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AURKEZPENA 

Zaintzaileentzako Babes Plan honen garapena Donostiako Udaleko Berdintasun 
Sailak 2009an hasi zuen lan prozesuaren etapetako bat da. Prozesua hainbat 
unetan egituratu da, eta Udal barruko nahiz kanpoko erakundeak mobilizatu ditu. 
Orobat, zaintzaileen parte hartzea ere izan du, gehienbat emakumeak, familiaren 
barruan edo jarduera profesional gisa zaintzan dihardutenak. Haien bizipenek, 
kezkek eta beharrek eraman gaituzte egoeraren hasierako diagnostiko bat 
egitera; espero dezagun hura zehaztuz eta zabalduz joango garela, dokumentu 
honetako bigarren zatian bildutako lehen jarduera neurriak egituratzen goazen 
neurrian.  

Berdintasun Sailak ez du bide hori bakarrik ibili nahi: hasieratik Gizarte Ongizate 
Sailaren lankidetza izan du, egunero mendetasunaren arretarekin lotutako 
zerbitzuak eta jarduerak diseinatu, kudeatu eta ebaluatzeko lan zailari aurre 
egiten diona, zaintza beharren gorakada eta eskuragarri dauden baliabide 
publikoen murrizketa gertatzen ari den testuinguru sozioekonomiko batean. 
Gainera, elkarte feminista, sozio-sanitario eta sindikalek proiektuaren Talde 
Eragilearen parte izateko gonbita onartu dute, eta lan metodologia gainbegiratu 
dute.  

Zaintzaileentzako Babes Plana ez da besterik gabe helmuga bat. Aurrera begirako 
urrats bat markatu nahi du, gure gizarte antolakuntzaren erdigunean bizitzaren 
iraunkortasuna gero eta sarriago kokatuko duen hodeiertz baterantz.   
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I ZATIA – NONDIK HABIATZEN GARA: EGOERAREN LEHEN DIAGNOSTIKOA  

 

Mendetasunaren arretarako testuinguru soziala   

Mendetasunaren arretari dagokionez gaur egun bizi dugun egoera ulertzen 
laguntzeko, beharrezkoa da zaintzarekin eta uztartzearekin lotutako politika 
publikoen definizioan gehien eragin duten aldaketa sozialetako batzuk aipatzea.  

Bizi dugun ordena soziala lanaren sexu banaketan antolatu da, gure bizitzak 
moldatzen dituzten sozializazio prozesuetan oinarrituta. Ikasi egiten dugu zer den 
berezkoa emakumeentzat eta zer, gizonentzat, zer den femeninoa eta zer, 
maskulinoa, jokabideak, arau sozialak, zer den baliozkoa eta bideragarria 
batzuentzat eta zer, besteentzat. Horrek ez gaitu soilik diferente egiten, baizik eta 
–hau da garrantzizkoena- desberdin egiten gaitu. Tradizioz, balio sozial handiagoa 
eman zaio maskulinoari femeninoari baino. Zein izan dira eredu horren 
ondorioetako batzuk? 

 Lan produktiboari, batik bat gizonei esleitua, balio sozial eta ekonomiko 
handiagoa ematean, zaintza lanak, gehienbat emakumeek egindako ugaltze 
lanei berezkoak zaizkienak, bigarren mailakotzat jo dira, eta ez zaie 
horrenbesteko arreta eskaini maila ekonomiko, politiko eta akademikoan. 

 Uste izan da eremu pribatuan egiten den lana afektu edo/eta maitasun 
harremanetan oinarritzen zela, eta ez zuela inolako balio ekonomikorik. 
Ondorioz, zaintza espazio pribatura eta familia arlora mugatu da, non 
emakumeak izan diren (eta oraindik ere diren) zaintza hori emateko ardura 
nagusia duten pertsonak.   

 Lan merkatua gizon langile eredua erreferentzia gisa hartuz eraiki da, 
familian erantzukizunik eta zaintza eskakizunik ez zuena, inguruko 
emakumeek ardura baitziren haiek.  

Antolakuntza sozialerako sistema hori aldatuz joan da urteen poderioz, baina 
ereduetako batzuk mantentzen jarraitzen du. Nahiz eta emakumeak modu 
masiboan lan munduan sartu, lanaren sexu banaketak oraindik ere bizikidetza 
guneen barne demokratizazioa geldiaraziz jarraitzen du. Emakumeak lehen aipatu 
dugun espazio banaketa zurrun hori hautsiz joan dira, baina gizonak ez dira neurri 
berean hasi etxeko lanak eta zaintza lanak egiten, hainbat azterlanek erakusten 
duten bezala.1 

Emakumeak lan merkatuan sartzea, gainera, etengabeko krisi egoera batean 
egiten da gainera. Egitura mailan, emakumeek pairatzen dute neurri handiagoan 
lan prekarietatea: gizonek baino langabezia tasa handiagoa dute; behin-
behinekotasunak zuzenean eragiten die, eta gaur egun soldata desberdintasunek 
irauten dute; ardura gutxiagoko postuak izaten dituzte, eta gehienbat ordainketa 
apalagoa duten sektoretan lan egiten dute. Segregazio bertikal eta horizontala 
dago emakumeak lan munduan sartzeko orduan: sektore jakin batzuetan biltzen 

                                                   
1 Ikus, adibidez, Madrilgo Emakumearen Institutuaren txostenak: Mujeres en cifras, 1983-2008, edo 
Emakundek landutako aldian behingo txostenak: “Cifras sobre la situación de mujeres y hombres en 
Euskadi”, eta web orri honetan eskuragarriak:  http://www.emakunde.euskadi.net  
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dira, eta “erantzukizun” gutxiagoko postuak izaten dituzte. Azkenik, haiek dira 
batez ere beraien lan egoera familiaren zaintza beharretara egokitzen dutenak, 
eta horrek mendetasun ekonomiko handiagoa eragiten diete orainaldian eta 
etorkizunari begira. Egiturazko alderdi horri egungo krisi ekonomikoaren 
testuinguruko inpaktuak eransten zaizkio, genero inpaktu oso handia duena.  

 Eraikuntzaren eta industriaren sektore maskulinizatuek okerrera egin 
ondoren, estatistikek erakusten dute zerbitzu sektorean langabezia tasa asko 
handitu dela, emakumeen % 80k baino gehiago lan egiten duen sektorea. 
Gainera, kontuan izan behar da langabeziari aurre egiteko emakumeek bizi 
duten egoera askoz ahulagoa dela (oro har, kotizatutako denbora gutxiago 
dute, kotizazio oinarri apalagoak, etab.).  

 Bestalde, familian soldata bat galtzeak ugaltzeko adinean dauden eta zaintza 
ardurak dituzten emakume berriak lan merkatuan sartzea ekar dezake. Krisi 
egoeran, sarrera hori lan baldintza okerragoetan eta prekarietate handiagoan 
egingo da.  

 Azkenik, arreta berezia eskaini beharko zaio krisiak etxeko lanean dituen 
eraginei, baita zaintza lanetan eta uztartzean erabilitako zerbitzuetan ere. 
Arazo ekonomikoak dauden kasuetan, familiek zerbitzu profesionalak 
ordaintzeari uko egiten diote, haiek, neurri handiago batean oraindik ere, 
familiako emakumeek egin ditzaten.  

 Faktore demografikoak: azken 25 urtean, jaiotza kopurua asko jaitsi da, eta, 
aldi berean, bizi itxaropena luzatzen ari da. Herritarren zahartze progresibo 
horrek iragarri egiten du mendekoen zaintzarako beharrak izugarri handituko 
direla.  

 Familia eredu aldaketak: familia egituretan askoz ere aniztasun handiagoa 
antzematen da, eta horrek zaintza lanak beren gain hartzea zail dezakete, 
bereziki adinekoen zaintza (guraso bakarreko familia gehiago; geografikoki 
banatuta dauden familiak, etab.)  

 Zaintza kate globalak: azken urteetan migrazioaren handitze nabarmena 
gertatu da, bereziki emakumeen aldetik. Migratzen duten herrietan nagusi 
dira kontraturik gabeko lanak eta prekarietate handikoak, eta haietako asko 
etxe eta zaintza lanetako sektorean biltzen dira. Helmuga herrialdean 
profesionalki zaintzeko, beraien beharrak ase behar dituzte lehendabizi 
uztartze arloan: familiako zaintzaren ardura beste emakume batzuen esku 
utzi behar dute jatorrizko herrialdean; eta uztartze estrategiak bilatu behar 
dituzte helmuga herrialdean beraiekin bizi diren seme-alabentzat.    

Uztartzea eta erantzunkidetasuna: bi kontzeptu osagarri ezinbestean 

Uztartze hitza oso zalantzan jarri da ekonomia feministatik, uztartzea konponbide 
gisa agertzen baita, adabaki gisa, historikoki ikusezin bihurtu den arazo bati 
dagokionez, hau da, pertsonen zaintzaren beharrak asetzera eskainitako lana eta 
denbora. 

Uztartze eta zaintza gaiei aurre egiteko orduan eragiten duten beste faktore sozial 
batzuk: 
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Ikuspegi horretatik, uztartze politikek, batez ere, enpresen antolakuntza 
eskakizunei erantzuten dietela planteatu da, eta ez bada merkatuaren 
zentraltasuna zalantzan jartzen antolakuntza sozialean, erakundeetatik 
planteatzen diren aukerak alferreko adabakiak besterik ez direla izango, eta haien 
zama, gainera, emakumeen gain eroriko dela modu neurrigabean. “Bizitzaren 
iraunkortasuna” bermatzeko, beharrezkoak dira gaur egun indarrean dauden 
tresnek eta politikek eskaintzen dituztenak baino askoz ere aldaketa 
errotikoagoak. 

Gure herrialdean nagusi den gizarte ongizatearen eredu familistak Estatua eta 
erakundeak salbuesten ditu haiei dagozkien erantzukizun sozialaren zati handi 
batetik. Arrazoi familiarrak direla medio, lan arloan emakumeen “inaktibotasun” 
tasarik handienetako bat duen europar herrialde batean bizi gara. Asko dira 
errealitate hori azaltzen duten faktoreak, baina argi dago konponbidearen zati 
handi bat uztartze eredu erantzunkide bat sustatzetik datorrela, zaintzaren ardura 
erakundeen, sektore pribatuaren eta familiaren artean banatzen lagunduko 
duena, baita emakumeen eta gizonen artean ere, bizikidetza guneen barruan.  
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Legeria eta politika publikoak 

Langileen familia eta lan bizitza uztartzea sustatzeko Legea (39/1999 legea, 
azaroaren 5ekoa) urte askoan Espainiako Estatuko tresna arau-emaile nagusia 
izan da, familia eta lan erantzukizunen bateragarritasuna erraztu ahal izateko.  

Xedapen gehienek indarrean jarraitzen dute, baina batzuk hobetu egin dira 
Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 
legearen bitartez, emakumeen eta gizonen artean bizitza pertsonala, familia eta 
lana uztartzeko eskubidea sendotzen duena, kontuan hartuz jadanik modu 
esplizituagoan pertsona adinekoen edo ezintasunak dituztenen arretarako 
beharrak. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, tresna arau-emaile garrantzitsu bat 
Emakumeen eta gizonen  berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 legea da. 
“Bizitza pertsonala, familia eta lana” izeneko VI. kapituluko 47. eta 49. artikuluek 
hainbat auzi garatzen dituzte. Lege honek uztartzea errazteko euskal botere 
publikoen konpromisoa biltzen du, etxe eta zaintza lanetan gizonezkoen 
erantzunkidetasuna bultzatuz, baita prestazio ekonomiko eta neurri fiskalen 
bitartez ere, eta azken neurrian, lan arloa berregituratuz, behar pertsonalen eta 
familiek dituzten beharren arabera.  

Baina azken urteetan oihartzun handiena izan duen legea, zalantzarik gabe, 
Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun egoeran dauden pertsonak 
zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea da, esklusiboki adinekoen 
egoeran edo/eta ezintasun egoeran daudenetan oinarritzen dena.  

Estatuko Legearen xedapen nagusiak 

 Autonomia eta Mendetasunarentzako Arreta Sistema (AMAS) baten 
sorkuntza arautzen du; bertan parte hartu eta kolaboratzen dute auzian 
eskumenak dituzten Herri Administrazio guztiek.  

 Legearen 2.1 artikuluak honela definitzen du autonomia: “norberaren 
ekimenez, norberaren arau eta nahien arabera bizitzeko moduari buruzko 
erabaki pertsonalak kontrolatzeko, aurre egiteko eta hartzeko, eta 
eguneroko bizimoduko oinarrizko jarduerak garatzeko gaitasuna (EBOJ)”.  

 Legearen eraginetarako, mendetasuna pertsona batzuek bizi duten 
etengabeko izaera duen egoera da, bai adin, gaixotasun edo ezintasun 
arrazoiengatik, eta autonomia fisiko, mental, intelektual edo 
zentzumenezkoa galdu edo horien eza dutelako, beste pertsona baten edo 
batzuen arreta behar dutenak edo eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak 
egiteko laguntza handiak behar dituztenak2 edo, ezintasun intelektual edo 
adimen gaixotasun bat duten pertsonen kasuan, haien autonomia 
pertsonalerako beste babes batzuk behar dituztenak (2.2. artikulua).  

 Legearen 26. artikuluak hiru mendetasun gradu bereizten ditu: mendetasun 
arineko I. maila, mendetasun larriko II. maila eta mendetasun handiko III. 

                                                   
2 Hau da, pertsonari autonomia eta independentzia gutxieneko batekin bizitzen uzten diotenak, besteak 
beste: zaintza pertsonala, oinarrizko etxeko lanak, funtsezko mugikortasuna, pertsonak eta objektuak 
ezagutzea, orientatzea, agindu edo lan errazak ulertu eta burutzea  (2.3 artikulua).  
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maila. Horietako gradu bakoitza, aldi berean, bi mailatan banatzen da, eta 2 
maila da mendetasun handia adierazten duena.  

 Azkenean, mendetasun graduaren balorazio prozesuaren amaieran Arreta 
eskaintzeko banan-banako programa (ABP) bat ezartzen da, kasu bakoitzean 
egokienak diren esku hartzeko motak mugatzen dituena.  

 Legeak ezartzen du Sistemaren Zerbitzu Katalogo bat: hura baterako 
ordainketa sistema batek arautzen du, eta hainbat elementu ditu:  

 Mendetasun egoeren prebentzio zerbitzuak eta autonomia 
pertsonalaren sustapen zerbitzuak.  

 Telelaguntza zerbitzua.  

 Etxez etxeko laguntza zerbitzua. 

 Eguneko eta Gaueko Zentroen zerbitzua. 

 Egoitzako Laguntza Zerbitzua. 

 Zerbitzuen prestazioaz gainera, Mendetasun Legeak hiru prestazio 
ekonomiko sortzea aurreikusten du, guztiak mendetasun gradu eta mailari 
lotuak, eta onuradunaren gaitasun ekonomikoari lotuak: zerbitzuari lotutako 
prestazio ekonomikoa (ZLPE); familia inguruneko zaintzetarako prestazio 
ekonomikoa eta profesionalak ez diren zaintzaileentzako laguntza (FIZPE), 
zalantzarik gabe, arreta handia erakarri duen prestazioa, profesionalak ez 
diren zaintzaileei ordainsari bat ematen baitie, normalean familia 
ingurunekoa den pertsonari. Nahiz eta Legeak aurreikusi salbuespenez 
aitortu beharko litzatekeela, praktikan, prestazio hau zerbitzu katalogoan 
gehien erabili den neurria bihurtu da); eta norberari egokitutako laguntzako 
prestazio ekonomikoa (LPPE).     

 Legeak ere aurreikusten du Herri Administrazioek hitzarmenak ezarri behar 
dituztela autonomia pertsonala erraztuko duten laguntza ekonomikoak 
emateko, pertsonari laguntza teknikoekin edo beharrezko tresnekin lagunduz 
eguneroko bizitza egiten laguntzeko edo/eta etxean irisgarritasuna eta 
egokitzapenak errazteko, etxebizitzan batetik bestera joateko gaitasuna 
hobetzen lagunduko diotenak.  

2006an Legea onartu zenetik, jarduera legegile eta arautzaile trinko bat garatu 
da, bai estatu mailan bai Autonomia Erkidegoetan eta Aldundietan.  

EAEn, ia hiru urtez negoziatzen ibili ondoren, Eusko Legebiltzarrak 2008ko 
abenduaren 5ean Euskadiko Gizarte Zerbitzuen Legea onartu zuen, 1996ko 
aurreko legea indargabetzen zuena.  Legearen helburu nagusia da Gizarte 
Zerbitzuen Euskal Sistema sortzea, Ongizate Estatuaren 4. zutabe gisa, eta 
hartan mendetasun arreta sartzea.  Praktikan, Lege berriak Euskal Herri osorako 
printzipio komunetan oinarritutako asistentzia sare bat eratzen lagundu nahi du, 
katalogo ofizialean bildutako prestazioak eskaini nahian, baldintza beretan, hiru 
lurraldetan, oraindik ere betetzen ez den helburu bat.  
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Besteak beste, euskal Lege berriak partzialki aldatzen du administrazioen artean 
gaur arte dagoen eskumenen banaketa. Era berean, jadanik existitzen diren 
zaintzaileen babeserako Zerbitzuak edo etorkizunean sortu daitezkeenak 
udalerrien erantzukizun esklusiboa izatera pasatu dira, baita Etxez Etxeko 
Laguntza Zerbitzua ere.  Praktikan, lurralde mailen arteko eskumen banaketan 
dauden aldaketek Legea ezartzeko oztoporik handiena izaten jarraitzen dute, 
aldaketa horiek negoziazio korapilatsua duten baliabide ekonomikoen 
eskualdaketa ere inplikatzen baitute.   

Gipuzkoan Mendetasun Legearen eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Legearen 
ezarpenarekin zerikusia duten hainbat zifra3 

 2010ko ekainaren 30ean, emandako prestazio ekonomikoak 3.364.680 €-
koak ziren guztira, honela banatuak: FIZPE: 8.066 pertsona; LPPE: 960 
pertsona; eta ZLPE: 121 pertsona – berretsiz, horrela, FIZPE, 
salbuespenezkoa izatetik urrun, gehien ematen den prestazioa dela.  

 Eskatzailearen profilari dagokionez: FIZPEentzat, % 70,4 75 urtetik gorakoa 
zen; LPPEentzat, % 86,40; eta ZLPEentzat, % 93,80 75etik gorakoa zen. 

 Zaintzaile-eskatzaileen 2/3 emakumeak dira, 41 eta 80 urte artean.   

 2010eko ekainaren 30era arte eskatutako mendetasun balorazio guztiak 
kontuan hartuta, ondorioz atera daiteke Gipuzkoako herritar guztien % 4,36 
mendekoa dela.  

 Garrantzitsua da ere esatea, Gipuzkoan, zerbitzuekin edo beste prestazio 
batzuekin batera ematen diren mendetasunezko prestazio ekonomikoei 
murrizpenak ezartzen zaizkiela ordaindu beharreko zenbatekoetan. Hala, 
pertsona bat eguneko zentrora edo lanbide lantegi batera badoa, FIZPEa % 
50 murrizten da; Etxez etxeko laguntza zerbitzua erabiliz gero, % 20 
murrizten da; eta bi zerbitzuak behar diren kasuetan, murrizketa % 60koa 
da.  Hala ere, ez da FIZPEa murrizten mendekoek laguntza teknikoak, 
telelaguntza edo gehienez 2 hilabeteko aldi baterako egonaldien onuradunak 
baldin badira. FIZPEa ere murritz daiteke eskatzaileen diru sarreren arabera.  

Familiari eta uztartzeari buruzko politiko publiko nagusiak 

Europa mailan, batik bat, hiru politika publiko eredu daude:  

 Herrialde anglosaxoien eredu liberala, non gizarte laguntza hondarrekoa den 
eta familiak edo/eta merkatuak arazoa konpontzeko gai ez diren kasuetara 
mugatzen den.  

 Eredu sozialdemokrata edo iparreko eredua, desmerkaturatze eta 
unibertsalismo printzipioetan urrunen iritsi dena.  Norbanakoek familiarekiko 
duten mendetasuna arras txikiagotzen du.  

                                                   
3 Gipuzkoari buruzko informazioa, ia osorik, Zorione Benedictok Politika Sozialeko Espainiar Sarearen II. 
urteko Biltzarrean aurkeztutako hitzaldi batetik atera da. Biltzarra 2010eko irailean egin zen honako 
izenburu honekin:  “IMPLANTACION DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DEPENDENCIA Y SU 
IMPACTO EN LOS SERVICIOS SOCIALES”.  Gainera, gai berari buruz Urlola-Garaia Eskualdean emakume-
zaintzaileei emandako hitzaldi batean aurkeztutako datuak ere erabili dira; hitzaldia eskualde hartako 
Berdintasun Teknikariaren gonbidapenez eman zuen, Zumarragan, 2010eko  azaroan.  
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 Azkenik, eredu korporatibista, non Estatuak soilik esku hartzen duen familien 
gaitasuna agortzen denean senideei zerbitzuak emateko; zerbitzu horiek, 
batez ere, emakumeen mende daude. Eredu honetan, familiak lehen mailako 
gizarte babesaren funtzioak egiten jarraitzen du.  

Marko teoriko horren arabera, eta euskal gizarte zerbitzuen sisteman oinarrituz, 
Hezkuntza, Osasun, Enplegu eta Etxebizitzak beren gain hartutako beste zerbitzu 
batzuekin batera, esan liteke EAEn eredu misto bat dagoela, eredu 
sozialdemokratari berezkoak zaizkion elementuak eta, batez ere, eredu 
korporatibistaren elementuak bateratzen dituena.     

Uztartzeari buruzko politika publikoei dagokienez, hiru talde handitan sailka 
daitezke: 

 Dirua eskaintzen dutenak, diru laguntza eta neurri fiskalen bitartez, zaintza 
zuzenean egiteko edo zerbitzuak kontratatzeko. 

 Denbora eskaintzen dutenak, lan ordutegia murriztuz edo berrantolatuz 
(lanaldi murrizketak, eszedentziak, baimenak…) 

 Familiatik kanpoko zerbitzuetan oinarritzen direnak, eginkizunak beste 
pertsona batzuek egin ditzaten.  

Genero ikuspegitik berrikuspen kritiko bat egiten badugu, erantzun politikoak 
edo/eta erreforma legegileak hiru taldetan bana daitezke:4  

a) Kontserbadorea (Familiarentzako politikak) 

Erantzun mota honek emakumeen eginkizuna azpimarratzen du zaintzaren 
arduradun gisa, eta gizonena, euskarri ekonomikoaren erantzule gisa. Hau 
da, eredu tradizionala indartzeko balio dute, eta familiari zuzendutako 
politikak dira, hura baita ongizate estatuaren onuraduna.  

b) Pragmatikoa, “genero itsutasuna” duena (Emakumeentzako politikak) 

Gaur egungo politika publiko gehienak mota horretakoak dira. Familia 
bizitzaren eta lan bizitzaren uztartze beharrei erantzun nahi diete epe 
laburrean, haiek duten genero inpaktu aurreikusgarria aztertzera gelditu 
gabe; beraz, zeharka, berdintasunerako aurrerapenak baliogabetzera irits 
daitezke. Adibide pare batek kontraesan hori argiago ikusten laguntzen du. 
Holandak (eta beste herrialde batzuek) emakumeen lanaldi partzialerako 
pizgarriak eskaintzen dituzte uztartze arazoaren konponbide gisa, baina aldi 
berean haurrentzako arreta eta zaintzarako zerbitzu publikoen sare bat 
behar adina garatu gabe, baita gizonek zaintzan parte hartzeko duten 
eskubide berezko eta esklusiboa aitortu gabe ere, testigantza huts gisa izan 
ezik. Emaitza gisa, emakumeen lan aukerak hipotekatzen dira, baita 
erretirorako pentsio duinak izateko dituzten aukerak ere. Emakumeen 
kalterako diren neurrien beste adibide bat eskas ordaintzen diren baimenak 
dira; emakumeek hartzen dituzte baimen horiek batez ere. 5  

                                                   
4 Sainsbury, Diane (1999): Gender and welfare state regimes. Oxford University Press 
5 2010eko maiatzean, Berdintasunerako zazpigarren Foroan, Gasteizen egindako aurkezpenean, 
Emakundeko zuzendari Maria Silvestrek berdintasuna lortzeko lan eta familia bizitza bateratzeko neurriak 
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c) Genero berdintasunera bideratuta (Berdintasun politikak) 

Helburutzat dute genero berdintasuna, eta berdintasunean jarduten duten 
zaintzaileen eta sostengatzaileen familia ereduei erantzuten diete. Zuzenean 
dute eragina genero rolen aldaketan: gizonak zaintzan inplikatzen dira, eta 
emakumeak lan merkatuan parte hartzeko eta politikan parte hartzeko 
dituzten baldintzak hobetzen dira.  Erantzun mota horren adibideak izan 
litezke besterenezinak diren guraso bakoitzarentzako baimenen 
berdintasuna, eta haurrak zaindu eta babesteko zerbitzuan estaldura zabal 
bat. Suedia eta Islandia dira adibide adierazgarrienak. 

Esan beharra dugu, berdintasun osoarekin erantzuleak diren politiketatik urrun 
gaudela oraindik, hau da, genero berdintasunarekiko koherentzia osoan 
oinarritzen diren politikak eta helburutzat dutenak generoen arteko aldeak 
murriztea.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
izaten ari diren “ondorio perbertsoa” azpimarratu zuen:  emakumeak direnez gehien baliatzen dituztenak, 
gizonekiko soldata tartea handitu, eta emakumeak lanean sustatzeko aukerak murrizten ari dira.  
Silvestrek azpimarratu zuen ez dela nahikoa gizonei eskatzea eremu pribatuan erantzukizun kota 
handiagoak beren gain har ditzaten, nahiz eta beharrezkoa izan, baizik eta beharrezkoa dela “antolakuntza 
sozial bat”, Estatutik, lan merkatutik eta gizarte bertatik erantzunkidetasun horren beharra bere gain 
hartuko duena . In: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Emakunde/alerta/efecto/perverso/medidas/conciliacion/elpepie
sppvs/20100511elpvas_9/Tes 
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Donostian eskuragarri dauden baliabide publikoekin lotutako zenbait datu 
 

 Mendetasunaren balorazio berriak: Donostiako Udaleko Gizarte Zerbitzuetan, 
2009an, guztira, 3.984 mendetasun balorazio berri tramitatu ziren. 2010ean, 
ia 4 aldiz murriztu ziren tramitazio berriak; horrek adierazten du, beraz, 
mendekoa den herritarren zatirik handiena baloratu dela jadanik. Guztira, 
1.053 mendetasun balorazio berri tramitatu ziren.  

 Mendekoentzako etxe aukerak: 2009an Donostiako Udaleko Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuetan (OGZ) 887 etxe eskari tramitatu eta kudeatu ziren 
adineko mendekoentzako.  2010ean, adineko mendekoentzako etxe 
eskarietan jaitsiera erregistratu zen: guztira 776, horietatik 293 behin-
behinekoak ziren.  

 2009an, 249 eskari tramitatu ziren eguneko zentroetarako. Kopurua 
egonkorra izan zen 2010ean, 250 eskariekin.  

 Etxez etxeko laguntza zerbitzua: 2009an, 1.701 pertsona hartu ziren guztira. 
2010ean, guztira, 1.630 pertsona, zifra apalgoa aurreko urtearekin alderatuz 
gero. 2009an, Etxez etxeko laguntza zerbitzuak, guztira, 7.774.130,51 €-ko 
gastua izan zuen. Zertxobait gutxitu zen 2010ean, 7.479.479,68 €-ra jaitsi 
baizen. Familien ekarpena Zerbitzuaren finantzaketa osoaren % 12,8 eta % 
16,4 artean dago.  

 Telelaguntza: 2009an, 2.201 pertsonak jaso zuten zerbitzu hau. 427 alta 
egin ziren. 2010ean, 2.244 lagunek jaso zuten prestazio hau, eta 407 eskari 
berri egin ziren.  

 Laguntza teknikoak: laguntza eta babes produktu beharrezkoak dira, 
mendeko pertsonek edo ezintasunen bat dutenek beren babes beharrak ase 
ditzaten eta gainerako herritarren baldintza beretan gizartean moldatzeko 
dituzten zailtasunak gutxitu daitezen. 2010ean, guztira, 782 laguntza tekniko 
bideratu ziren gizarte zerbitzu zentroetatik. 

 85 urtetik gorako adinekoentzako etxez etxeko bisitak:   programa 2009. 
urtean jarri zen abian bakarrik bizi diren pertsonak eta gizarte zerbitzuekin 
inolako harremanik izan ez dutenak zer egoeratan dauden jakiteko. 2009. 
urtean, bakarrik bizi ziren edo 65 urtetik gorako beste adineko batzuekin bizi 
ziren 85 urtetik gorako 788 adinekoen egoera ezagutu nahi izan zen. 
2010ean, jarraitutasuna eman zitzaion proiektuari, eta 404 adineko izan 
ziren bisita hartzeko gai izan zirenak eta 384, urtean zehar kontaktatu ziren 
pertsonak.  

 Laguntza ekonomikoak: 2009an, 1.152 prestazio tramitatu ziren guztira. 
Gehienak, % 76,6 (882), inguruneko zaintzetarako. % 16,1 (186) laguntza 
pertsonalerako prestazioak izan ziren, eta gainerako % 7,3 (84) inguruneari 
lotutako laguntzak ziren. 2010an, guztira, 1.152 prestazio tramitatu ziren; 
haietatik 882 (% 76,6) inguruneko zaintzarako ziren; 186 (% 16,1) laguntza 
pertsonalerako prestazioak ziren, eta gainerako 84ak (% 7,3) zerbitzuari 
lotutako laguntzak ziren.  
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 Adinekoen parte hartze aktiboaren eta astialdiaren arloa: Gizarte Ongizateko 
Zuzendaritzak hiru helburu ditu arlo honetan; bata, adinekoen parte hartzea 
bultzatzea zerbitzu normalizatuetan; adinekoen boluntariotza babesteko 
laguntza baliabideak erraztea eta babes baliabideak erraztea adinekoek 
beren burua antola dezaten aisi eta astialdi jardueretarako. 

Zentzu horretan, 2010ean egin zen jardueretako bat Adinekoen 23 
elkarteentzako aholkularitza, babes eta finantzaketa izan zen, udal 
titulartasuneko lokalen erabileraren lagapenaren bitartez, hitzarmena eginez, 
edo/eta diru laguntza bidez finantzatuz mantentzetik eratorritako gastuak 
eta oinarrizko zerbitzuak, baita bazkideentzat programatutako prebentzio, 
jolas edo kultur jardueretatik eratorritako gastuak ere (% 25etik % 100era 
arte). 2010ean, diru laguntzen partida, guztira, 670.475,06 €-koa izan zen.   

Beste jardueretako bat +55 programa da, adinekoen parte hartzea bultzatu 
nahi duena udal ekipamendu komunitarioetan; proposamen bideak eskaini 
adinekoei kultur, hezkuntza eta kirol jarduerak antolatzeko aipatu 
zentroetan, eta pertsonak hartu, informatu eta orientatzea haien beharretara 
gehien egokitzen diren hirian dauden aisi eta astialdiari dagokienez dituzten 
aukerei buruz. 2010ean, 515 jarduera antolatu ziren, eta haietatik, 16.112 
pertsona pasatu dira guztira.  

Azkenik, 2009ko apirilean ireki ondoren, Topalekua ekipamendua sendotuz 
joan da, Gizarte Ongizateko Zuzendaritzaren baliabide gune bat, herritarren 
eta, batik bat, adinekoen elkarteen parte hartze soziala bultzatzeko; hainbat 
baliabide eta haien xedeetara lotutako jarduerak garatzeko azpiegiturak jarri 
ziren haien eskura. Ekipamenduaren barruan bulego erabilerarako guneak 
eskaintzeko aukera dago (elkarte baten egoitza mota); hainbat jarduera 
garatzeko areto balioaniztunak, etab. Zazpi dira zentro honetan dauden 
elkarteak +55 programarekin batera.  Urtean zehar hainbat motatako 
jarduerak antolatu ziren, besteak beste, hitzaldiak, literatura solasaldiak, 
thai-chia, bingoa, bideo foruma, belaunaldien arteko jarduerak, etab. 

 Udal programa gehigarriak: 2010ean, Gizarte Ongizateko Zuzendaritzak 
lankidetza hitzarmenak izan zituen honako erakunde hauekin: AGIFES 
(Gipuzkoako gaixo psikikoen elkartea); HURKOA Fundazioa (ezgaitze edo/eta 
tutoretza prozesuei lotuta); NAGUSILAN eta GURUTZE GORRIA 
(boluntariotza eta adinekoen eta ezintasuna duten pertsonen laguntza 
etxean); DYA (pertsonen eta taldeen garraioa); AFAGI (Gipuzkoako 
Alzheimer Gaixoen Senideak, prebentzio programak egiteko). Bestalde, 
2010ean diru laguntzak jaso zituzten Gizarte Ongizatetik mendetasunaren 
arretarekin, hainbat gaixotasunekin, ezintasunarekin edo senide eta 
zaintzaileen babesarekin lotura zuzenagoa duten 37 elkartek. Diruz 
lagundutako zenbatekoak 2.000 € eta gehienez 14.500 € artean zeuden, 
nahiz eta proiektu gehienak 2.500 € eta 3.500 €-ren artean egon.  

 Udalaz gaindiko beste programa batzuk: Gipuzkoako Foru Aldundiko 
SENDIAN programa Matia Fundazioak kudeatzen du. Programak eskaintzen 
dituen baliabide nagusiak hauek dira: familia prestakuntza; babes 
psikologikoa (adinekoei edo haien familiei); auto-laguntzarako taldeak 
(zaintzaileen eta familiako zaintzaileen artean); asteburuko atsedena 
(eguneko zentroetan) eta atseden luzea (15 urteko eta hilabete arteko 
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harrera Egoitza Zentro batean); boluntariotza (zaintzaileei bisitak egiteko). 
ETXETEK Zerbitzua laguntza teknikoen mailegurako zerbitzu bat da, 
Aldundiak eskaintzen duena, baina ICAVI BIKAIN enpresak kudeatzen duena.  

 Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailetik JAKITEN programa 
batera finantzatzen da, Bizitzen Fundazioak kudeatuta. Zaintzaileentzako 
arreta telefonikorako zerbitzu bat eskaintzen da, 900 100 356 zenbakia, eta 
informaziorako atari bat: http://www.personascuidadoras.org. Bestalde, 
ETXEAN ONDO programa 18 hilabeteko proiektu pilotu bat da (2012ko 
uztailera arte), etxeko arreta hobetzeko eta adinekoen eta ezintasuna duten 
pertsonak gizarteratzeko eta komunitatean parte hartzeko. Proiektuak esku-
hartze eta ikerkuntza programa esparru batzuk biltzen ditu, guztira hiru 
milioi eurorekin.  Matia Fundazioak bultzatzen du. Donostiako Udala da 
esperientzia pilotuan parte hartzeko hautatu den hamar udalerrietako bat.  
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Zaintzaileei egindako inkestak eta elkarrizketak: emaitza nagusiak  

Udaleko Berdintasun Sailak egindako diagnostikoan bildutako informazioa 
eskuratzeko honako tresna hauek erabili ziren:   

 Familia inguruneko zaintzetarako prestazioa ekonomikoa (FIZPE) eskatu 
duten pertsonak bizi diren Donostiako etxe kopuru hautatu batean egindako 
telefono inkesta. Galdeketak 150 aldagai baino gehiago zituen, eta 
mendekoen zaintzaren alderdi nagusiak lantzen zituen. FIZPE jasotzen duten 
hartzaileentzat zen, hau da, pertsona horien zaintzaile nagusientzat. 
Telefono inkesta egiteko denborak 35 minutu eta ordu eta erdi artean iraun 
zuen. Telefono elkarrizketa gehienak grabatu egin ziren; beraz, horri esker 
diagnostikoari aipu sorta bat txertatu zitzaion.   

 10 zaintzaileei sakon egindako banakako elkarrizketak, haien eguneroko 
errealitatea eta beharrak ezagutzeko. Elkarrizketek 1 eta 2 orduko iraupena 
izan zuten. Horietatik bi tokiko zaintzaile profesionalei egin zitzaizkien, eta 
beste bi, atzerriko zaintzaile profesionalei, Boliviatik etorritakoei, hain zuzen.  

 7 elkarrizketa sakon egin zitzaizkien zaintzaren arloan lan egiten duten 
elkarteei: ASPACE, Gautena, Atzegi, Elkartu, Asociación Pro. para el Cuidado 
Familiar (APFC), AFAGI, ASADE eta Vicuña. Elkarrizketek ordu eta erdi eta bi 
orduko iraupena izan zuten. 

Profil pertsonalak eta bizikidetza guneen ezaugarriak  

Aurkeztutako emaitzak mendekoen zaintzaile nagusi gisa aurkeztu ziren 79 
emakume eta 21 gizonei egindako elkarrizketei dagozkie. 

 Erregistratutako adinei dagokienez, emakumeen kasuan, talde ugariena (23 
emakume) 46 eta 60 urte artean dago, eta ondoren, 71 eta 80 arteko 
urtekoen taldea. Horrela, ikusi dugu adin aktiboan dauden emakume asko 
erabat emanak daudela mendekoak zaintzera edo lan jardunarekin 
bateratzen dutela zaintza, horrek ekartzen duen jarduera karga guztiarekin.  

 Gizonezkoen artean, zaintzaile gehienak 71 eta 80 urte artean daude (6 
gizon) eta baita 46 eta 60 urte artean ere, baina emakumeak baino askoz 
ere neurri txikiagoan (5 gizon guztira). 

 Ikasketa mailan ere aldeak daude sexuen artean. Emakumezko zaintzaileen 
artean ikasketa maila nagusia lehen edo bigarren mailakoa da; gizonezkoen 
artean, berriz, lanbide heziketako ikasketak dira nagusi.  

 Egoera zibilari dagokionez, emakume gehienak alargunak dira, eta gizon 
gehienak, ezkonduak.  

 Inkesta egin zaien pertsonen lan egoerak adierazten du FIZPE jasotzen duten 
emakume elkarrizketatu gehienek etxe barruan bakarrik lan egiten dutela; 
gizon gehienak, berriz, erretiratuta daude.  
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 Diru sarrerei buruzko beste datu esanguratsu bat da elkarrizketa egin zaien 
gizonen % 100ek beste diru sarrera bat jasotzen duela FIZPEz gainera; 
emakumeen kasuan, berriz, % 57,7k bakarrik du beste diru sarrera iturri 
bat. Horrek esan nahi du emakume askok lehen aldiz ari direla diru sarrera 
bat jasotzen, bizitza osoan bere gain hartu duten ugaltze lanaren zati (oso 
txiki bat) ordaintzen duena. 

Inkestatu diren pertsonen etxeen ezaugarriak 

 Etxe berean bizi diren pertsona kopuruari dagokionez, elkarrizketa egin zaien 
pertsona gehienak beste senide batekin bizi dira. Ez dago senide batekin bizi 
ez den pertsonarik (barrutegiko moja izan ezik).  

 Bestalde, eta kontuan hartuz zaintzaz eta mendetasunaz dihardugula, 66 
urtetik gorako adinekoekiko bizikidetza nagusitzen da gainerako adinen 
gainetik. 

 Inkestatu diren pertsonekin etxean bizi direnek duten harremanari 
dagokionez, gizonezkoak, gehienbat, bikotekideekin bizi dira, baina 
emakumeen artean aniztasun handiagoa dago. Horrek adierazten du zaintza 
egiteko orduan, emakumeak ahaidetasun gradu desberdinak dituzten 
pertsonez arduratzen direla, ez soilik bikotekideaz eta seme-alabez, baizik 
eta anai-arrebez, aita-amaginarrebez, etab.  

Familia inguruneko zaintzaren ezaugarriak 

 Elkarrizketa egin zaien pertsona gehienek mendeko pertsona bakarra 
zaintzen dute, nahiz eta mendetasuna duten bi pertsona zaintzen dituzten 
lau emakume eta gizon bat erregistratu diren. Oro har, emakumeek zaintza 
aniztuneko egoera gehiago izaten dituzte. Ikusi da, ohiko zaintzaz gainera, 
emakumezkoek ere pertsona bat edo gehiago zaintzen dituztela noizean 
behin, gizonezkoek baino gehiagotan (32 emakume, eta haietatik 17k 
bilobak zaintzen dituzte, eta 9k, seme-alabak; 6 gizonetatik 5ek, berriz, 
bilobak zaintzen dituzte eta batek, aita).  

 Zaintzaileak zainduarekin duen harremanari dagokionez, berriz, emakumeek 
nahiz gizonek lehenik eta behin bikotekideak zaintzen dituzte nagusiki, eta 
ondoren, amak. Emakumeen kasuan, sexuka egindako banakatzeak 
erakusten du emakumeek era askotako pertsona gehiago zaintzen dituztela 
gizonek baino, hau da, emakumeak familia zabalagoaren kargu egitera 
iristen direla (amaginarreba, aita, ahizpa); gizonezkoek, berriz, soilik 
hurbilekoen duten familian esku hartzen dute (bikotekidea, semeak, alabak, 
gurasoak, funtsean). Datu hori bat dator beste azterlan batzuekin, eta 
berretsi egiten du gizonek zaintzaren zama nagusia beren gain hartzen 
dutela emakumezkoek baino kasu salbuespenezkoagoetan, eta, bereziki, 
familia ingurune hurbilean ez badago zaintzailerik eskura.  

 Zaintzen den pertsonen adinaren batez bestekoa, oro har, oso aurreratua da. 
Pertsona zaindu gehienak (47 pertsona, guztira) 80 urtetik gorakoak dira. 
Bilakaera demografikoaren datuek adierazten dute bizi itxaropena luzatzen 
ari dela eta adinekoak gero eta adintsuagoak direla, eta, ondorioz, 
mendetasun aldia zabaldu egiten dela, bereziki 75 urteak bete ondoren.  
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 Mendetasunaren mailari eta balorazio graduari dagokienez, arreta ematen du 
ikusteak inkesta egin zaien pertsonen ehuneko handi batek ez duela jakin 
galderari erantzuten edo ez diola galderari erantzun nahi izan; hain zuzen 
ere, 51 pertsona. Interesgarria izango litzateke mugatzea hori balorazio 
sistemari buruzko ezagutzarik ezagatik den (agian konplexu samarra 
iruditzen zaie familiei) edo ea islatzen duen familientzat garrantzitsuena 
lortutako zerbitzuak direla, arreta gehiegirik eskaini gabe Aldunditik egiten 
den sailkapenaren xehetasunei. Inkesta egin zaien pertsona gehienak 
mendetasun mailarik altuena duten pertsonak zaintzen dituzte (III gradua-
2), eta hori zentzuzkoa da, kontuan hartuz Mendetasunaren Legearen 
ezarpen bera, lehentasuna eman baitie zerbitzuen eskaintzari edo laguntza 
ekonomikoei, pertsona mendekoenetatik hasita. Haien familiak izan dira, 
hain zuzen, balorazio tramitea egitera animatu diren lehenak.  

 Adimen gaixotasunak edo ezintasun psikikoa duten pertsonak zaintzen 
dituzten familiei dagokienez, haien iritziz, baloratzen den mendetasun 
gradua ez dator bat beti mendekoak eskatzen duen arreta mailarekin, eta 
nahiz eta eguneroko bizitzako jarduerak egiteko nolabaiteko autonomia izan, 
ez dira etengabeko zaintzarik gabe utzi daitezkeen pertsonak.  

Zaintzaile nagusiaren lan karga 

 Zaintza lanei dagokienez, ez dago eguneroko jardueretan ia laguntza lan 
guztiak egiten dituzten gizonen eta emakumeen artean alde handirik. 
Ehuneko handienak biltzen dituzten lanak hauek dira: otorduak prestatu eta 
ateratzea; ondoren, botikak antolatu eta ematea. Jantzi aldaketak eta 
komunera laguntzea ere oso sarri egiten diren lanak dira. Badira, hala ere, 
galdeketan aipatzen ez diren zaintza jarduerei dagozkien aldeak ere. 
Jarduera horiek emakumeek zehaztu dituzte bereziki (zortzi emakume bi 
gizonen ondoan). 

 Zaintzari eskainitako orduen batez bestekoari dagokionez, aste egunetan, 
emakumeen % 70,5ek 10 ordutik gora eskaintzen dio senideen zaintzari.  
Ehuneko hori % 90era iristen da asteburuan. Gizonei dagokienez, aste 
egunetan, erdia baino gehiago (% 57) 10 ordutik gora egoten da mendeko 
pertsonak zaintzen. Emakumeen kasuan bezala, asteburuan ehuneko hori % 
76ra igotzen da. Oso garrantzitsua da oro har, eta ikusten dugu bi sexuetan 
inkesta egin zaien pertsona gehienek egunero 10 ordutik gora eskaintzen 
diotela zaintzari lanegunetan. Hala ere, ehuneko hori handiagoa da 
emakumeen kasuan. Gainera, zaintza orduak handitu egiten dira asteburuan 
emakumeentzat nahiz gizonentzat. Hori gertatzen da, neurri handi batean, 
jaiegunetan asistentzia zerbitzurik eta eguneko zentrorik ez dagoelako. 

 Gainera, azpimarratu beharra dago, arreta ez dela beti laguntza lan zehatz 
batzuk egitea, baina kasu askotan beharrezkoa dela zaintzailearentzat 
etengabe mendekoari “begira egotea”, ezer gerta ez dakion edo arazorik sor 
ez ditzan. Zaintza etengabe horren ondorioz, sarritan oso zaila da zehatz-
mehatz baloratzea zaintzari eskaintzen zaion denbora, zaintza aktiboko 
uneen artean (babes lan zehatzak eginez) eta zaintza pasiboko uneen artean 
banatzen baita, etxeko beste jarduera batzuekin batera daitezkeenak.   
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Zaintzaileek jasotako familiako babesa 

 Zaintza antolatzeko ardura (praktikan lanak zeinek egiten dituen kontuan 
hartu gabe) inkesta egin zaien emakumeen gain dago oraindik: emakumezko 
zaintzaileen % 69,6k dio berak bakarrik duela zaintza antolatzeko ardura; 
gizonen kasuan, berriz, % 60k dio ardura hori banatzen duela beste senide 
batzuekin. Elkarrizketa egin zaien emakumeek zaintzaren ardura partekatzen 
duten gehienbat bikotekideekin. Gizonei dagokienez, berriz, erantzukizuna 
partekatzen dute gehienbat seme-alabekin (5 gizon), bikotekidearekin (4 
gizon) eta haietako batek alaba batekin.  

 Zaintzan laguntzen duten beste kide batzuk dira, emakume nahiz gizon, eta 
ordena honetan; alabak, semeak eta bikotekidea. Aipagarriak dira inoren 
laguntza jasotzen ez dutela adierazten duten pertsonen ehunekoak, bereziki 
emakumeen kasuan.   

 Zaintzaile gehienek erantzun dute senideen aldetik jasotzen duten laguntzak 
“gutxitan” direla zaintza lanak: emakumeen % 36,7 eta gizonen % 33,3.  
Gizonezkoek familiako beste kideen laguntza jasotzen dute, batik bat 
kudeaketak eta etxeko lanak egiteko (7 gizon jarduera bakoitzean); 
emakumeen kasuan, berriz, laguntza gehiago jasotzen dute etxebizitzatik 
kanpo pasieran joateko (18 emakume) eta osasun etxera joateko (16 
emakume). Oro har, ikusi da etxetik kanpora joatea eta mendeko pertsona 
lekualdatzeko jarduerak direla babes handiena izaten dutenak. Lan horiez 
gainera, zaintzaileek gehien baloratzen duten ekarpenetako bat mendekoei 
egiten zaien akonpainamendua da, hau da, bisitan joaten zaizkien senideak 
horrenbeste behar duten maitasuna adieraztera.  

 Oro har, gizartearen eta familiaren presioaren ondorioz, aldez aurretik 
ezarrita dauden genero rolen onarpen akritikoarekin bat eginik, emakumeen 
ehuneko adierazgarri batek jarraitzen du sentitzen zaintzea “naturalki” 
egokitzen zaien lana dela eta, nahiz eta batzuetan jabetu gizonezko senideek 
ez dietela gehiegi edo batere laguntzen, haietako batzuk gizonentzat 
aitzakiak bilatzeko joera izaten dute (“ez gara inor baino hobeak”) edo 
ematen duten laguntza neurriz kanpo baloratzen dute (ez du pisu emozional 
bera ama pasieran atzeratzea edo egunero pixoihala aldatu behar izatea, 
esate baterako).  

Familiatik kanpoko laguntza eta uztartze neurriak 

 Familiatik kanpoko babes sareak ez dira oso sarriak. Gizonen nahiz 
emakumeen % 38k ez du batere babesik jasotzen familiakoak ez diren 
pertsona batzuen aldetik. Kanpoko babesa jasotzen dutenen artean, batetik 
auzokoen laguntza gailentzen da (adierazi behar da kanpoko laguntza 
jasotzen dutenen gizonen ehunekoa, % 47,6, emakumeena baino handiagoa 
dela, % 38, kasu honetan), eta, bestetik, neurri askoz handiagoan, familia 
zaintzaileek elkarteengandik jasotzen duten laguntza; haientzat esker oneko 
eta estimu hitzak besterik ez dituzte. Bereziki baloratzen dituzte mendekoei 
zuzendutako jarduerak, baina baita zaintzaileei ematen dieten informazioa 
eta babes psikologikoa ere.  
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 Elkarrizketa egin zaien emakume gehienek (41 guztira) esaten dute ez 
dutela zehazki neurririk hartu zaintza burutzeko. Betidanik etxeko lanetan 
ibili diren emakumeak izaten dira sarritan, eta zaintza beren gain hartu dute 
“egokitzen” zaien beste lan bat balitz bezala. Gainera, jadanik erretiratuta 
egoteko adinean egoten dira.  

 Hala ere, atentzioa ematen du jadanik jarduera profesionala duten edo zuten 
zaintzaileen kasua, jadanik era askotako estrategiak egitea egokitu baitzaie, 
ordaindutako eta ordaindu gabeko lanarekin aurrera jarraitzeko.  Pertsona 
batzuek esaten dute enplegua mantendu dutela, baina zailtasun handiekin. 
Lehen aukeretako bat da aisia eta opor denbora murriztea, kasu askotan 
erabat baztertu baitituzte (25 emakumek eta 6 gizonek aukera hori adierazi 
dute). Beste kasu batzuetan, zaintzaileek neurri zorrotzak hartu behar izan 
dituzte, adibidez: lana uztea (3 gizon), lanaldi murriztua hartzea (5 
emakume) edo ikasketei uko egitea (4 emakume). 

 Enplegua uztea ekartzen duenean, erabat edo zati batean, muturreko 
neurriak hartzeaz dihardugu: kostu altua izaten dute aukeren aldetik eta 
pertsona horien autonomia ekonomikoa murrizten dute orainaldian; era 
berean, pertsona horiek etorkizunean lanera berriro itzultzeko dituzten 
zailtasunak handitu egiten dira.  

 Zaintza egiteko orduan zailtasunik handiena sortzen duten egoerei 
dagokionez, elkarrizketatu diren gizon eta emakume gehienek adierazi dute 
larrialdi egoerak direla zailenak, besteak beste, zaindua ospitaleratzen 
denean edo normalean zaintzen duena ospitaleratzen denean, gaixo 
dagoenean edo istripurik bat izaten duenean. Baina beste zenbait egoera ere 
zailak izan daitezke, adibidez, mendeko bat erasokor bihurtzen denean edo 
mendekoen arreta handiko zaintza arazo bereziak dituzten haurren 
zaintzarekin bateratu behar denean.  

Zaintza lanaren eraginak inkesta egin zaien pertsonen osasunean 

 Inkesta egin zaien emakumeen erdiak erantzun du beren osasun egoera 
hala-holakoa dela eta haietatik % 31,6k erantzun du ona dela. Gizonen 
kasuan, eta emakumeek ez bezala, gehien-gehienek (% 57,1) erantzun dute 
beren osasun egoera ona dela. % 23,8k hala-holakoa dela esan du.  

 Osasun arazoak aipatzen dituzten pertsonen artean, gehiengo zabal batek, 
gizon nahiz emakumeek, argi dute aipatu arazoak zuzenean direla zaintza 
lanari egozgarriak.  Emakumeek beren estres eta estutasun arazoak lotzen 
dituzte zaintzarekin.  Gizonen kasuan, neke orokorra, gihar arazoak, estresa 
eta estutasuna adierazten dira. Oro har, ondorioz atera dezakegu 
emakumeek gizonek baino osasun egoera txarragoa adierazten dutela eta 
egoera hori zaintzaren lan gogorrak sortua dela. 

 Hasiera batean, inkestaren galdera zehatzari erantzuten diotenean, gizonek 
eta emakumeek beren osasun arazoak gutxiesteko joera dute (“Beno, ez 
naiz ba kexatuko”, “Bagoaz aurrera”, etab.). Hala ere, azalpen gehiago eman 
ditzaten eskatzen diegunean, orduan konturatzen gara arazoak larriagoak 
direla, baina zaintzen den pertsona definizioz egoera okerrean dagoenean, 
norberaren arazoek eramangarriagoak ematen dutela. Gainera, sarritan, 
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nork bere buruari ez dio gaixorik sentitzen edo gaixo dagoela esaten uzten, 
bera falta bada, familiako egoera jasanezina izango bailitzake.  

 Orduan, zaintzaileek eutsi egiten diote, ahal duten guztia, sufrimendu fisiko 
eta psikologiko larri baten erdian, beren buruaz beste egiteko gogoa ere ekar 
dezakeena.  

 Gizonezko nahiz emakumezko zaintzaileek astean 2 ordu baino gutxiago 
eskaintzen dizkiete osasunarentzat onuragarriak izan daitezkeen aisia 
jarduerei (emakumezkoen % 43 eta gizonezkoen % 42,9). 2 eta 5 ordu 
artean eskaintzen duten pertsonan artean, emakumeek ehuneko askoz 
handiagoa dute (% 40,5), gizonen ondoan (% 19). Eskuragarri dute denbora 
apurra mandatuak eta zeregin premiazkoak egiteko erabiltzen dute, 
gozamen hutserako baino.  

Zaintzaileek jasotzen dituzten prestazio ekonomikoak 

Zerbitzu publiko eta pribatuen erabilerari dagokionez:  

 Inguruneko zaintzarako prestazio ekonomikoaren zenbatekoari dagokionez 
(FIZPE) ez dago alde handirik bi sexuen artean. Inkesta egin zaien 
emakumeen zati handienak 201 eta 300 euro artean jasotzen dute batez 
beste (inkesta egin zaien % 38) eta 301 eta 400 euro artean (% 20,3). 
Bestalde, gizonak proportzio berean daude (% 23,8 tarte bakoitzean): 201 
eta 300 euro artean, 301 eta 400 euro artean. 

 Gizon (% 61,9) eta emakume (% 59,5) gehienen iritzia da FIZPEa nahikoa 
ez izan arren zaintzak eragiten dituen behar guztietarako, hobe dela laguntza 
hori ezer ez jasotzea baino.  

 FIZPEak beren beharrei ondo erantzuten diela uste ote duten galdetzen 
zaienean, gehienak dio zati batean soilik erantzuten diela, gizonen % 33,1, 
eta emakumeen ehuneko handiago bat, hain zuzen ere, inkesta egin zaien 
emakume guztien % 40,5. 

 Beste zerbitzu publiko mota bat hautatzeari dagokionez, gizonen % 38,1ek 
eta emakumeen % 35,4k nahiago du FIZPEa jasotzen jarraitu, zerbitzu 
gehiagotara sarbidea izan ordez.    

 Hala ere, handiagoa da FIZPEa jaso ordez, zerbitzu gehiagotara sarbidea 
izateko aukerarekin zati batean, nahiko edo erabat ados daudenen 
erantzunen proportzioa (bi kasuetan % 47 baino gehiago da).  

 FIZPEaz aparte, jasotako beste laguntza ekonomiko batzuk, gehienbat, 
ekipamendua erosteko laguntzak dira (aulkia, garabia, barrak, etab.) Hogeita 
sei pertsona guztira baliatu dira prestazio mota horretaz. 

Mendekoen familiak erabilitako zerbitzu publikoak eta pribatuak 

 Baloraziorik altuena duen zerbitzu publikoa etxez etxeko lehen mailako 
arreta da. Bai EEZLk bai eguneko zentroak oso balorazio altuak lortu dituzte. 
Hiru pertsonak bakarrik baloratu dituzte hala-holakotzat telelaguntza, 
eguneko zentroa, eta lehen mailako arreta zerbitzuak, hurrenez hurren. 
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Badira beste zerbitzu batzuk, hitzartuak edo diruz lagunduak, balorazio onak 
ere jasotzen dituztenak, esate baterako, garraio egokituak.  

 Zerbitzu publikoei buruzko kexak adierazten direnean, haiek batez ere 
zerikusia dute familiei eskainitako informazioarekin, moteltzat edo 
korapilatsutzat jotzen diren administrazio tramiteekin eta instalazio batzuen 
zerbitzuaren kalitatearekin. 

 Zerbitzu publikoen erabilerari dagokionez, arreta ematen du ikaragarri haiek 
eskatzeko orduan elkarrizketa egin zaien pertsonek adierazten duten 
neurritasuna, nahiz eta egoera pertsonal oso jasangaitzak bizi. 
Sentiberatasun handia dago abusuak saihesteko eta pentsatu egiten da 
litekeena dela beste familia batzuk egoera okerragoan egotea. Ez da 
eskatzeagatik eskatzen, behar delako baizik.  

 Abusua saihestu nahi izateaz edo laguntza eskatzera ez ausartzeaz gainera, 
badira zaintzaile asko uko egiten diotenak zerbitzuak erabiltzeari ez 
dizkiotelako zainduari inposatu nahi haren borondatearen aurka edo 
baloratzen dutelako ez direla aukerarik onenak une jakin batean.   

 Galdeketan zehazten ziren zerbitzu pribatuen artean, erabiliena denbora 
partzial edo osorako zaintzaileena da; haiek emandako laguntzaren 
balorazioak guztiz positiboak dira. Oso erabilia den beste zerbitzu bat etxeko 
lanetarako laguntzaileena da, etxeko eginkizunetan laguntzeko.  

 Inkesta egin zaien pertsonetatik 18k erabiltzen dituzten elkarte zerbitzuei 
dagokienez, oro har, oso ondo baloratuta daude. Elkarteak bereziki 
erabiltzen dira aholkularitza eta babes psikologikorako, eta gainera beste 
eginkizun garrantzitsu batzuk ere betetzen dituzte, bai zaintzaileentzat bai 
mendekoentzat. 

Laguntza eta zerbitzu publikoen eskariak 

 Egin diren eskarien egoerari dagokionez, eta emakumeen kasuan, % 69,62 
onartu egin dira. Gizonei dagokienez, % 66,66ri onartu egin zaie eskari 
guztiak. Guztira, 24 eskari baztertu dira (19 emakume eta 4 gizon). Gainera, 
eskainitako zerbitzu publikoren bati uko egin diotela dioten 23 pertsona ere 
erregistratu dira (18 emakume eta 5 gizon), gehienbat ez zelako haien 
baldintza praktikoetara egokitzen. Zerbitzuren bati uko egiteko emandako 
arrazoien artean, batik bat, mendekoak eskainitako zerbitzua erabiltzeari uko 
egin izana eta etxean gustura sentitzen direla eta ondo antolatzen direla 
pentsatzea da. 

 Gainera, FIZPEaz gainera, beste laguntza batzuk ez eskatzeko adierazi 
dituzten arrazoiak aztertu dira. Batik bat emakumeek diote ez zitzaiela 
egokia iruditzen edo ez zitzaiela bururatu ere egin. Gizonek, gehienbat, 
adierazi dute ez zitzaiela egokia iruditzen eta ez zituztela behar bezala 
informatu.  

 Gainera beste arrazoi batzuk ere adierazi dituzte, besteak beste, ez zituztela 
laguntza gehiago behar (9 pertsona), familiak edo mendekoak eguneko 
zentro batera edo egoitza batera joatea baztertu zuela (2 pertsona) edo 
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beste ezezko batzuk jasotzeak laguntza gehiago ez eskatzera eraman zituela 
(5 pertsona). 

Zaintza lanaren gizarte aitortzari buruzko pertzepzioa 

 Oro har, ikusten dugu egindako lanaren aitorpenari buruzko galderari 
erantzuten dioten gizonak emakumeak baino baloratuagoak sentitzen direla, 
bai familia ingurunean, bai adiskideen artean, bai lankideen artean. 
Emakumezko zaintzaileek erantzun negatibo gehiago ematen dituzte (“oso 
gutxi”, “gutxi” edo “erdipurdi”). Egoera hori gizon eta emakumeei tradizioz 
egotzitako rolen pertzepzio sozialaren sintomatikoa da. “Naturaltzat” jotzen 
da emakume batek zaintza lana egitea; ondorioz, balio handiagoa ematen 
zaio pertsona bat edo batzuk zaintzen dituzten gizonek egindako 
sakrifizioari.   

 Agintari publikoek zaintza lana baloratzen ote duten galdetzen zaienean, 
gizonezko gehienek uste dute baloratuta dagoela (% 55k erantzun du “asko” 
edo “dezente”); aitzitik, emakumezkoen erdiak baino gehiago uste du 
erdipurdi, gutxi edo oso gutxi baloratzen dela. Emaitza horiek adierazten 
dute emakumeek babesik eza handiagoa eta baloraziorik eza sentitzen dutela 
erakundeen aldetik. 

Zaintzaileek eskatzen dituzten hobekuntza premiazkoenak 

 Zaintzaileek eskatzen dituzten neurri premiazkoenen artean, gehienentzat 
lehenespena du oztopo arkitektonikoekin zerikusia duten arazoak 
konpontzea, eta irisgarritasunean eta mugikortasunean planteatzen dituzten 
arazoak. Gainera azpimarratzen da zaintzara bitarteko ekonomiko gehiago 
bideratzeak duen garrantzia (12 pertsona) eta, oro har, baliabide gehiago 
egoteko beharra (9 pertsona). Bestalde, emakumeek eskatzen dute zaintza 
lana ikusgarri bihurtu eta baloratu dadila (5 emakume) eta elkarteei babesa 
eman diezaietela (4 emakume). Gainera, inkesta egin zaien emakumeek ere 
informazio gehiago eskatzen dute laguntzei buruz eta adierazten dute zaila 
dela ondo informatuta egotea (4 emakume).  

 Beste eskari garrantzitsu batzuk dira adimen gaixotasuna edo ezintasun 
psikikoa duten mendekoen arazoei arreta gehiago eskaintzea eta, oro har, 
zaintzari buruzko kontzientziazio sozial handiagoa.  

Zaintza gaur egun eta etorkizunean 

 Pertsona gehienek, gizon nahiz emakume, ez lukete ezer aldatuko senideak 
zaintzeko duten egungo moduan. Gizonen kasuan, ehuneko hori handiagoa 
da, % 52,4; emakumeen kasuan, berriz, % 45,6k gauzak dauden bezala 
mantenduko lituzke.  Aukera hori adierazi duten pertsonek uste dute egoera 
korapilatsua izan arren, lortu dutela antolatzea eta egokitzea, eta uste dute 
badituztela beharrezko giza eta ekonomia baliabideak egoerari aurre egiteko. 

 Hala eta guztiz ere, gizonen % 28,6k eta emakumeen % 31,6k zerbitzu 
publiko gehiago eskuratzeko aukera izan nahi luke. Zerbitzu publikoen 
barruan, pertsona gehienek nahiago lukete etxeko laguntzarako ordu kopuru 
gehiago izan eta laguntza ere etxeko lanak egiteko. Faltan botatzen dira 
gastuei aurre egiteko laguntza ekonomiko gehiago (3 pertsona), eta familia 
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inguruabarrei eta mendekoari egokitzen zaizkien eguneko zentroak (3 
pertsona). 

 Familiarekin zaintza banatzeari dagokionez, emakumeek neurri handiagoan 
eskatzen dute, nahiz eta alde txikiarekin gizonekin konparatuz (% 21,5 
emakumeen artean eta % 19 gizonezkoen artean). Emakumeen % 21,5 
prest legoke esperientziak partekatzeko beste zaintzaile batzuekin, eta neurri 
txikiagoan, gizonekoak, hain zuzen ere, % 14,3.  

 Inkesta egin zaien pertsona gehienei senideek etxean zainduak izatea 
gustatuko litzaieke. Gizonen % 76,2k etxean bertan senideek zainduak 
izatea nahiko luke; emakumeen % 40k bakarrik hautatzen du aukera hori, 
eta inkesta egin zaien % 24,1ek profesionalek etxean zaintzea nahi luke. 
Haietako askok adierazten dute beraien zaintzak familiei ekarriko liekeen 
karga. Emakumeen % 12,7k egoitzaren aukera aipatu arren, ezein gizonek 
ez du aukera hori aipatu. 

Hemengo eta hango zaintzaile profesionalak 

Zaintzaile profesionalen bi elkarteri egindako elkarrizketetatik hainbat kezka gai 
sortu dira: ASADE, Gipuzkoa osoko etxez etxeko laguntzaren sektoreko langileen 
eskubideen alde borroka egin eta lan egiten duen elkarte sindikala, eta VICUÑA, 
etorkinen etxeko langileen elkarte soziokulturala, M. Inmakulada erlijiosoen 
zentroak kudeatzen duen etxeko zerbitzutik abiatuta sortu dena.   

 Zaintza lana migrazio proiektuan:  sektore mota honetan lana aurkitzeko 
duten itxaropenak eramaten ditu atzerriko emakume ugari Europaranzko 
migrazio proiektu bati ekitera. Beste batzuk familia berriro biltzera datoz. 
Zaintzaren katea, hau da, beren familiak zaintzetik sortzen diren beharrek, 
bai jatorrizko herrialdean bai helburukoan, haien lan erabakiak gidatzen 
dituzte, eta are eta ahulago bihurtzen dira lan eskubideen urraketen aurrean.  

 Zaintzaile profesionalei zuzendutako prestakuntza: prestakuntza tresna 
funtsezkoa da langileak profesionalizatzeko eta, ondorioz, haien lan egoera 
hobetzeko. Langileen prestakuntza etxez etxeko laguntza kudeatzeko 
enpresa kontratatuen erantzukizuna da, behar bezala beren gain hartzen ez 
duten eginkizuna, ASADEren ordezkarien arabera. Langile etorkinen kasuan, 
trebakuntza oraindik ere okerragoa da, nahiz eta funtsezkoa izan sektorean 
aukera berdintasunean sartu ahal izateko.  

 Lan baldintzak gaur egun: langileak gizarteratzeko zailtasunak dituzten 
emakumeen kolektiboetatik datoz. Udaletxeek zuzenean kontratatzen 
dituzten eta enpresa azpikontratatuetan lan egiten duten pertsonen artean 
baldintza desberdinak daude, non lanaldi partzialerako kontratuak eta 
ordainketa maila apalak nagusitzen diren. Ordezkari sindikalek diotenez, lan 
baldintzek ez dute beti erabiltzaileei tratamendu egokia ematen uzten, eta 
haien ustez etxez etxeko laguntzaileen irudiaren aitorpen eskasa dago 
erakundeen aldetik, tokiko langileen eta atzerritar langileen baldintzen 
artean desberdintasunak egoteaz gainera.  

 Langile atzerritarrek, bereziki erabiltzaileen etxean bizi direnek, sarritan 
abusuzko egoerei egin behar diete aurre, eta haietako asko zuzenean 
enplegatzen dituzten familien esku daude erabat, normalean, lan kontraturik 
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gabe.  Vicuñako ordezkariek uste dute salbuespenezko egoera honetan 
eragiten duten faktoreak bi direla:  batetik, etxeko zerbitzuan eta zaintzan 
aplikagarria den legeriaren ezarpenik eza edo ezagutzarik eza; bestetik, 
Atzerritarren Legearen aplikazioa, gizarte eta lan arloko babesik eza 
okerragotzen duena. 

 Babes sindikal murritza: ASADE elkarte sindikala horren feminizatuta dagoen 
eta prekarioa den sektore bateko langileei sindikatu tradizionalek ematen ez 
dieten babesa konpentsatzeko sortu zen, etxez etxeko laguntzaren sektorea 
hain zuzen.   Hainbat urte iraun duten harreman zailen ondoren, sindikatu 
horietako batzuk orain aldarrikapen nagusiak babesten ari dira hitzarmen 
kolektiboaren negoziazio plataformatik. Hala ere, oso arreta gutxi eskaintzen 
zaio oraindik ere zaintzaile etorkinen egoerari, Vicuña elkartearen iritziz.  

 Langileen eta familien arteko harremanak: normalean, sor litezkeen 
gatazkek zerikusia dute familien gehiegizko itxaropenekin eta etxeko eta 
zaintza lanen arteko nahasketarekin. Langileek izaten duten aitorpena, batik 
bat, erabiltzaileen aldetik dator. Familiek gutxiago baloratzen dituztela 
sentitzen dute. Eta erabat gutxietsiak sentitzen dira Administrazioaren eta 
enpresen aldetik. Hori tokiko langileen artean, atzerriko langileek are eta 
arazo larriagoak baitituzte familiekin eta erabiltzaileekin dituzten 
elkarrekintzetan.  

 Jarduera lehenespenak etorkizunari begira.  

 Kontuan izatea zaintzaile profesionalek emandako informazioa.  
Langileek planteatzen dute haiek familiei buruz duten informazioa 
hobeto erabilia izan dadila.   

 Informazio eta prestakuntza gehiago zaintzaileentzat eta familientzat. 

 Kontrol gehiago EELZ enpresentzat eta zerbitzuak eskaini edo 
eskatzen dituzten gainerako erakundeentzat edo pertsona 
pribatuentzat. 

 Informazio eta prestakuntza gehiago langile etorkinentzat. 

 Oro har, kontzientziazio sozial handiagoa eta babes handiagoa 
erakundeen aldetik atzerriko zaintzaileen eginkizunari dagokionez. 

Ikerketa ildoak eta lehen gomendioak 

Azken atal honetan, etorkizunean gogoeta gai eta lan ildoak izan daitezkeen 
hainbat gogoeta aurkezten dira; batik bat, udal mailan bideragarriak diren eragin 
bideetan oinarrituz. Gai garrantzitsuak dira, baina ez dute agortzen, inondik inora 
ere, parte hartu duten pertsonek adierazitako beharrik larrienak, haietako asko 
funts publikoen ekarpen handi batekin soilik konpon litezkeenak, zerbitzu 
horietarako sarbidearen kostua murriztu ahal izateko.  

 Egun dauden sektorekako plangintzen koordinazio eta inplementazio 
handiagoa: a) Indarrean dagoen Berdintasun Planean zaintzari buruz hartu 
diren neurrien jarraipen zorrotza; b) Zaintzaren hainbat alderdirekin lotutako 
neurriak martxan jartzeko jarraipena eta presioa, hainbat udal planetan 
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jadanik hartu direnak (estrategikoa eta sektorekakoak), baina bete gabe 
gelditu direnak, bitartekorik ez zegoelako edo, besterik gabe, sailek plan 
horiek abian jartzeko ardura argirik hartzen ez zutelako.   

 Zaintzaileek erakundeekin duten solaserako mekanismoak egokitu edo 
sortzea, Ekintza plan baten prestakuntzatik pasatuz; jadanik dauden 
kontsultarako egiturak berrikustea eta, beharrezkoa izanez gero, Donostian 
zaintzaileen plataforma baten sorkuntzarako prozesu parte hartzaile bat 
bultzatzea, bai aldarrikapen ikuspegitik, bai emakumeen jabekuntza proiektu 
osoago batetik, haiek baitira oraindik ere zaintza zerbitzu ordaindu eta 
ordaindu gabeen hornitzaile nagusiak.   

 Eskariaren egiazko maila zehaztea: azterlan honekin, Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuen erabiltzaileen zati baten egoera eta beharrak aztertu dira (FIZPEa 
jasotzen duten zaintzaile nagusiak). Hala ere, azterlan honek, ez beste 
askok, ez dute lortzen baloratzea udal zerbitzuekin sekula harremanetan jarri 
ez diren etxeen kopurua, ez haien egiazko egoera ere. Zentzu horretan, 
interesgarria litzateke aurrerago etxeko inkesta bat egitea, Donostian 
mendeko pertsonen kopuru osoaren estimazio osoago bat eskura eduki ahal 
izateko, eta OGZren erabiltzaileen nahiz sekula erakundeekin harremanetan 
jarri ez direnen pertsonen beharrak hobeto ezagutzeko. Zerbitzuen 
eskariaren bilakaera hobeto aurresaten utziko luke.   

 Zerbitzu publikoen balorazio jarraibideak: Gizarte Ongizate Sailean, aldian 
behin, eskaintzen diren zerbitzu publikoen balorazio azterlanak egiten dira. 
Komeniko litzateke Berdintasun Sailak aipatu Sailarekin lankidetzan jardutea 
mendetasunarekin zerikusia duten udal zerbitzuen ebaluazio irizpideak 
berrikusteko eta interesa duten aldagai guztiak biltzen direla bermatzeko, 
analisian, modu sistematikoan, genero ikuspegia txertatu ahal izateko. 

 Egoera zehatzei eskaini beharreko arreta:  

 Zaintzaileen egoera enpleguari dagokionez: zaintza eta bizitza 
profesionala uztartzeko beharra eta zaintza lanak (ez ordaindua) 
egiteak lana aurkitzeko (eta autonomia ekonomikoa izateko) ekartzen 
dituen oztopoak.   

 Interesa duen beste gaietako bat zaintza aniztuneko egoerei aurre 
egin behar dieten zaintzaileak dira.  

 Hirugarren gai garrantzitsu bat adimen gaixotasun bat edo ezintasun 
psikikoa duten mendekoen zaintza da. Familia horietan, zaintzaileak 
bereziki ahul sentitzen dira haien beharrei benetan egokituta dauden 
zerbitzu publiko gutxi daudelako.  

 Laguntzen eta zerbitzuen bateragarritasuna: komeniko litzateke FIZPEaren 
murrizpen sistema handi bat mantentzeak dituen abantailak eta 
desabantailak aztertzea, bateragarriak diren beste zerbitzu batzuk erabiliz 
gero, adibidez, EEZL. Oro har, egungo  baterako ordainketa sistemaren 
kostuen eta onuren berrikuspen zorrotzak (ez soilik alderdi ekonomikoetan, 
baizik eta baita alderdi pertsonal eta emozionaletan ere) baliabide 
ekonomiko urriak birbideratzeko eta lehenesteko aukera onenak 
identifikatzen lagunduko du. Azterlan hori eskatu beharko litzaioke 
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Gipuzkoako Foru Aldundiari, kasu azterketa gisa hartuz Donostiako 
udalerrikoa.  

 Zaintzaileentzako babes programak 

 Aurreikusitako eskumenen transferentziak aurrera doazen neurrian, 
komeni da gainerako erakundeekin elkarrizketatzea eskuragarri 
dauden zerbitzuen kalitatea aztertzeko eta haien jardunean genero 
ikuspegia modu egokian txertatzen ote duten egiaztatzeko.  

 Komenigarria litzateke jabekuntza lortzeko taldeentzako guneak 
eskaintzea zaintzaileei, adibidez, zaintzaileen babeserako talde 
iraunkor bat antolatuz.   

 Garrantzitsua da zaintzaileei negoziazio estrategiak garatzen 
laguntzea, zaintza familiako beste kide batzuekin partekatzeko 
(bereziki, gizonekin) eta zaintzaren nahitaezkotasunik ezaren 
printzipioa errotzea, gizartearen eta senideen presioen aurrean.  

 Gomendagarria litzateke, gainera, jardueren urteko programa bat eta 
aldian behingo topaketak antolatzea zaintzaileek izaten dituzten arazo 
nagusiei buruz eta konponbide balizkoei buruz hitz egiteko.   

 Bestalde, zerbitzu publiko gehiago eskuratzeko eskarien artean, 
larrialdietako zerbitzuei eta atseden hartzeko programei buruzkoak 
gailentzen dira; garrantzitsua litzateke haiek sendotu eta zabaltzeko 
proposamena egitea Gipuzkoako Foru Aldundiari, espazioaren aldetik 
ahalegin bat eginez jadanik dagoen eskaintza hobeto zabaltzeko.   

 Orobat, proiektu pilotu bat egiteko aukera aztertu beharko litzateke, 
EEZLren bitartez zaintzaileei “erabilera libreko” ordu kopuru bat 
eskaini ahal izateko. 

 Zenbait udalerritan, partikularren artean, eginbeharren truke 
esperientziak egiten ari dira, denbora bankuetan parte hartuz. Babes 
eta elkartasun sistema horiek herritarrak sentiberatzen eta eskuragarri 
dauden zerbitzu publikoak osatzen (haiek ordeztu gabe) lagun 
dezakete.  

 Informazio eta sentiberatze mekanismoak herritarrei begira: egun dauden 
kanalak indartzeko, informazioa emateko eta sentiberatzea egiteko udal plan 
baten antolakuntza planteatzen da herritarrei begira, zaintza arloan, 
materialak gaika antolatuz eta hainbat erakundek eta elkartek sortutako 
eskaintzak bilduz.  Bestalde, herritarrei begirako sentiberatzea egiteko 
orduan, lehentasun bat izan behar du gizon eta emakumeen arteko baterako 
erantzukizuna sustatzea, baita belaunaldien artekoa ere.  

 Zaintza komunitatean: elkarteen arloak eginkizun garrantzitsua du hainbat 
esparrutan: aldarrikapena, laguntza eta arazoak eragina duen pertsonen 
jabekuntza. Bereziki garrantzitsua da, egungo krisi egoeran, herritarrek eta 
gizarteak, oro har, aitorpen bat egitea elkarteen eginkizunari eta programen 
finantzazioa mantentzea edo baita areagotzea ere diru laguntzen bitartez, 
udal lokalen lagapena eginez edo lankidetza hitzarmenak sinatuz. Bestalde, 
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herritarrak sentiberatzeko eta familiek zaintza lanak neurri handi batean 
beren gain hartzetik sortzen diren arazoak gizarteratzeak (eta batez ere 
familiako  emakumeen aldetik) elkartasun komunitarioko proiektu zehatz 
batuk aztertu eta jaurtitzeko beharra planteatzen du, zaintzaileak jabekuntza 
egiteko estrategia baten zati gisa eta Donostiako auzoetan jarduteko filosofia 
gisako herritarren parte hartzea sendotzeko.  

 Zaintza profesionala: zaintzaile profesionalen eskubideen defentsarako 
sindikatuen eta elkarteen ekintza (tokikoak edo atzerrikoak) ezinbestekoa da 
alarma jotzeko, babesik gabe daudenei babes kolektiboa eskaintzeko eta 
erakundeen eta enpresen aurrean lan arloko hobekuntzak negoziatzeko. 
Elkarte horiek beraien jarduera programazioa burutzen dute, eta horretarako 
diru laguntzak behar dituzte, baina baita koordinazio guneak ere 
erakundeekin eta beste sare aldarrikatzaile batzuekin (mugimendu feminista, 
elkarte sozio-sanitarioak, etab.). Zaintzaile etorkinen egoerari dagokienez, 
aurretik esandakoaz gain, beharrezkoa da arreta berezia eskaintzea 
herritarrak eta lanerako hartzen dituzten familiak edo enpresak 
sentiberatzeko beharrari, aurreiritziek eta kultura desberdintasunek ez 
dezaten are gehiago zaildu haien lan integrazioa euskal gizartean eta behar 
bezala aitor dadin emakume horiek bizitzaren iraunkortasunari garrantzi 
handiagoa ematen dion eredu ekonomiko bat garatzeko egiten duten 
ekarpena.    
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ARLOA  1 BIZITZAREN IRAUNKORTASUNERAKO POLITIKA FEMINISTAK 

 

Helburua 1.1. Bizitzaren iraunkortasunerako politiken azterketa feminista egiteko esparrua eraikitzen laguntzea 
 

Ekintza 1.1.1. Gipuzkoako Foru Aldundiak ongi bizitzeari, bizitzaren iraunkortasunari eta zaintzari buruz antolatutako lan mintegietan eta 
topaketetan parte hartzea 

Deskribapena Aldundiaren II. Berdintasun Planaren prestaketaren barruan Gipuzkoako berdintasun teknikarientzat irekitako gogoetarako gunea da, eta 
2012ko lehen erdian egongo da martxan. Aldundiaren Berdintasun Plan berriari ekarpenak egiteko aukeraz gain, mintegiek lurraldeko gainerako 
berdintasun teknikariekin iritziak kontrastatzeko eta ideiak trukatzeko aukera ere eskainiko dute, eta udalerrien arteko eta erakundeen arteko 
koordinazioa eta plangintza bultzatuko dituzte.   

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta gutxi gorabeherako aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gipuzkoako Foru Aldundia 2012 2013 2014 

Langileak: 20 ordu   

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa  Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 1.1.2. UPV/EHUrekin lankidetzarako hitzarmenak sinatzea, zaintzari buruzko ikerketak eta azterketak egiteko berdintasun arloko 
masterren esparruan 

Deskribapena II. Berdintasun Planean (010-10 neurria), aurreikusita dago “lankidetzarako hitzarmenak ezartzea UPV/EHUrekin, Emakunderekin, Eusko 
Jaurlaritzarekin, Foru Aldundiarekin eta beste erakunde publiko nahiz pribatu batzuekin, baita Emakumeen Etxea Elkartearekin eta 
berdintasunaren alde lan egiten duten beste zenbait erakunderekin ere”. Jarduteko testuinguru horretan, zaintzaren alderdi jakinekin lotutako 
ikerketak eta azterketak egitea helburu duten hitzarmenak susta daitezke. UPV/EHU egokia da Udaleko Berdintasun Sailarekin lankidetza 
hertsiagoan aritzeko, generoaren arloko prestakuntzari eta ikerketari buruzko bi master baitauzka. Ikasleek tesinak idaztea eta praktikak egitea 
zaintzarekin lotutako gaietan sakontzeko aukera interesgarriak dira, eta ezagutza hori unibertsitateko kideen artean ezagutaraztea ahalbidetzen 
dute.  

Aztergaien artean, familia zaintzaileentzako bereziki zailak diren egoera batzuk aurki ditzakegu: esaterako, zaintza aniztunei aurre egin behar 
dieten zaintzaileen egoera. Norbanako horiek (batik bat emakumeak) mendetasuna edo ezintasuna duten pertsona bat baino gehiago zaintzeko 
eginkizunak hartzen dituzte beren gain, ohikoak edo aldian behingoak, edo mendekoen zaintza eta biloben zaintza bateratzen dituzte (aitona-
amona zaintzaileak).  

Beste egoera bereziki zaila adimen gaixotasunen bat edo ezintasun psikikoa duten mendekoak zaintzea da. Familia horietan, zaintzaileak 
bereziki ahul sentitzen dira, beraien beharretara egokitutako zerbitzu publiko gutxi baitaude. Askotan, familia gazteak izaten dira, lan ordaindu 
bat dutenak eta behar berezidun seme-alabak dituztenak. Zerbitzu espezifikoak gehiago garatzea edo mendekoek zerbitzu publikoetan 
integrazio handiagoa izatea aldarrikatzen dute (hezkuntza sisteman, kiroletako udal instalazioetan, aisialdirako programetan, garraioetan, etab.). 
Adineko gurasoak ere izan daitezke, hilez gero edo gaixotuz gero seme-alabekin gertatuko denak ikaragarri kezkatzen dituenak.  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta gutxi gorabeherako aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Unibertsitateak 
Udalaz gaindiko erakundeak 
Erakunde sozio-sanitarioak 

2012 2013 2014 

 100 ordu 50 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa  Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 1.1.3. Berdintasun Sailak ematen dituen ikerketa beketako bat zaintzak Donostian zer egoera duen aztertzera bideratzea eta gero 
ikerketa argitara ematea  

Deskribapena Berdintasuneko eta ikerketa feministako masterrekin lankidetza hitzarmenak izenpetzeaz gain, Berdintasun Sailak zaintzak Donostian zer 
egoera duen aztertzera bideratuko du urtero ematen dituen ikerketa beketako bat. Proiektu bekaduna hautatzeko, Gizarte Ongizateko ordezkari 
bat egongo da epaimahaian.   

Ikerketa lana Mendetasunaren Arretarako Plataformari aurkeztuko zaio, eta horrek proiektuaren jarraipena egingo du, eta etorkizuneko ekintza 
izan daitezkeen proposamenak aukeratuko ditu. Azterketa editatu egingo da, argitaratzeko.  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta gutxi gorabeherako aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Unibertsitateak 

2012 2013 2014 

 30 ordu 

3.000 € 

20 ordu 

1.500 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa  Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 1.1.4. Mendekoen kopurua eta egiazko eskaera maila zehaztea 

Deskribapena Zaintzaren arloko politika publiko eraginkorrak ezartzeko, beharrezkoa da datu kuantitatibo fidagarriak eta ahalik eta zehatzenak edukitzea. 
Berdintasun Sailak 2010ean egindako diagnostikoari esker, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen erabiltzaileetako batzuen egoera eta beharrak aztertu 
ahal izan dira (zehazki, FIZPE jasotzen dutenen zaintzaile nagusienak). Nolanahi ere, gaur egun, ez daukagu mendetasunen bat duten 
pertsonen datu orokorrik, informazioa zenbait erakunde eta elkarteren artean banatuta baitago. Haien fitxategiak gainjarri egiten dira partzialki, 
eta ezinezkoa da informazioa kontrastatzea, Datuak Babesteko Legearen ondorioz. Horrez gainera, ez dugu gizarte zerbitzuekin edo 
erakundeekin harremanetan jarri ez direnei buruzko daturik. Alde horretatik, interesgarria izango litzateke aurrerago etxez etxeko inkesta bat 
egitea, zehatzago kalkulatzeko zenbat mendeko pertsona dauden Donostian eta zerbitzuen egiazko eskaeraren bilakaerari aurrea hartzeko.   

Bestalde, oraindik zaila da biztanleen benetako eskaera maila ezagutzea. Eskaera argia izanda ere, baliteke sistematikoki ez jasotzea ase 
ezin daitezkeenak. Eta arazoa are handiagoa da eskaera “azpiratua” ebaluatu nahi dugunean, hau da, ofizialki agertzen ez dena. Adierazitako 
eskaera maila nahiz eskarietan adierazten ez dena kalkulatzea eta definitzea garrantzitsua da egoitzetan edo eguneko zentroetan zenbat plaza 
behar diren jakiteko edo EELZren ordu kopurua ezagutzeko. Halaber, zerbitzuaren zati bat ordaindu beharrak zerbitzu publikoen eskaeraren 
egituraketa formala zenbateraino mugatzen duen aztertu behar da. Hau da, familiek zenbait zerbitzuri uko egin behar ote dieten edo, ahal 
izanez gero, merkatu pribatuan bilatzen ote dituzten irtenbideak, zaintzaileak gutxiago ordainduta eta lan baldintza kaskarragoetan kontratatuz. 
Egun zerbitzu publikoak doakoak ez direla abiapuntu hartuta, interesgarria izango litzateke aztertzea herentziei eta “familiaren diruaren” 
banaketari/erabilerari/jabetzari begirako kultura ekonomiko-familiarrak zer-nolako eragina duen baterako ordainketa eskatzen duten zerbitzu 
publikoen erabilerari uko egiteko, etxean zaintzeko “prest” dagoen pertsona bat dagoen neurrian (normalean, familiako emakume bat).   

Komenigarria izango da Foru Aldundiarekin edo Eusko Jaurlaritzarekin azterketa horiek negoziatzea, kostu ekonomiko handia ekar baitezakete.  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta gutxi gorabeherako aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Eusko Jaurlaritza (Emakunde, Gizarte Ongizateko Saila) 

2012 2013 2014 

 15 ordu Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa  Partziala Hasi gabea  
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Helburua 1.2.  Zaintzaileen jabekuntza prozesuak biziagotzea  

 Zaintzaileen jabekuntza indibidual eta kolektibo handiagoa lortzeko baldintza nagusietako batzuk hauek dira:  
informazio argi eta xehatua eskura izatea, haien eskubideez ohartzea eta taldearen beharrak eta eskaerak antolatzea.  

Alde horretatik, antzemandako arazoetako bat herritarrei mendetasunaren arloan emandako informazio zatikatua izan 
da. Gaur egungo informazio bide nagusia oinarrizko gizarte zerbitzuen bidezkoa da laguntza edo zerbitzuren bat 
eskatzen duten pertsonentzat, baina ez dago idatziz jaso eta aldian behin eguneratutako informaziorik, ezta herritar 
guztiei etengabe komunikatzeko bide antolaturik ere. Ondorioz, familia guztiek ez dute beren eskubideen berri, ezta 
udal zerbitzuen nahiz udalaz gaindiko zerbitzuen egoeraren berri ere, eta batzuetan informazio okerra zabaltzen da 
laguntzak jasotzeko baldintzen edo pertsona artatuek jasotako onuren gainean.   

Informazio bideak hobetuz gero, zaintzaileek behar adina ezagutza edukita aurkez ditzakete haien aldarrikapenak, eta 
ezinbestekoa da parte hartzeko egiazko guneak irekitzea erakundeekin hitz egiteko.  
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Ekintza 1.2.1. Herritarrei mendetasunaren arretari buruzko informazioa eskaintzeko udal plan bat garatzea 

Deskribapena Autonomia sustatzeko estatuko legea ezarri zenetik zerbitzuen garapenari buruzko informazio ugari zabaldu bada ere, zaintzaileekin 
elkarrizketak eta lantegiak egitean agerian geratzen da esku artean darabilten informazioa beti ez dela zuzena edo eguneratua izaten. 
EELZko langileen hitzetan, batzuetan beraiek ematen diete zerbitzuen berri lehen aldiz, eta OGZri eskatzeko esaten diete. Noski, Udalaren 
Gizarte Ongizateko Sailak eta gainerako erakunde publiko zein pribatuek berezko materialak eta bideak dituzte herritarrei informazioa 
helarazteko. Hala ere, oso gutxitan egoten da informazio guztia zentralizatuta, eta modu zatikatuan zabaltzen da, zenbait erakunde eta 
elkarteren eskutik.  

Ziur asko, eraginkorrena herritarrei zaintzako gaiekin lotutako informazioa eta sentiberatzea eskaintzeko udal plan bat antolatzea izango 
da, materialak gaika sailkatuta eta erakunde nahiz elkarte guztien eskaintzak jasota. Horri esker, eskura dagoen materiala berrikusi ahal 
izango da, haren mezua generoaren ikuspegitik aztertu eta informazioa berriz prestatu edo eguneratu, hedapen handiagoa izateko.  

Plana adinekoentzat eta ezintasunen bat duten pertsonentzat, haien zaintzaileentzat eta senideentzat izango da, batik bat. Udaleko zerbitzuei 
buruzko informazioa eskainiko du, baita donostiarrek eskura ditzaketen udalaz gaindiko zerbitzuei buruzkoa ere (esaterako, Eusko Jaurlaritzak 
edo Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutakoak).  

Informazio iturri guztien arteko koordinazioa ahalbidetu behar du; informaziorako eta eztabaidarako gune iraunkorren sorrera bilatu behar du, 
tokiko eta udaleko komunikabideak erabiliz, eta hedapenerako neurri zehatzak ezarri behar ditu, baliabideen gidak, hitzaldi publikoak eta 
Interneteko tresnak nahiz gizarte sareak, besteak beste. 

Sail arduraduna  Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Kultura Saila 
Herritarren Partaidetzako Saila 
Elkarte feministak eta sozio-sanitarioak 
Berdintasun Batzordea, Emakumea eta Hiria Foroa 
Zaintzen Plataforma 

2012 2013 2014 

Langileak: 30 ordu 

Hedapena:  2.000 € 

Langileak: 100 ordu 

Hedapena:  3.000 € 

Langileak: 60 ordu 

Hedapena: 3.000 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 1.2.2.  Mendetasunaren arretarako udal plataforma bat sortzea eta dinamizatzea   

Deskribapena Zaintzari heltzeko politika feministak egituratzeko eta zaintzaileen jabekuntza sustatzeko, ezinbestekoa da herritar antolatuen eta ez-antolatuen 
partaidetza.  

Batetik, garrantzitsua da elkarrizketarako gune zehatzak prestatzea, eta, ahal den neurrian, dagoeneko abian diren egiturak erabili behar dira 
horretarako, ahaleginak bikoiztea eta dagoeneko eskaera asko jasotzen dituzten taldeetarako eskaerak ugaltzea ekiditeko, zenbait udal 
batzorderen esparruan (Gizarte Kontseiluaren barruan, esaterako, Adinekoen Batzorde bat eta Ezintasunen Batzorde bat daude).   

Bestetik, azterketaren arabera eta beharrezkotzat dugun neurrian, komenigarria da Donostian zaintzaileen plataforma bat sortzeko proiektua 
definitzea, bai aldarrikapenaren eta udal politiken jarraipenaren ikuspegitik, bai emakumeen jabekuntzarako proiektu orokorrago baten baitan; 
haiek baitira, azken finean, zaintza zerbitzu ordainduen nahi ordaindu gabeen hornitzaile nagusiak. Plataforma horrek harreman hertsia izan 
beharko du Udaleko Berdintasun Batzordearekin eta Emakumeak eta Hiria Forokoarekin. Azken horrek ezagutzera eman nahi ditu hirigintzako, 
hiri plangintzako eta gizarte politiketako gaietan genero ikuspegia aintzat hartzeko eskatzen duten aldarrikapen feministak.  

Plataforma hori elkarteek, mendeko pertsonek, senide zaintzaileek nahiz zaintzaile profesionalek, eta Udaleko langileek osatuko dute. Haren 
jardute eremua Gizarte Ongizateko Sailetik edo Berdintasun Sailetik antolatutako partaidetzarako beste gune batzuekin koordinatuta definituko 
da. Gainera, zaintzari dagokionez herritarrak mugiarazteko edozein proiektuk Herritarren Partaidetzako Sailaren laguntza jaso behar luke, esku 
hartzeko baterako estrategiak bilatzeko. 

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Herritarren Partaidetzako Saila 

2012 2013 2014 

Langileak: 40 ordu 

3.000 € 

Langileak: 50 ordu 

Zehazteke 

Langileak: 50 ordu 

Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 1.2.3. Zaintzarekin lotutako jarduera anitzeko eskaintza antolatzea emakumeentzat nagusiki  

Deskribapena Kontzientziazio jardueren eta zaintzaileak babesteko jardueren urteko plangintza eta koordinazioa Zaintzen Herritarren Plataformarekin eta 
Berdintasuneko eta Gizarte Ongizateko udal sailekin koordinatuta gauzatuko da.  

Urteroko programan, prestakuntzako ekintzak sartu behar dira, bai Berdintasun Batzordearentzat nahiz Emakumea eta Hiria Foroarentzat, bai 
hiriko emakumeen eta feministen elkarteentzat, II. Berdintasun Planaren 08.5 ekintzan aurreikusita dagoen moduan.  

Lehentasuna emango zaie zaintzaren azterketa feminista islatu eta finkatu, eta bizitzaren iraunkortasunaren eta ekonomia nahiz lan arloko 
politiken testuinguru orokorragoan kokatzen duten jarduerei.  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Emakumeen Etxea Elkartea 
Emakume eta feministen elkarteak 
Elkarte sozio-sanitarioak 
Berdintasun Batzordea eta Emakumea eta Hiria Foroa 

2012 2013 2014 

Langileak: 30 ordu 

1.500 € 

Langileak: 30 ordu 

2.000 € 

Langileak: 20 ordu 

2.000 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Helburua 1.3.  Gizonen eta emakumeen arteko eta belaunaldien arteko erantzunkidetasuna sustatzea  

 Helburu honek II. Berdintasun Planeko 7. esku-hartze arloko (Enplegua eta lana) 1. helburuari erantzuten dio: 
“Bizitzako atalen (pertsonala, soziala, familiakoa eta profesionala) egituraketa zuzena sustatzea, gizon nahiz 
emakumeentzat eskuragarria, berdintasuneko eta gizarte kohesioko helburuei erantzuteko”.  

Herritarren sentiberatzeari dagokionez, komenigarria izango litzateke bermatzea zaintzaileak prestatzeko eta 
babesteko gune guztiak lagungarriak direla zaintzan familiako kide guztien erantzunkidetasuna sustatzeko, gizonen eta 
emakumeen arteko eta belaunaldien arteko banaketa zuzenagoa azpimarratuz.  

 

Ekintza 1.3.1.  Zaintzaileen prestakuntzarako eta babeserako gune guztietako edukiak berrikustea, gizonen eta gazteen 
erantzunkidetasuna indartzeko zaintzaren arloan  

Deskribapena Aldundien eta udalen artean zaintzaileei laguntzeko programetarako eskumenak behin betiko eskualdatzeko hitzarmenik ez dagoenez, 
Gipuzkoako Foru Aldundiari lan talde bat sortzea proposatu nahi zaio, zaintzaileentzako prestakuntza eta laguntza psikologikoko programak 
berregituratzeko eta hobeto koordinatzeko, Gipuzkoako beste udalerri batzuekin, beste administrazio batzuekin eta elkarte sozio-sanitarioen 
ordezkaritza batekin elkarlanean.    

Helburuetako bat honako hau bermatzea izango da: zaintzaileak prestatzeko eta babesteko gune guztiak lagungarriak direla zainketetan 
familiako kide guztien erantzunkidetasuna sustatzeko, gizonen eta emakumeen arteko eta belaunaldien arteko banaketa zuzenagoa 
azpimarratuz.  

Beste helburu bat esperientziak trukatzeko eta zaintzaileei laguntza emateko guneen eskaintza arrazionalizatzea eta hobeto koordinatzea 
izango litzateke, gune erabilgarri gehiago ipiniz eta denboran jarraitutasun handiagoa izan dezaten bermatuz.  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Elkarte sozio-sanitarioak 

2012 2013 2014 

Langileak: 50 ordu 

 

Langileak: 100 ordu 

1.000 € 

 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 1.3.2. Familiako beste kide batzuekin zaintzako lanak modu zuzenagoan banatzea negoziatu behar duten zaintzaileei laguntza 
handiagoa eskaintzea, bereziki emakumeei  

Deskribapena Garrantzitsua izango litzateke zaintzaileei zaintza familiako beste kide batzuekin partekatzeko negoziatzeko estrategiak garatzen 
laguntzea. Gai horri buruz zaintzaile emakumeekin hitz egitea komeni da, batik bat haientzat baita alderdi emozionalean neketsua ‘laguntza 
eskatu’ behar izatea eta senideek kargaren zati bat beren gain hartzea eskatzeak familian sor ditzakeen tirabirei aurre egitea.   Zaintzaren 
nahitaezkotasunik ezaren printzipioa finkatu nahi da, gizartearen eta senideen presioei aurre egiteko.  

Gai hori prestakuntza ikastaroetan edo laguntza psikologikorako taldeetan lantzeaz gain, komenigarria izango da gizarte zerbitzuen jardunbide 
protokoloa aztertzea, familia erabiltzaileen kideen artean erantzunkidetasuna sustatzeko irizpide argiak sartzeko.  

Bestalde, familientzako bitartekaritza programa pilotu bat abian jartzeko aukera aztertu behar da. Proiektu hori gizarte laguntzaileek betetzen 
duten eginkizunaren osagarria izango da, eta herritar orori bideratuta egongo da, OGZren erabiltzaile izan ala ez. Familia bitartekaritzako 
espezialistak izango dira, generoko gaietan adituak, eta familiei zaintzaren ardurak onartzeak dakartzan tentsioak eta gatazkak lantzen 
lagunduko diete, kideen arteko ahalik eta erantzunkidetasun handiena sustatuz, gizon eta emakume, gazte eta heldu.  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu 

2.000 € 

Langileak: 50 ordu 

20.000 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa  Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 1.3.3.  Gazteentzako udal jardueren programan zaintzarekin eta erantzunkidetasunarekin lotutako gaien lanketa sartzea edo 
indartzea 

Deskribapena Ekintza hau II. Berdintasun Planeko helburu honen baitan kokatuta dago: “Zaintzaren ardura partekatu beharra eta etika bultzatzea haur 
eskoletan, haurtxokoetan, ludoteketan, udal euskaltegietan, etab.” (‘Laneko eta familiako lanak uztartu eta ardura partekatzea’ programa).  

Abiapuntutzat dauka Berdintasun Sailak eta Gazteria Sailak osatutako lan talde bat sortzea gazteentzako programazioa aztertzeko eta 
hasierako eskaintza koordinatu bat diseinatzeko. Komenigarria izango da ekimena Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria Sailari aurkeztea, 
erakunde horretatik ekintza sendotzeko zer aukera dauden aztertzeko. 

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gazteria Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu Langileak: 50 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa  Partziala Hasi gabea  
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Helburua 1.4.  Zaintza gaietan gizarteak gehiago parte har dezan sustatzea  

 

Ekintza 1.4.1. Bizitzaren iraunkortasuna sustatuko duen gizarte eredu batera bideratutako politika publikoak sustatzeko 
jardueren eta topaketen urteko programa koordinatzea 

Deskribapena Ekintza honek II. Berdintasun Planeko C1.1 ekintzari erantzuten dio: “Zaintzaren zeharkako gastuen inguruko sentiberatze eta informazio 
jarduerak egitea, herritar denei zuzenduak, oro har, eta baita zaintzaile informalei ere”. 

Zaintzaileen arazo nagusiei heltzea izango da helburua (lanak ez banatzea, erruduntasuna, bakardadea, autoestimu txikia, osasun fisikoko eta 
adimen osasuneko arazoak, etab.), baita irtenbide posibleak aurkitzea ere, feministen elkarteek eta elkarte sozio-sanitarioek proposatutako 
aldarrikapenak nabarmenduta.   

Programa hori modu koordinatuan antolatuko da dagoeneko martxan dauden gune eta taldeekin edo Zaintza Planetik sortutakoekin: Zaintzen 
Udal Plataforma, Berdintasun Batzordea, Emakumea eta Hiria Foroa, elkarte feministak eta sozio-sanitarioak, etab.  

Programazioak askotariko hartzaileak hartu beharko ditu kontuan, hau da, bai zaintzaileak (bereziki, eztabaidarako eta laguntzarako eremu 
iraunkorretan parte hartu nahi ez dutenak edo ezin dutenak), bai zaintzaren gaia ikerkuntzatik edo arlo profesionaletik lantzen duten 
norbanakoak.  

Barne hartuko ditu OGZtik bultzatutako jarduerak eta Udalaren kultur etxeetan antolatuak (+55 programa, esaterako). Jarduera horietan, 
zaintzaileentzako beste jarduera batzuen berri emango da, adibidez, prestakuntza ikastaroen berri edo bakarkako nahiz taldeko laguntzarako 
eremuen berri. Eta zaintzaileei eskura dauden zerbitzu eta baliabideen berri emango da.  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Kultura Saila 
Elkarte feministak, emakumeen elkarteak eta elkarte 
sozio-sanitarioak 

2012 2013 2014 

Langileak: 40 ordu 

5.500 € 

Langileak: 40 ordu 

4.500 € 

Langileak: 40 ordu 

4.500 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  

   

 

 



 

 

42 

Ekintza 1.4.2.  Partaidetza sozialeko programa bat egituratzea, erantzunkidetasuna sustatzeko komunitatean eta bizilagunen artean  

Deskribapena Herritarrak kontzientziatzea eta familiek (eta batik bat familiako emakumeek) zaintza lan gehienak beren gain hartzeak dakartzan arazoak 
gizarteratzea beharrezkoa da. Hori dela eta, komunitate elkartasuneko proiektu zehatzak aztertzea eta abiaraztea proposatzen da, edo 
zaintzaileentzako laguntza komunitateko zenbait ekimenen helburuetan sartzea. Udalerri batzuetan, esaterako, norbanakoak eginbeharrak 
trukatzen hasi dira, denbora bankuetan parte hartuz. Halako laguntza eta elkartasun sistemak lagungarriak izan daitezke herritarrak 
sentiberatzeko. Auzokideen arteko harremana eta laguntza sustatzea izango da helburua, baina ekintza boluntarioak ez du ordeztuko 
zerbitzuen arloko ezinbesteko erantzukizun publikoa. Halako ekimenak zaintzaileek jabekuntza eskuratzeko estrategia gisa proposatzen ditugu, 
baita herritarren partaidetza Donostiako auzoetan jarduteko filosofiatzat finkatzeko estrategia gisa ere.  

Ekintza hau Herritarren Partaidetzako Sailarekin egin beharreko proiektu zabalago baten baitan dago; horren xedea da herritarrak konturatzea 
zaintza lehentasunezko eta zeharkako gai bat dela udalerriko auzoetan partaidetza bidezko lana antolatzeko garaian.   

Modu zabalagoan, bizilagunen artean zaintzaileenganako elkartasuna sustatzeko kanpaina edo proiektu pilotuak egin daitezke, eta elkarte 
sozio-sanitarioek boluntariotza indartzeko aurkeztutako ekimenen alde egin daiteke, familiei eta mendekoei aisialdiko eta atsedeneko jarduerak 
eskaintzen jarraitzeko.  

Sail 
arduraduna 

Herritarren Partaidetzako Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Gizarte Ongizateko Saila 
Bizilagunen elkarteak 

2012 2013 2014 

 50 ordu 100 ordu 

Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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ARLOA  2 ZAINTZAILEEI LAGUNTZEKO UDALEKO NAHIZ UDALAZ GAINDIKO ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

Helburua 2.1. Zaintzaileen eta mendekoen beharrak udal programa aipagarri guztietan hobeto barneratzea 

 

Ekintza 2.1.1. Udaleko langileei prestakuntza eta informazioa eskaintzeko programak  

Deskribapena Zaintzaren gaia II. Berdintasun Planeko 06.1 ekintzaren baitan sartzea da helburua. Ekintza horrek Udaleko teknikariei, zuzendariei eta 
politikariei berdintasun arloko prestakuntza orokor progresiboa eta etengabea eskaintzeko plan bat diseinatu eta ezarri nahi du. Halaber, 06.5 
ekintzari erantzuten dio, hau da, gai espezifikoei buruzko lantegien bidez udal arlo guztiei berdintasunaren arloan etengabeko aholkua 
eskaintzeari. 

Tresna eta estrategia erabilgarrietako batzuk Udaleko Intraneta (sailen arteko batzordearen komunikazio bidea erabiltzea II. Plana - II. 
Berdintasun Planaren 03.7 ekintza kudeatzeko, koordinatzeko eta jarraipena egiteko) eta zaintzaren gaineko baliabideen atal elebidun baten 
garapena (II. Berdintasun Planaren 03.9 ekintzari lotua) dira.  

Sail 
arduraduna 

Giza Baliabideen Saila (Berdintasun Sailaren 
aholkularitzarekin) 

Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Udaleko sail guztiak 2012 2013 2014 

 Langileak: 100 ordu 

1.000 € 
Langileak: 100 ordu 

1.000 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa  Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.1.2. Zaintzarekin eta mendetasunarekin lotutako zerbitzu publikoak ebaluatzeko irizpideak aztertzea  

Deskribapena Gizarte Ongizateko Sailetik eskainitako zerbitzu publikoak ebaluatzeko azterketak egiten dituzte aldian behin. Komenigarria izango litzateke 
Berdintasun Sailak arlo horrekin batera lan egin ahal izatea, mendetasunari lotutako udal zerbitzuak ebaluatzeko irizpideak aztertzeko eta 
azterketan generoaren ikuspuntua modu sistematikoan erabili ahal izateko aldagai guztiak jasota daudela bermatzeko. 

Alde horretatik, komenigarria da sexuaren arabera bereizitako informazioa badela berrikustea eta hori Udaleko edozein arlotatik zaintzan eta 
mendetasunaren arretan egindako txosten eta azterketa guztietan sistematikoki aztertzea.   

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Udaleko beste sail garrantzitsu batzuk 

2012 2013 2014 

 Langileak: 30 ordu 

1.000 € 
Langileak: 30 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.1.3. Presio soziala eta instituzionala antolatzea, Udalean dagoeneko hitzartuta dauden irisgarritasuneko eta 
mugikortasuneko neurriak gauzatu ahal izateko  

Deskribapena II. Berdintasun Planaren helburuetako bat, mugikortasunean esku hartzeko arloan, honako hau da: “Hiria diseinatu eta planifikatzean familia, 
norberaren bizitza eta lana uztartzeko erraztasunak ematea”. Bestalde, arlo horretako 2. helburuak honako hau aurreikusten du: “Garraio 
publikoaren bidez familia, norberaren bizimodua eta lana uztartzeko neurriak bultzatzea”. Azken urteetan, Udaleko zenbait sailek ahalegin 
handia egin dute plangintzan, eta, horri esker, neurri dezente prestatu dira; haietako batzuk zuzenean lotuta daude hemen lantzen ari garen 
gaiarekin.  

Esaterako, Donostiako Estrategia Plana 2020 dugu, udal politika guztiak garatzeko esparru orokor bat eskaini nahi duena.  
Halaber, Irisgarritasuna Sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea betetzeko, Irisgarritasun Plana ere badugu, hiriko 
irisgarritasuna eta herritar guztien mugimendu askatasuna sustatzeko irizpideak eta ekintzak ezarri dituena. Plan orokorra zenbait 
plan berezik osatzen dute: Arriskurako eta Segurtasuna Hobetzeko Plan Berezia; Oinezkoen Sare Irisgarriaren Garapenerako Plan 
Berezia; Espazio Publikoei eta Gune Libreei buruzko Plan Berezia; Udaleko Eraikinen Irisgarritasunari buruzko Plan Berezia; 
Garraioari buruzko Plan Berezia; Udalerriko eta Eraikin Publikoetako Informazioa Hobetzeko Plan Berezia; Hondartzetako 
Irisgarritasunari buruzko Plan Berezia; Langile Publikoek Irisgarritasunaren inguruko Prestakuntza Jasotzeko Plan Berezia, etab.   
Mugikortasun Plana.  
Bestalde, ezintasunaren gaia izan da Donostia 2016ko Europako Kultura Hiriburua izateko hautagaitzako gai nagusietako bat.    
Nolanahi ere, neurri horietako asko ez dira indarrean jarri, bitartekorik izan ez delako edo sailak ez direlako arduratu haiek abiarazteaz. 
Dagoeneko adostuta dauden plangintza neurriak gauzatu diren ikusteko azterketa bat egin daiteke, zaintzaren arloko lehentasunezko ekintzak 
identifikatzeko eta hobekuntzak alor politikoan nahiz teknikoan nola aurrera eraman zehazteko. Azterketa egiteko herritarren gune aproposenak 
Emakumea eta Hiria Foroa, Zaintzen Plataforma eta Gizarte Kontseiluaren Irisgarritasun Batzordea izango lirateke. 

Sail 
arduraduna 

Plan Estrategikoaren Bulegoa 
Berdintasun Saila 

Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Lanen eta Proiektuen Saila 
Hirigintza Saila 
Gizarte Ongizateko Saila 
Kultura Saila 
Udal Kirol Patronatua 
Emakumea eta Hiria Foroa  
Zaintzen Plataforma 
Gizarte Kontseiluaren Irisgarritasun Batzordea 

2012 2013 2014 

Langileak: 100 ordu Langileak: 100 ordu Langileak: 100 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.1.4.  Irisgarritasuna hobetzeko ekintzen lehentasuna zehazteko sistema eraginkor bat ezartzea  

Deskribapena Hirigintza Sailarekin, Lanen Sailarekin eta Gizarte Ongizateko Sailarekin zaintzaileek, mendekoek eta haiek ordezkatzen dituzten elkarteek 
aurkeztutako kexak eta eskariak jasotzeko eta tratatzeko sistema berraztertu nahi da. Helburuetako bat zaintzaileentzat eta mendekoentzat 
irisgarritasunaren arloan udalerriak dituen puntu beltzak etengabe mapatzeko sistema bat prestatzea izango da, horrek aukera emango baitu 
eguneroko ekintzen lehentasunak finkatzeko.  

Zenbait alderdi hartu beharko dira kontuan: arkitektura oztopoak, arreta berezia ipinita anbulatorioetako eta garraio publikoetako sarreretan; 
pertsona elbarrientzako aparkalekuen kopurua, kokalekua eta oztoporik eza; mugikortasun bertikaleko sistemak (eskailera mekanikoak, igogailu 
publikoak), etab. Azterketa gainbegiratzeko partaidetza gune aproposenak Emakumea eta Hiria Foroa, Mugikortasun Kontseilua eta Gizarte 
Ongizateko Sailaren Gizarte Kontseiluko irisgarritasunari eta ezintasunari buruzko batzordeak izango dira. 

Sail 
arduraduna 

Mugikortasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Sailaren Gizarte Kontseiluko 
irisgarritasunari eta ezintasunari buruzko batzordeak 
Mugikortasun Kontseilua 
Hirigintza Saila eta Lanen Saila 

2012 2013 2014 

  Langileak: 100 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Helburua 2.2. Zaintzaileen osasun fisikoa eta adimen osasuna hobetzen laguntzea 

 II. Berdintasun Planaren 6. esku-hartze arloan (Gizarte Ongizatea), honako helburu hau dago jasota: “Eskura dauden 
baliabideak indartu eta ekimen berriak sustatzea zaintza lanetan dabiltzan pertsonen zama soziala eta psikologikoa 
murrizteko”. 

II. Plana onartu zenetik, indarrean sartu da Gizarte Zerbitzuen Lege berria, Eusko Legebiltzarrak 2008an onartua, 
erakundeen arteko eskumen transferentzia batzuk aurreikusten dituena. Zehazki, zaintzailei laguntzeko programak 
aldundien eskumen izatetik udalen eskumen izatera pasatu dira. Nolanahi ere, zenbait urte igaro ostean, horretarako 
beharrezkoak diren baliabide ekonomikoen transferentzia erabat definitu gabe dago oraindik. Trantsizio egoera 
horretan, zenbait erakundek eskainitako zerbitzuak eta programak daude: Eusko Jaurlaritzak telefono bidezko 
laguntzarako Jakiten Zerbitzua finantzatzen du, baita gida lagungarri batzuen argitalpena eta Bizitzen Fundazioaren 
webgune bat ere (http://www.personascuidadoras.org), eta Etxean Ondo makro-proiektua abiarazi du, Matia 
Fundazioaren eskutik. Gipuzkoako Foru Aldundiak Sendian programa mantendu du. Donostiako Udalak programa 
horietarako eskaerak izapidetzen ditu, eta Gizarte Ongizatetik edo Berdintasunetik zerbitzu horiek nola osatu aztertzen 
du - oraindik finantzaketa egokia eduki gabe.  
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Ekintza 2.2.1.  Lan talde bat sortzea eta kirol arloko udal plangintzan zaintzaileentzako eta mendekoentzako neurri espezifikoak sartzea  

Justifikazioa Zaintzak udalerrian duen egoera aztertzean aurkitutako arazo nagusietako bat zaintzaileen osasun fisikoa eta adimen osasuna da. Bestalde, 
mendeko pertsonek kirol jardueretan parte hartu ahal izatea elkarte sozio-sanitarioen eta familia elkarteen aldarrikapen nagusietako bat da. Bi 
egoera horiek hobetzeko aukera emango duten neurriak proposatu nahi dira, aldez aurretik jakinda hobekuntzek ondorio positiboak izango 
dituztela zaintzaileen bizitzan: estres txikiagoa izatea, senideen arteko tirabirak arintzea eta gaitasun fisikoak indartzea.    

Berdintasun Sailak kirolari eta generoari buruzko diagnostiko bat egitea sustatu du 2011n. Udal Kirol Patronatuak eta Berdintasun Sailak 
osatutako lan talde bat sortzeak hasitako prozesuarekin jarraitzea ahalbidetuko du, baita Zaintzen Udal Plataformarekin koordinatuta neurri 
espezifikoak abiaraztea sustatzea ere. Zaintzaileentzako neurriak sustatuko dira, baita mendeko pertsonek (batik bat, adimen gaixotasuna, 
ezintasun intelektuala eta ezintasun fisikoa dutenek) taldeka nahiz bakarka kirol instalazioak gehiago erabiltzea sustatuko duten neurriak ere. 
Ezintasunen bat dutenek Udalak antolatutako ikastaro orokorretan gehiago parte hartzeko lan egingo da. Elkarte sozio-sanitarioek eta familiek 
hala proposatuz gero, mendekoentzako kirol jarduera espezifikoen antolaketa ere sustatuko da.  

Planak arreta berezia eskaini beharko die zaintzaileen osasun arloko arreta beharrei, bereziki emakumeenei, denbora gutxi erabiltzen baitute 
kirola eta ariketa egiteko. Denborarik eta bitartekorik ez dutelako, ez dute aukera handirik izaten egoera fisikoa hobetzeko eta oreka psikiko 
hobea mantentzeko jarduerak egiteko. Esaterako, zaintzaileek eta mendekoek kirola aldi berean egitea erraztuko duten jarduerak eta moduak 
identifikatuko dira (bai jarduera berean edo desberdinetan), edo mendekoak artatzeko zerbitzuak ezarriko dira, zaintzaileek kirolen bat edo 
erlaxaziorako jardueraren bat egiteko aukera izateko.   

Sail arduraduna Udal Kirol Patronatua  Kronograma eta aurrekontua 

Tartean dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Gizarte Ongizateko Saila 

2012 2013 2014 

Langileak: 20 ordu Langileak: 30 ordu Langileak: 30 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.2.2.  Zaintzaileek eta mendeko pertsonek udal sailetatik antolatutako jardueren programazioetan parte har dezaten sustatzea 

Justifikazioa Zenbait zerbitzu eta sailekin zaintzarekin eta zaintzaileen babesarekin lotutako jarduerak herritarrentzako urteroko programazioan sistematikoki 
sar ditzaten negoziatzea izango da xedea.  

Adibide egokia +55 programa da, Gizarte Ongizateko Sailaren Adinekoentzako Zerbitzuak sustatua. Aurreikusita dago programa horretan 
mendeko pertsonak zaintzeko lanekin lotutako jarduera batzuk sartzea 2012tik aurrera, zaintzaileen istorioak ikustarazteko asmoz, baita 
herritarrei zaintzaileei laguntzeko belaunaldien arteko elkartasuna oso garrantzitsua dela ikustarazteko asmoz ere; azken hori alderdi oso 
nabarmendua da Berdintasunetik prestatutako diagnostikoan. Saio horietara zaintzaileak edo haien senide edo lagunak joan daitezke, eta 
egokia irizten zaio halakoetan zaintzaileentzako beste ekintza posible batzuei buruzko informazioa emateari, hala nola prestakuntza 
espezifikoko ikastaroei edo laguntza psikologikorako taldeei buruzkoa.  

Neurri honek 1.3.3 eta 2.2.1 neurriak osatuko ditu, alegia, Gazteria Sailarekin eta Udal Kirol Patronatuarekin koordinatzeko antzeko lana egitea 
aurreikusten dutenak. 

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Kultura Saila 
 

2012 2013 2014 

Langileak: 20 ordu Langileak: 30 ordu Langileak: 30 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.2.3.  Zaintzaileentzako prestakuntza programa finkatzea, elkarteekin eta udalaz gaindiko erakundeekin koordinatuta 

Justifikazioa GFAk finantzatutako Sendian programak zaintzaileekin prestakuntza saioak egiteko aukera eskaintzen du, haiei interesatzen zaizkien eduki 
ugari lantzeko. Halaber, bakarka nahiz taldean laguntza terapeutikoko zerbitzuak jasotzeko aukera ere ematen du. Bestalde, ASADE elkarte 
sindikalak eta beste batzuek ere eskaintzen dituzte, noizean behin, zaintzaileentzako prestakuntza programak, bai senideentzakoak, bai 
profesionalentzakoak. Komenigarria litzateke ekintzak koordinatzea, eskaintza egonkorra eta egokia definitzeko zaintzaile interesdunentzat. 
Alderdi hauek landuko dira, besteak beste: laguntzarako gizarte baliabideak; alderdi juridikoak eta sanitarioak; sentimenduen kudeaketa; 
hilurrenekotasuna, etab. Funts erabilgarrien arabera, laguntzen deialdietan lehentasuna emango zaie halako prestakuntza eskaintzen dutenei.  

Neurri hau 1.3.1 neurriarekin lotuta dago, erakundeek zaintzaileentzat eskainitako prestakuntzako edukiak eta laguntza psikologikoa aztertzea 
aurreikusten baitu.  

Sail 
arduraduna 

Gizarte Ongizateko Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Elkarte sozio-sanitarioak 

2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu Langileak: 50 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.2.4.  Zaintzaileei bakarkako eta taldeko laguntza psikologikoa emateko programak indartzea  

Justifikazioa II. Berdintasun Planean, gizarte ongizateko esku-hartze arloan, honako hau dago jasota C.1.2 ekintza gisa: “Lanerako eta auto-babeserako 
taldeak bultzatzea, genero ikuspegiarekin, mendetasuna duten familia adinduen edo ezintasunen bat duten pertsonen zaintzaile nagusi 
informalekin, eta alderdiok hizpide hartuta: familiako zama edo kargaren pertzepzioan eragiten duten aldagaiak, zaintzaileen bizitzan zainketak 
dituen ondorioak, zaintzaileak osasun zentroen baliabide eta erabiltzaile gisa, modu horretan mendeko pertsonen arreta bermatzen baitute 
haiek jarduera horretan parte hartzen duten bitartean”. 

Gaur arte, Gipuzkoako Foru Aldundiak finantzatutako Sendian programaren bidez eskaini da bakarkako edo taldeko laguntza terapeutikoa 
jasotzeko aukera. Halako laguntzak zaintzaileen artean duen harrera bikainak argi erakusten du programa horiek indartzea beharrezkoa dela. 
Egia da zaila izaten dela pertsona nahiko biltzea, zaintzaileak ez baitira libre egoten, baina, abian jarritakoan, horrelako eremuak indargarri 
psikiko eta emozional paregabeak dira parte hartzen dutenentzat.  Noizean behingo taldeak antolatu beharrean edo antolatzeaz gain, helburu 
bat zaintzaileei laguntza emateko etengabeko mintegi bat antolatzea izan daiteke; mintegi horretan pertsona berriak sartuz joan daitezke, 
norbere erritmoaren eta beharren arabera.  

Alde horretatik, beharrezkoa izango da gainerako erakundeekin hitz egitea, eskura dauden laguntza terapeutikoko zerbitzuen kalitatea 
aztertzeko eta genero indarkeria egokiro darabilten egiaztatzeko. Hortaz, garrantzitsua da lanaren genero araberako banaketa eta generoen rol 
tradizionalak lantzea, erantzunkidetasuna eta zaintzaileen jabekuntza lortzera bideratutako mezuak zabaltzeko. 

Ekintza hori jardueren urteko programaren edota unean uneko topaketen diseinuarekin koordinatuko da (ikusi 1.4.1 eta 2.2.2 ekintzak), 
zaintzaileen arazo nagusiez (lan banaketarik eza, erruduntasuna, bakardadea, autoestimu txikia, osasun fisikoko eta adimen osasuneko 
arazoak, etab.) eta irtenbide posibleez hitz egiteko.   

Sail 
arduraduna 

Gizarte Zerbitzuen Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 

2012 2013 2014 

Langileak: 20 ordu 

500 € 

Langileak: 40 ordu 

Zehazteke 

Langileak: 40 ordu 

Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Helburua 2.3.  Larrialdietako zerbitzuak eta atseden hartzeko programak finkatzea eta areagotzea 

 Larrialdietako zerbitzuak eta atseden hartzeko programak sortzea eta sendotzea lehentasunezko eskaerak dira 
zaintzaile askorentzat, larritasun handia eragiten baitiete gaixotzen badira edo ospitalean egon behar badute sor 
daitezkeen larrialdi egoerek. Behin eta berriz eskatzen dute, halaber, atseden hartzeko programak abian jartzea, 
familiako zaintzari eskainitako dedikazio osoak eragindako estres fisiko eta psikologikoa arintzeko. Gipuzkoako Foru 
Aldundiaren eta elkarte sozio-sanitario batzuen eskaintza zabaltzea nahi dute.  

 

Ekintza 2.3.1. Zaintzaileentzako atseden programak sustatzea 

Justifikazioa Komenigarria litzateke larrialdietako zerbitzuen arloan dauden prozedurak eta baliabideak aztertzea, eskaintza finkatzeko eta hobeto 
ezagutarazteko moduak ebaluatzeko. Alde horretatik, udalerriko atseden programa guztien mapa orokor bat prestatu behar da (edozein dela 
ere haiek sustatzen dituen erakunde publiko edo pribatua), eskura dauden jardueren koordinazioa eta hedakuntza hobetzeko atseden hartzeko 
baliabideen gida bat prestatuta.  

Bestalde, erakunde publikoetatik zuzenean finantzatutako edo komunitateko gizarte elkarte batzuekin modu hitzartuan finantzatutako atseden 
programen eskaintzaren gainean lan egingo duen erakunde arteko talde bat sortzeko eskatu behar dio Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari. 
Atseden programa mota guztiak aztertu eta beharrezko hobekuntzak identifikatzeaz gain, beste programa batzuk abiarazi behar dira, egungo 
eskaintza zabalduko dutenak eta arreta berezia eskainiko diotenak urritasun fisikoak, urritasun psikikoak edo adimen gaixotasunak dauzkaten 
pertsonen senideei.  

Sail 
arduraduna 

Gizarte Zerbitzuen Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Elkarte sozio-sanitarioak 
Zaintzen Plataforma 

2012 2013 2014 

 Langileak: 100 ordu 

Zehazteke 

Langileak: 50 ordu 

Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.3.2. Mendeko pertsonentzako iraupen laburreko arreta sistemak sortzea 

Justifikazioa Larrialdi zerbitzuaren eta atseden programaren artean Bizkaiko udal baten (Getxo) esperientzia pilotua dago, zaintzaileei “ordu libre” batzuk 
eskaintzeko, EELZren bidez aukeratu beharrekoak. Hasieran, hiruhilekoan gehienez 12 ordu erabiltzeko aukera eman da, eta gutxienez bi 
egun lehenago abisatuta.  Programa horrek zaintzaileen unean uneko beharrei erantzuten die, aukera ematen baitie erosketak eta bestelako 
lanak egiteko edo norbere burua zaintzeko eta aisialdirako gutxieneko tarte bat edukitzeko.  

Erabilgarria izango litzateke Getxoko Gizarte Zerbitzuek programa pilotuari zer-nolako balorazioa ematen dioten jakitea eta beste 
eredu posible batzuei buruzko informazioa biltzea, antzeko zerbitzu bat abian jartzeko. Ikerketa labur bat eta lanerako mintegi bat 
egin daitezke, eredu posibleen gainean:  Etxez Etxeko Laguntzarako Zerbitzua erabiltzea; iraupen laburreko harrerak egitea 
eguneko zentroetan; bizilagunen arteko ekimena (esaterako, denbora bankua); etab.  
Halaber, komenigarria izango litzateke mendeko pertsonak artatzeko zerbitzuren bat eskaintzea zaintzaileek interesatzen zaizkien 
udal jardueretan edo elkarte jardueretan parte hartu ahal izateko, bereziki haientzat antolatutakoetan.  

Sail 
arduraduna 

Gizarte Ongizateko Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Elkarte sozio-sanitarioak 
EELZ enpresak 
Zaintzen Plataforma 

2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu 

1.500 € 

Langileak: 100 ordu 

Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.3.3.  Erakunde publikoetatik kudeatutako zerbitzuen osagarriak eskaintzen dituzten erakunde sozio-sanitarioentzako laguntza 
publikoa mantentzea edo indartzea  

Deskribapena Udalerri guztietan nabaria da ezintasun fisiko edo psikikoren bat duten pertsonen senideek babesgabetasun handia sentitzen dutela. Hori dela 
eta, familia asko antolatu egin dira, eta elkarteak sortu edo osatu dituzte, baliabide publikoak lortzeko zailtasunak zenbait zerbitzu sortuz 
arintzen saiatzeko. Elkartegintza eginkizun garrantzitsua betetzen ari da zenbait arlotan: tartean daudenen aldarrikapenak ezagutarazteko, haiei 
laguntza emateko eta haien jabekuntza sustatzeko.  

Aintzat hartuta elkarte sozio-sanitarioak direla familia zaintzaileekin harreman zuzenena duten erakundeak eta urte asko daramatzatela 
beharrak aztertzen eta irtenbide zehatzak praktikan erabiltzen, bereziki garrantzitsua da, egungo krisi ekonomikoaren baitan, gizarteak eta 
herritarrek elkarte horien lana aitortzea eta programen finantzaketa mantentzea edo handitzea, diru laguntzak emanez, udal aretoak utziz edo 
lankidetza hitzarmenak sinatuz.  

Sail 
arduraduna 

Gizarte Ongizateko Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Elkarte sozio-sanitarioak 

2012 2013 2014 

Zehazteke Zehazteke Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Helburua 2.4.  Etxean mantentzeko zerbitzu publikoak hobetzea 

 

Ekintza 2.4.1.  Laguntzak eta zerbitzuak bateratzeko sistema aztertzea  

Justifikazioa Ikusi dugunez, dela gaur egun zerbitzuaren zati bat ordaindu behar delako, dela plaza gutxi daudelako, dela nahiago dutelako, oro har familia 
barruko norbaitek hartzen du bere gain zaintzaile lana (nagusiki emakume batek), eta halakoetan Familia Inguruneko Zaintzetarako Prestazio 
Ekonomikoa (FIZPE) izaten da eskaini eta eskatutako baliabide publiko nagusia. Prestazioak badakar onurarik, Gizarte Segurantzako 
erregimen berezi batean alta emateko aukera eskaintzen baitu eta nolabaiteko aitorpen ekonomiko eta instituzionala ematen baitio dedikazio 
eta sakrifizio pertsonal handiz egindako lanari; hala ere, ez du arintzen zaintzaile horietako askok eta askok izaten duten neke eta estres 
kronikoa. Horrez gainera, ez die autonomia ekonomiko handirik ematen, prestazioaren zenbatekoa oso mugatua baita eta hura, askotan, itzuli 
gabeko gastuak ordaintzeko erabiltzen baitute (esaterako, pixoihalak edo bestelako produktuak erosteko edo laguntza teknikoak lortzeko).  

Alde horretatik, eta aintzat hartuta baliabide ekonomiko handiez ari garela aurrekontuak murrizten ari diren garaietan, komenigarria litzateke 
aztertzea zer onura eta kalte dakartzan EELZ edo beste zerbitzu bateragarri batzuk erabiltzean FIZPE nabarmen murrizteko sistema 
mantentzeak. EELZ adibide gisa hartuz gero, zerbitzu hori erabiltzeagatik FIZPE murrizten denez, familia batzuek uko egin diote EELZri edo ez 
dute laguntza hori eskatu. Horrek zenbait ondorio kaltegarri ditu: zaintzaileak lan karga gehiago hartzen du bere gain; familiek diru gutxiagoren 
truke eta lan baldintza kaskarragoetan kontratatzen dituzte bertako edo atzerriko zaintzaile profesionalak, askotan kontraturik gabe eta 
beharrezko prestakuntzarik gabe; azkenik, EELZ eskaera gutxiago izanda, murriztu egiten dira zerbitzua emateko azpikontratatutako enpresen 
lan orduak: erakundeek eta familiek gehiago ordaindu behar dute, edo kolokan jartzen dira langileen enpleguak. Zerbitzuaren zati bat 
ordaintzeko egungo sistemaren kostua eta onurak zehatz-mehatz aztertzeak (alderdi ekonomikotik ez ezik, baita alderdi pertsonal eta 
emozionaletik ere) baliabide ekonomiko urriak berriz bideratzeko eta lehentasunez banatzeko aukera onenak ezagutzeko aukera emango digu.   

Azterketa hori Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Sailak edo Emakundek finantzatzea bilatuko da. 

Sail 
arduraduna 

Gizarte Ongizateko Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gipuzkoako Foru Aldundia 2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu 

15.000 € 
 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 2.4.2.  Material ortopedikoak eta laguntza teknikoak mailegatzeko zerbitzuak hobetzea 

Justifikazioa Laguntza teknikoak mailegatzeko egungo zerbitzuak (Udalekoak eta udalaz gaindikoak) nola funtzionatzen duten aztertuko da, hobetzeko 
proposamenak identifikatzeko, eta arreta berezia eskainiko zaio ebakuntza osteko eta larrialdietako egoeretan material ortopedikoa 
mailegatzeko sistemari, Osakidetzako material erabilgarriaren osagarri gisa.  

Herritarren Partaidetzako Sailarekin elkarlanean proiektu bat antolatzeko aukera aztertuko da. Proiektuaren xedea auzoetako bizilagunak 
sentiberatzea eta partikularrek beste norbanako batzuei utzi nahi dizkieten laguntza teknikoak biltzeko zerbitzu bat sortzea izango da.   

Sail 
arduraduna 

Gizarte Ongizateko Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Berdintasun Saila 
Herritarren Partaidetzako Saila 
Elkarte sozio-sanitarioak 
Zaintzen Plataforma 

2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu Langileak: 150 ordu 

3.000 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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ARLOA  3 EKONOMIA ETA LAN ARLOKO POLITIKAK  

 

Helburua 3.1.  Senide zaintzaileen autonomia ekonomikoa hobetzea 

 

 

Ekintza 3.1.1.  Familia barruko zaintzaileei prestakuntza profesionala eskaintzeko ekimenak babestea  

Deskribapena Komenigarria izango litzateke langile profesionalen erakundeekin elkarlanean aritzea, haiekin batera koordinatzeko prestakuntza 
profesionaleko ikastaro egokiak lan munduan eta mendetasunaren arretarako zerbitzu publiko edo pribatuetan sartu nahi duten senide 
zaintzaileentzat. Alde horretatik, Udaleko enplegu programekin eta mendetasunaren arretarako zerbitzuak biltzen dituzten erakunde pribatuekin 
harremanetan jartzeko eta koordinatzeko mekanismoak ere sortu edo indartu behar dira. Eta, azkenik, administrazio garrantzitsu guztiek 
bateratu egin behar dituzte senide zaintzaileek jasotako prestakuntza homologatzeko irizpideak (profesionaltasun ziurtagiria).  

Sail 
arduraduna 

Sustapen Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Berdintasun Saila 
Sindikatuak / elkarte sindikalak 

2012 2013 2014 

Langileak: 20 ordu Langileak: 100 ordu 

Zehazteke 

Langileak: 100 ordu 

Zehazteke 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 3.1.2.  Bizitza profesionala eta zaintza lanak uztartzeko neurri lagungarriak diseinatzea  

Deskribapena Zaintzaileek enpleguari begira zer-nolako egoera duten sakonago aztertzea komeni da: zaintza eta bizitza profesionala uztartzeko beharra eta 
zaintza lanak (ordaindu gabeak) egiteak lana aurkitzeko (eta autonomia ekonomikoa izateko) ekartzen dituen oztopoak.  Helburua Udaleko 
Sustapen Sailarekin batera hasierako neurrien plan bat onartzea izango da.  

Sail 
arduraduna 

Sustapen Saila 
 

Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Berdintasun Saila 
Elkarte sozio-sanitarioak 
Sindikatuak / elkarte sindikalak 

2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu Langileak: 50 ordu 

15.000 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Helburua 3.2. Zaintzaile profesionalen autonomia ekonomikoa eta lan baldintzak hobetzea 

 Zaintzaile profesionalen (emakumeak nagusi dira sektore horretan, inon izatekotan) egoera ikuspegi feministatik eta 
genero ikuspegitik aztertzen duen edozein lanek antzeko ondorioak ateratzen ditu: kontratupeko langile gehienek 
lanaldi partzialean lan egiten dute; soldata oso txikiak dituzte; ordutegi malguak eta luzagarriak dituzte, eta, oro har, lan 
ezegonkortasun handia izaten dute.  

Bestalde, emakume etorkinen egoera are zailagoa da. Zaintza lana da harrerako herrialdeak eskaintzen dien enplegu 
aukera bakarrenetakoa.  Lanerako baimenik gabe eta inolako babesik gabe, askotan jasan behar izaten dituzten 
zailtasunen eta irainen berri ematen dute.  

 

Ekintza 3.2.1. Urtero sentiberatze kanpaina bat antolatzea, zaintza lanari gizartearen aitorpena eta duintasuna emateko  

Justifikazioa Kanpaina horren bidez, ekonomia feministak lan ordainduaren eta ez-ordainduaren balioari eta aitorpenari buruz egindako 
azterketa zabaldu nahi da herritarren artean. Arreta berezia eskainiko zaio mugimendu feministak eta zaintzaile profesionalen 
elkarteek zaintza lana duin bihurtzeko eta langileen lan baldintzak hobetzeko egiten dituzten aldarrikapen nagusietako batzuk 
azpimarratzeari.    

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila 
 

Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Sindikatuak / elkarte sindikalak 
Elkarte feministak 
Etorkinen elkarteak 

2012 2013 2014 

 Langileak: 40 ordu 

2.000 € 

Langileak: 40 ordu 

2.000 € 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  

   

 



 

 

60 

Ekintza 3.2.2. Administrazioen eta zaintzaile profesionalen arteko elkarrizketarako guneak indartzea edo sortzea  

Deskribapena Sindikatuen eta zaintzaile profesionalen (bertakoak edo atzerrikoak) eskubideak babesten dituzten elkarteen jarduna ezinbestekoa da 
egoeraren berri emateko, babesgabetasun egoeretan taldeko laguntza eskaintzeko eta erakunde zein enpresekin lan hobekuntzak 
negoziatzeko. Elkarte horiek berezko jarduera programazioak prestatzen dituzte, eta horiek gauzatzeko diru laguntzak behar dituzte, baina baita 
erakundeekin eta aldarrikapenerako beste sare batzuekin (mugimendu feminista, elkarte sozio-sanitarioak, etab.) koordinatzeko guneak ere. 
Berdintasun Sailetik, bermatu egin behar da halako elkarteek parte hartuko dutela Udalarekin hitz egiteko guneetan, eta, aldi berean, udalerrian 
eskura dauden bide guztietatik proposatutako jarduerak koordinatu eta babestu behar dira.  

Helburua dagoeneko indarrean dauden lan sareei udal babes handiagoa ematea izango da, erabat koordinatuta eta elkarte sindikalek, 
elkarte feministek eta etorkinen elkarteek garatutako ekimenak indartzea ahaleginduta. 

Azkenik, Udalak probintzian elkarrizketarako guneak ezar ditzan eskatuko dio Gipuzkoako Foru Aldundiari. 

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Gizarte Ongizateko Saila 
Sustapen Saila 
Gipuzkoako Foru Aldundia 
Elkarte sindikalak 
Elkarte feministak 
Etorkinen elkarteak 

2012 2013 2014 

Langileak: 20 ordu Langileak: 60 ordu Langileak: 60 ordu 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  
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Ekintza 3.2.3. Zaintzaile etorkinen eskubideak zabaltzeko neurriak babestea edo sustatzea 

Justifikazioa Zaintzaile etorkinen egoerari dagokionez, aurretik esandakoaz gain, beharrezkoa da arreta berezia eskaintzea herritarrak eta lanerako hartzen 
dituzten familiak edo enpresak sentiberatzeko beharrari, aurreiritziek eta kultura desberdintasunek ez dezaten are gehiago zaildu haien 
lan integrazioa euskal gizartean eta behar bezala aitor dadin pertsona horiek (gehienak emakumeak) bizitzaren iraunkortasunari garrantzi 
handiagoa ematen dion eredu ekonomiko bat garatzeko egiten duten ekarpena.   Halaber, aintzat hartu beharko da laneko jazarpen sexistaren 
edo sexu jazarpenaren gaia, langile etorkinek, bereziki etxeetan bizi direnek, babesgabetasun handiagoa izaten baitute indarkeria matxistari 
aurre egiteko garaian. 

Lehentasunezko ekintzak dira, besteak beste, etxeko langileen eta zaintzaileen eskubideei buruzko triptikoa eguneratzea eta zenbait 
hizkuntzatan argitaratzea (Berdintasun Sailak 2009an argitaratu zuen). Neurri hori mendetasunaren arretari buruzko informaziorako udal 
planaren baitan egongo da (ikusi 1. arloa).  

Sail 
arduraduna 

Berdintasun Saila Kronograma eta aurrekontua 

Tartean 
dauden 
erakundeak 

Etorkinen elkarteak 
Elkarte sindikalak 
Elkarte feministak 
Sustapen Saila 

2012 2013 2014 

 Langileak: 50 ordu 

Zehazteke 

 

Langileak: 50 ordu 

Zehazteke 

 

Jarraipena Betetze maila Oharrak 

 Erabatekoa Partziala Hasi gabea  

   

 

 

 
 


