hori ere ez dute
betetzen. Bestalde, bainugelen %60,9 baino ez dira erabat irisgarriak.

Ezinbestekotzat jotzen da indarreko arautegia ahalik eta lasterren
bete dadin eskatzea, bai beharrezkoa den bainugelen kopuruaren
aldetik bai bainugelak mugitzeko arazoak dituzten pertsonentzat
irisgarriak eta egokiak izan daitezen aldetik. Orobat, hain premiazkoa
ez bada ere, egoitzetan dauden bainugelak eta etxebizitza bakoitzean
gutxienez bainugela bat pixkana egokituz joan daitezen beharrezkoa
da, gure iritziz.

• Suteez babesteko neurriak. Azterlanak, zentroetako arduradunek
emandako informazioan oinarrituz, legez eskagarriak diren suteez babesteko
neurriak oro har ezarrita daudela baiesten du. Hala ere, oraindik hainbat
kasutan ez dira betetzen eta, nolako dispositiboak diren kontuan
hartuta, ahalik eta lasterren ongitu behar da arazoa, zentro horiei,
nolakoak diren adituz, aplikagarriak zaizkien baldintzak
lehenbailehen bete ditzaten izatez eskatuz, hala barruko
funtzionamenduko arauei (larrialdi plana prestatu eta dagokien
agintariei helaraztea, langileak halako gertakizun bati aurre egiteko
trebatzea, eta ariketa antzezpenak antolatzea) nola instalazio eta
ekipamenduei  (irteerak seinaleztatzea, larrialdietako argiak eta
igartzeko sistema) dagokienez.

• Laguntzadun moduluak eta psikogeriatrikoak. Egoitzen herenak baino
gehixeagok, %37,1ek, eraikinaren barruan ezagumen arazoak dituzten pertsonei
berariaz, edo jatorri fisikoko ezgaitasun larriak pairatzen dituztenei jaramon
egiteko argi eta garbi bereiztutako guneak mugatzen dituzte –modulu
psikogeriatrikoak eta laguntzadun moduluak, hurrenez hurren– baina, batez
ere lehenengoak zabaltzeari dagokionez,  arduradunak eta profesionalak  ez
daude oso ziur antolaketa modu horretara jotzea komeni den ala ez. Komeniko
litzateke, beraz, gaia aztertzea, literatura espezializatuari eta beste
esparru geografiko batzuetako eskarmentuari adituz, gai honetan
erabakiak hartzeko ohitura oneko zein irizpideri heldu beharko
litzaiokeen zehaztera begira.

38. Betekizun funtzionalak. Oro har, esan daiteke egoitzek eta etxebizitzek indarreko
arautegian finkatutako baldintza funtzionalak betetzen dituztela, esparru honetan
ere arautegia betetzen ez duten eta konpondu behar diren zenbait kasu ikusten
diren arren.

Arautegiak ezartzen dituen baldintza funtzionalak –barne erregimeneko arautegia
eta iradokizun eta erreklamazioetarako prozedura bat izatea, baita ohitura onen
eskuliburuaren erreferentzia izan eta erabiltzea ere–, berez arretaren kalitatea
bermatzen ez duten funtzionamendu arauak ez diren arren, ia ezinbestekoak dira
helburu hori lortu nahi bada behintzat, erabiltzaileen eskubideak sustatu, babestu
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eta defendatzeko funtsezkoak diren neurrian. Hala eta guztiz ere, eta inplikazio
ekonomikodun baldintzak ez diren arren, betetzen ez direneko kasuak ikusten dira:
oraindik arautegirik onetsi ez duten zentroak daude; zentroen %25ek oraindik ez
du erabiltzaileen eta profesionalen eskubide eta betebeharren eskubide gutunean
aurreikusitakora doitzen den iradokizun eta kexa prozedurarik gauzatu; eta egoitzen
%50ek-edo –kasu honetan behartutako bakarrak beraiek dira– ez dute beren
profesionalen eskueran jarduera ildoak bideratuko dizkien ohitura onen eskulibururik
jartzen.

Funtsezkoa da zentroek gai honetan dituzten erantzukizunen ardura
beren gain har dezaten eta, horrek, kontu formal hutsak direlako ideia
baztertu eta arretaren kalitaterako oinarrizko elementuak direla, parte-
hartzeaz jorratzea bultzatu behar dela onartzea eskatzen du, alde guztien
inplikazio handiagoa izan dezaten bermatzera begira.

39. Ebaluazioa eta kalitatea etengabe hobetzea. Europaren esparruan errotuta dauden
ohitura onen gomendioak betez, egoitzetan kalitatea ebaluatu eta etengabe hobetzeko
prozesuak aplikatzeari ekin diote, baina oraindik ondo finkatu gabe dagoen joera da.
Oraingoz ebaluazioaren kontuak hamar zentrotik hiru soilik hartzen ditu, eta kalitatea
hobetzeko sistemen gaiak hamarretik bost. Gipuzkoan joera hori, nabarmenxeago
izanik, zati batean, foru Aldundiak kalitate prozesurik aplikatzea hautatzen duten
zentroentzat sustatzen duen diru laguntzen lerro bat dagoelako sortu da.

Formula hauen abantaila nagusia ez dira berehalakoan, edo ez hain berehalakoan
lor daitezkeen emaitzak, zentroetan kulturaren kalitatea ezarri eta pixkana erro
dadin lortzea baizik; zentroaren ezaugarri materialak, antolakuntza eta
funtzionamendu ildoak helburu hori bete dadin moldatuz, egoileen eskubideen
aitorpenean eta eskubideok izatez balia ditzaten sustatzean oinarritzen den kultura.
Ikuspegi honetatik, gomendagarri irizten zaio zerbitzu guztietan ezar dadin
neurriak bidera daitezen; horrek, gainera, zentroak beren izaeran,
prozeduretan eta helburuan, ikuskaritzaz gain, kanpoko gainbegiratze
desberdin batera ireki daitezen errazten du.

40. Eguneroko bizimodurako funtzionamendu ildoak egoileentzat

Egoitzakoa bezalako bizikidetasun esparrua definitzeak ez du esan nahi behar
zentroetan bizitzaren alderdi guzti-guztiak araupetu behar direnik, eta egoile guztiak
arreta eta bizimodu ildo berberen mende jarri behar direnik, erakundeek tradizioz
egitera jo duten bezala. Ezinbestekoa da halako gehiegikeriak saihestea egoitzak
bizitzeko tokiak izatea benetan nahi bada.

Egia da egoitzena bezalako egitura konplexu batean, non eguneroko bizitzako
oinarrizko zereginetarako –altxatu, garbitu, komunera joan, mugitu, jan, eta
abar–, besteen beharra duten gero eta pertsona gehiago dagoen,  ez dela erraza,
kasu askotan borondate onak gidatuta, normalean zeregin berdinak ordutegi finko
eta zurrunetan egitean oinarritzen den diziplinapeko egitura bat, egoileak eta
profesionalak errutinen mendeko bizimodu arautura bultzatzen dituena antolatzera
jotzeko tentaldiari amore ez ematea. Muturreko kasuetan, aritzeko modu horrek
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egoileak apurka-apurka despertsonalizatzera eta profesionalak –batez ere
zaintzaileak– lanarengatik interesa galduz joatera eta gutxiespen sakona sentitzera
bidera ditzake.

Arestian esandakoak ondorioztarazten digu egoitzaren egituraren antolakuntza
beharrei eta egoileen eskubideen baliapenari lotutako beharrei
erantzuteko aukera emango duten arreta formulak bilatzeko ahalegina
egin behar dela, behar horiek bateragarriak ez eze elkarren onuragarri
ere izan litezkeela jabetuta. Izan ere, egoitzetako arretaren ildoak malgutzea
hautatzen bada, batetik, egoileak irtengo dira onuradun, egoitza aukera gehiago
eta bizitza beren erara antolatzeko, erakundeen usadioen mende halabeharrez egon
behar barik, beren ohiturak sortzeko parada handiagoak izango baitituzte. Baina,
bestalde, profesionalek ere izango dute onurarik, zereginak ez hain automatikoki
eta pertsonalizatuago egiteko aukera ez eze –hori, berez, edozein lan jardueraren
adierazle positiboa da-, ingurune gizatiarragoan eta baldintza duinagoetan lan egitea
ere izango dutelako.

Gogoeta horietan oinarrituz diseinatu den zentroen azterlanari esker hautapen
eskubidea sustatzeko ildo jakin batzuk malgutzen hobetu dela egiaztatu ahal izan
da; hala ere, funtzionamenduan hobe litezkeen hainbat alderdi ere igarri dira:

• Ordutegi errutinak ohetik jaiki eta oheratzeko. Batzutan, errutina
zorrotzegiak ikusten dira oraindik eta, zenbait kasutan, muturreko samarrak;
esaterako, nahikoa ohikoa da, atal laguntzadun eta psikogeriatrikoetan, egoileak
arratsaldeko 19.30 aldera oheratzen hastea, baita udan ere, egun argitan izan
arren; garbi dago goizegi dela eta ez duela ezertan laguntzen egoileek bizimodu
normalduko ildoei eusten lor dezaten.

• Menu aukera desberdinak. Otorduetan aukera desberdinak eskaintzea
nahikoa hedatuta dagoen arren, oraindik, egoitzazko zerbitzuen indarreko
arautegiak dioenez, eskaintza hori izan beharko luketen 33 egoitzatan menu
edo aukera desberdinik ez dagoela ikusi da.

• Bainuak. Zerbitzuetako arduradunek emandako informazioaren arabera,
egoitzetan bainuak astean hirutik gora izaten dira, plazen herena baino
gehiago astean bainu bakarra hartzen den zentroetan badaude ere. Gogoan
izan behar da, arretaren alderdi honetan, funtsezkoena, oinarrizko higiene
beharrak bermatu ondoren, egoileen hautapen eskubidea errespetatzeko
behar diren neurriak hartzea eta dutxaren edo bainuaren maiztasunaz beraiek
dituzten nahiak zuzeneko arretako lanaren antolamenduarekin bateratzen
saiatzea dela.

Ezinbestekoa eta premiazkoa da, bestalde, behaketa zuzeneko bisitetan
zentroren batean igarri denez, pertsonak beren geletatik bainugela
geriatrikora eramateko dauden hainbat jokabide oker zuzentzea.

• Komunera laguntzea eta inkontinentziarekin zerikusia duten
kontuak. Hemen ere esan daiteke, zentroek emandako datuei adituz, laguntza
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eskatzeko gai ez diren pertsonei laguntzeko eta troxak aldatzeko batez besteko
maiztasuna, oro har, arreta arau zuzenari erantzuten diola. Hala eta guztiz ere,
esan behar dugu, arretaren behaketa zuzenak, ebaluazio azterlanek eta kalitatea
hobetzeko prozesuek baiesten duen bezala,  arlo honetan, oraindik, gainditu
behar diren jokabide desegokiek dirautela (bereziki, oraindik gertatu ohi da
komunera joan behar duten egoileek programatutako orduaren zain egon behar
izaten dutela eta, horrek, sarritan, eusten dioten pertsonak troxa erabiltzera
behartzen dituela). Ikuspegi horretatik, zentroetan kontinentziaren
kontrolerako banakako egitarauak aplikatu beharko liratekeela ere
aipatu behar da, egun oso gutxi aplikatzen baitira.

• Euspen fisikoak. Kasurik gehienetan egoilearen segurtasuna –erorketen
prebentzioa- bermatzeko eta beste batzuetan ezagumena hondatuta daukaten
pertsonei heltzeko erabiltzen diren euspen fisikoak ohikoak dira egoitzetan.
Zentroek emandako datuei adituz, guztira, egunean zehar, ia mila bederatziehun
egoile daude gurpildun aulkietara uhal eta gerrikoen bidez lotuta, eta gauez, mila
hirurehun baino gehixeago oheetara, eusteko izaren eta ohe gerrikoen bidez..

Honetaz esan behar da, neurri hauen izaera murriztaileari adituz,
aplikatzeko ahalik eta konturik handienaz ibili behar dela eta, beraz,
araua betetzen ez duten zentro guztiei erabiltzailearen edo bere
legezko ordezkariaren baimena kontuan hartu, eta erregistro sistema
xehatuak eduki behar dituztela, aplikatutako neurrien jarraipena egin
ahal izateko, aldioro berrikustera begira; ebaluazioen eta kalitatea
etengabe hobetzeko prozesuetan igartzen den moduan, zenbait kasutan
euspenak, neurria aldioro ebaluatzen ibili barik, ia behin betiko modura
aplikatzeko dagoen joera gainditu behar da. Horren gainean, oso egoki irizten
zaio Arabako Foru Aldundiak bideratutako ekimenari, hau da, zentroetan
euspenak prebentzio modura behar ez denean edo gehiegi erabiltzea murriztera
zuzendutako egitaraua aplikatzeari.

• Bisitak jasotzea. Egoileen %60tik gora bisitak zentroak aurrez finkatutako
ordutegien barruan baino ezin dituzte hartu. Komeniko litzateke,
horretarako, erabiltzaileen intimitate eskubidea ondoen errespetatzen
duelakoan bisita ordutegi finkorik izan dadin kalterik gabe, ordutegiak
gehiegi murriztea saihestea.

• Kanpora irtetea. Azterlanaren esparruan jasotako datuek diotenez, lau mila
erabiltzaile baino gehiago, EAEn dauden adineko egoileen ia herena, ez dira,
ezohikorik ezean, kanpora irteten; asko eta asko, erdia inguru, beraiek hala
nahiago dutelako, zentroetako arduradunek diotenez. Kalera ez irtetea nahiago
duten egoileen aukera errespetatzea garrantzitsua da, ezbairik gabe, baina
funtsezkoa da, halaber, benetan aukera den ala ez argitzea. Horretarako,
senitarteko edo bestelako hurkorik ez dutenei irten daitezen errazteko
formulak egon behar dira, boluntarioen laguntza sustatuz, edo
zentroko langileen zereginen artean, jada zerbitzu batzuetan dagoen
moduan, aldiroko paseoak sartuz.
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41.   Zentroek eskaintzen dituzten zerbitzuak eta egitarauak

• Arreta eta interbentzio zerbitzuak. Eskueran dauden zerbitzuen artean,
nabarmentzen da medikuaren kontsulta zerbitzuaren maiztasuna. Eskaintza
hori, zentro handietan ezgaituak eta datxezkien osasun arazoak hain ugariak
izanik, justifikatuta dagoela uste da, baina deigarria da etxebizitzetan,
zeren oso zentro txikiak diren eta normalean jendartean integratuta
dauden pisuetan egoten direnez, zentzuzkoena eta komenigarriena
auzuneko osasun etxea erabiltzea bailitzateke.

• Gozamen, kultura eta astialdi jardueren eskaintza. Gai honetaz
nabarmendu behar da gehienetan egiten diren jarduerak oso desberdinak izaten
direla –soinketa eskolak, txango eta paseoetara laguntzea, filmak ematea,
eskulan ikastaroak, urtebetetzeko askariak eta dantzaldiak antolatzea eta, batez
ere, mahai jokoak eta erlijio ekitaldiak – eta ez dela gorabehera handirik igartzen
lurralde historiko desberdinen artean, gipuzkoarrak dinamikoenak direla nabaritu
arren. Daturik deigarriena da etxebizitzetan oso jarduera gutxi eskaintzen direla,
baina zaila da baloratzea zenbateraino ez duten zentro txikiek jendartean sartuta
daudelako alternatiba gehiago eskaintzen, eta zenbateraino den nahikoa
baliabide ez daukatelako. Nolanahi ere, ezinbesteko irizten zaio alderdi
horietan zuzkiduraz urrien dauden zentroek beren egoera berrazter
dezaten, zentroan zein zentrotik kanpo, lagunduta zein bakarrik
joateko, erabiltzaileentzako eskueran dagoen jarduerarik izan behar
dela pentsatuz. Dauden jardueretan parte hartzea ala ez aukeratzeko
eskubidea izan dezaten eskaini nahi zaie erabiltzaile horiei eta, horrek,
ezinbestean, eskueran dauzkaten jardueren eskaintza egon behar
dela esan nahi du.

42.   Erabiltzaileen parte-hartzea zentroaren jardueretan

• Etxeko lanak. Egoileek zentroko funtzionamenduko zereginetan neurriz parte
hartzea ona da beraientzat, beren autonomia mantentzeko ez eze, gainerako
erabiltzaileekin eta profesionalekin dituzten harremanetan duen eraginarengatik
ere. Azterlanak agerian utzi du, alabaina, zentroen erdian baino gehiagotan
erabiltzaileek ez dutela ohea egin, gela garbitu edo mahaia atondu bezalako
zereginetan laguntzen; horrek ez du esan nahi, ordea, gainerako zentroetan
ere arau orokorra denik. Datu horiei adituz, beharrezko ikusten da
egoileak beren espazio pribatuarekin zuzenean zerikusirik daukaten
zereginetan  parte hartzera gonbidatzeko ekimenak bultzatzea,,
oinarrizko etxeko lanetan parte hartzeko benetan dituzten ahalbideak
kontuan hartu barik sistematikoki ordeztea saihestuz. Horretarako,
bai zentrora sartu aurretik bai sartu eta berehala, erabiltzaileei eta
beren senitartekoei etxeko lanetan laguntzea egoileentzako
lagungarria den jokabidea dela argi jakinaraztea komeni da.

• Gozamen, kultura, kirol eta erlijio jardueren eskaintza. Oso egoile
gutxik hartzen du parte zentroek antolatzen dituzten gozamen, kultura, kirol
eta erlijiozko ekitaldietan. Elizkizunak salbu, horietara erabiltzaileen ehuneko
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berrogei joan ohi baitira, gainerako kasuetan parte-hartzea ez da ehuneko
hogeita hamabostera ere iristen. Gai hori sakon aztertzea komeniko litzateke,
hain parte-hartze txikia izatea zergatik izan daitekeen, antolatzen diren jarduerak
desegokiak direlako, eguneroko eginkizunei lotutako zuzeneko arretako
zereginak lehenesteak jarduera horiek bigarren maila batean uzten dituelako
ala, besterik gabe, egoileen nahiak benetan islatzen dituelako.

Komeni da, ikuspegi honetatik, egoitzetako egoera eta eguneko zentroetan
ikusten dena alderatzea, eta zerbitzu hauetako bakoitzaren ezaugarriek jarduera
mailetan eta harreman ereduetan zer-nolako eragina daukaten zehaztea.

Hartara, egoitzetan, erabiltzaileen mendetasuna gero eta handiagoa denez,
egoitzako bizitza eguneroko zereginei lotutako errutinei adituz araupetzera jotzen
da; bestela esanda, jarduera horiek egoitzako bizitzaren helburu eta eduki nagusi
bihurtzen dira. Horrek eragina dauka, ezbairik gabe, erabiltzaileen artean eta
erabiltzaileen eta profesionalen artean sortzen den harreman motan; harreman
hori izugarri baldintzatzen du txandakako lan sistemak, unean-unean zuzeneko
arretan ari diren langileak asko aldatzea dakarrelako.

Eguneko zentroetan, ezgaitasun gradua egoitzetakoarekin pareka daitekeen
arren, egoera guztiz bestelakoa da. Onartzen da halako zentro batera joatea,
besteak beste, eguneroko bizitzako jardueretan arreta jasotzera bideratzen dela,
baina helburu nagusia pertsona bere autonomia mantentzera eta aisia moldatzera
begira aktibatzea da; horrek, funtzionamendua eta antolaketa helburu horien
inguruan atontzea dakar eta, honek, aldi berean, sortzen diren harremanak
onak izan daitezen izugarri eragiten du.

Zentroen Azterlanaren barruan jasotako datuek diferentzia horiek egiaztatzen
dituzte –hau da, jarduera eta harreman maila handiagoak daudela eguneko
zentroetan–; diferentzia horiek igarriak ziren, bakanki, kalitatearen ebaluazioko
eta kalitatea etengabe aplikatzeko azterlanen testuinguruan. Uste da,
baldintzarik onenetan, egoitza bateko eguneko arreta eguneko zentro
batean ematen denaren parekoa izan beharko lukeela, eta egoitzako
bizitza eguneroko zereginetara xedatzeko joera nabarmena arian-
arian gaindituz joan beharko litzatekeela.

• Organo formaletan parte hartzea. Administrazio publikoek interesa erakutsi
duten arren, eta arautegizko xedapen xehatuak dauden arren, erabiltzaileek,
ezarritako bideetatik, egoitzetako kudeaketan eta funtzionamenduan duten parte-
hartzea benetan txikia da oraindik. Aztertu beharko litzateke ea bide horien
egitura eta funtzionamendua egoileen partaidetza sustatzeko egokienak
diren, hau da, ea egoileen proposamen edo iritziak, sarri-edo,
zentroaren funtzionamenduan eragina izatera heltzen diren, eta tasa
horiek egoitzako biztanleen artean partaidetzaren kulturarik ez izate
nabarmenak baldintzatzen dituen.
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43. Zentroetan ari diren langileak

• Langileria ratioak. Jada esan denez arautegiz beharrezko diren langileriak
gutxieneko kopuru izan daitezen kalterik gabe, azpimarratu behar da Azterlanen
emaitzetan agerian geratu dela zentro guztiek, banan-banan hartuta, egoitzazko
zerbitzuak araupetzen dituen Dekretuak eskatzen duena baino langile gehiago
dituztela, eta izatezko langileriek beharrezkoak askogatik bikoizten dituztena
Araban –%222,7– eta Bizkaian –%205,7–. Zuzeneko arretako langileei
dagokienez (arauak dio beharrezko gutxieneko langileriaren %65 izan behar
dutela), zentrorik gehienek, banan-banan hartuta, legez behar direnak baino
zuzeneko arretako langile gehiago dituzte. Hala ere, hiru kasutan, ez dira
ratio horiek betetzen –mugatik juxtu azpian daude–, eta ahalik eta
lasterren ratio horietara egoki daitezen eskatu behar zaie.

Bestalde, Europako literatura espezializatuan finkatuta dauden ohitura onen
ereduetan gomendatzen diren langileria estandarrei dagokienez, esan behar da
zentrorik gehienak gomendatutako gutxieneko estandar horietatik hurbil daudela,
batzuetan gainditu ere gainditzen dituztela, nahiz eta, oro har, estandarrik
onenentzat jotzen direnetatik urrun dauden.

Eskatzen diren ratioak gorago jartzea komeniko litzatekeelako
aipamenari dagokionez, komeni da 5. gomendiora jotzea, non esaten
baita legezko ratioetan ezein hobekuntza egitearekin batera
laguntzaren kalitatearen estandarretan gehiago eskatu behar dela,
ezinbestean.

• Jarduera ereduak. Batez beste, langileen erdiak-edo, berariazko egoerei
aurre egiteko jokabide arau argiak jasotzen dituzte: suteak %72,2, heriotza
%63,9, euspen fisikoen aplikazioa; %42,4. Ezinbestekoa da, egoileen eta
langileen beren segurtasunarengatik, langileek gai horietan zer egin
argi jakiteko arauak eskueran izan ditzaten, oraindik halakorik ez
daukaten zentroetan.

• Erabiltzaile talde egonkorrak zuzeneko arretako profesionalei
esleitzea, eta erreferentziako langileak esleitzea. Antolaketazko bi
arau horiek ez dira oraindik zentroetan behar beste garatu, banako arreta
bermatzeko eta bizikidetasun giro ona errazteko funtsezkotzat jo behar badira
ere. Komeniko litzateke denera hedatzea, batez ere ezgaitasun arazo
larriak dituzten pertsonei dagokienean.

D. EGUNEKO ZENTROAK

Eguneko zentroei dagokienez, egokiena laguntzazko modalitate honetako berezitasunak
diren funtsezko lau alderdietan ateratako emaitzak baloratzen zentratzea litzateke: eredua
mendekotasun arazoak dituzten adineko biztanleen beharretara egokitzea, igarritako
okupazio tasa, erabilpena malgutzea, garraioa eta langile ratioak.


