
ZAHARTZAROA

Zahartze osasuntsua sustatzen
Euskal Herriko zenbait erakundek zahartze osasuntsua eta aktiboa sustatzeko

egitasmoak jarri dituzte martxan, berrikuntza teknologikoaren eta sozialaren bidez.  

2023an Pasaian ateak zabalduko dituen Adinberriren Erreferentzia Zentroa gune aitzindaria izango da zahartzaroaren arloan. ETORKIZUNA ERAIKIZ

GEHIGARRI KOMERTZIALA

BERRIA
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G
ipuzkoako

Foru Aldun-

diak Etorki-

zuna Eraikiz

programaren

bidez jarri du

martxan Adinberri egitasmoa.

Estrategia integral eta berritzailea

da, adinekoen bizi kalitatea hobe-

tzeko eta zahartze osasuntsua

bermatzeko. Hainbat arlo lantzen

ditu, eta, fundazioaren barruan,

erakunde eta eragile ugari elkar-

lanean ari dira. Adinberri estrate-

giaren azpiegitura nagusia Pa-

saian 2023an ateak zabalduko di-

tuen Erreferentzia Zentroa izango

da.

Gizartearen zahartzea agerikoa

da, eta erronka garrantzitsu bat

izango da datozen urteetan. Gaur

egun, Gipuzkoako biztanleen

%36k 55 urte edo gehiago dituzte,

baina, aurreikuspenen arabera,

2031n %43 izango dira. 

Zahartzeak Europa osoan eta

beste zenbait herri garatutan era-

giten du, baina Gipuzkoan nabar-

menago suma daiteke, munduko

bizi itxaropen handienetakoa da-

goelako —80,4 urte gizonena, eta

86,3 emakumeena—, eta jaiotze

ADINBERRI, ESTRATEGIA
INTEGRAL BERRITZAILEA
Adinberri gizartearen zahartzeari aurre egiteko eta adinekoen bizi kalitatea hobetzeko
estrategia integrala da. Estrategia publikoak zein pribatuak hobeto kudeatzen laguntzen duen
berrikuntza unitatea izateko helburua du Adinberrik. 

tasa txikia. Horrela, aurten, men-

dekotasunen bat duten 29.000

pertsona baino gehiago daude, eta

2031n 36.000 pertsona inguru

izango direla aurreikusten da.

Nahiz eta Gipuzkoan behar so-

zialei aurre egiteko zerbitzu pu-

bliko sorta zabala eta maila handi-

koa izan —Gipuzkoako Foru Al-

dundiarenak eta beste zenbait

erakunderenak—, argi dago gizar-

tearen zahartzeari eta mendeko-

tasunari aurre egitea erronka ga-

rrantzitsu bat izango dela datozen

urteetan.   

BERRIKUNTZA SOZIALA
ETA TEKNOLOGIKOA
Ezinbestean, demografiaren bila-

kaera eta familia egitura tradizio-

nalen aldaketa kontuan hartze-

koak izango dira gizarte lagun-

tzen aldetik, baina, era berean,

oso aukera interesgarria zabaldu-

ko da ikuspuntu ekonomikotik.

Pertsonen arretaren kalitatea ho-

betzea eta desgaitasunen bat du-

tenen bizi itxaropena areagotzea

da helburua, eta, horretarako, be-

rrikuntza teknologikoa eta sozia-

la baliatuko dituen industria sare

bat sustatu behar da. Sare horrek
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produktu eta zerbitzu berriak ga-

ratuko ditu.

Adinberri estrategia aurrera

egiten ari da zahartzearen arloko

eragileen arteko elkarlanaren bi-

dez, eta, horretarako, sei lan ere-

mu nagusi zehaztu dira. Horieta-

ko batzuek egungo beharrak kon-

tuan hartzen dituzte, arreta eta

zainketak, etxea eta ingurunea;

beste batzuk prebentzioaren arlo-

koak dira, eta zahartze aktiboa eta

osasuntsua bultzatzen dute. 

Horietako lan eremu bakoitza

oso zabala da, eta bakoitza erron-

ka handi bat da. Ondorioz, Adin-

berrin murgilduta dauden eragi-

leak eta haiekin elkarlanean ari

diren erakundeak eta eragileak

lehentasunezko erronkak identi-

fikatzen ari dira, lan eremu

bakoitza ardaztu ahal izateko eta,

trebakuntza tailerren eta lantal-

deen bidez, datozen hilabeteetan

horietan lan egiten hasteko. 

Lehen sei hilabeteetan, Etorki-

zuna Eraikiz egitasmoak mar-

txan jarritako ereduarekin bat

eginez, batez ere elkar ezagutzen

aritu dira zahartzearen arloaren

ekosisteman diharduten askota-

riko eragileak, zenbait sektoreta-

koak: hezkuntza sistema, hiruga-

rren sektoreko erakundeak, osa-

sun eta sistema soziosanitarioa,

ikerketa eta garapen zentroak,

administrazioa bere osoan, eta

zahartzearen arloan lan egiten

duten enpresak edo enpresa

elkarteak.

Berrehun erakunde eta elkarte-

rekin baino gehiagorekin aritu di-

ra Adinberriko adituak eta tekni-

kariak, eta horietako eragile uga-

riri elkarrizketa sakonak egin diz-

kiete jakiteko zein gaitasun eta

aktibo eskaini dezaketen eta zein-

tzuk diren haien beharrak, modu

horretan definitu ahal izateko

Adinberrik mahai gainean jarriko

duen proposamena. Hurrengo

urratsa izango da informazio hori

baliatzea konexio eta parekatze

lana egiteko eragile horien eta es-

ku artean dauzkaten proiektuen

artean. Aldi berean, toki garape-

neko agentzien eskutik, tailer ba-

tzuk egin dira eskualde bakoitze-

ko eragileen arteko lankidetza

sustatzeko, eta 150 pertsonak bai-

no gehiagok hartu dute parte.

Helburua da proposamen be-

rritzaileak bultzatzea, esperi-

mentazioaren eta proiektu pilo-

tuen bitartez, ebidentziak eta on-

dorioak lortzeko, ondoren lurral-

de osora eramango direnak. 

Horren haritik, Adinberrik

abian du guztira milioi bat euro-

koa den urteko laguntzen deialdi

bat, proiektu horiek bideraga-

rriak izan daitezen eta benetako

eragina izan dezaten estrategia-

ren azken helburua lortzeko.

Adinberriren xedea da zahar-

tzearen arloko erakunde errefe-

rentea izatea, etorkizuneko ikus-

pegia izango duena pertsonen be-

harrei erantzuteko, sistema so-

ziosanitarioen bikaintasunaren

eta iraunkortasunaren aldeko

apustua eginda, eta arlo honen in-

guruko sare ekonomiko bat sus-

tatuta.

Zorionez, gaur egungo ekosis-

tema oso aktiboa da, eta bai eremu

publikoan eta bai eremu priba-

tuan egitasmo ugaritan ari dira la-

nean. Adinberriren rola da horiek

guztiak integratzea lehen aipatu-

riko erronken inguruan, haien ar-

tean dauden sinergiak eta osaga-

rritasunak baliatuta. 

Horrela, Adinberri behatokia

garatzen ari dira, eragileen elkar-

gunea izan dadin, eta erakundeen

mapa osatuko du, haien espeziali-

zazioekin eta proiektuekin. Izan

ere, behatokiaren asmoa da eza-

gutzaren transferentzia gauza-

tzea eta erakundeen arteko inte-

rakzioa bultzatzea.

Martxan jarri den beste proiek-

tu bat da prestakuntza beharren

diagnostikoa, prestakuntza

eskaintza egokitzeko gizartearen

eta zahartzeari buruzko jardue-

rak egiten dituzten erakundeen

beharretara. Horrekin batera,

ekintza plan bat egingo da, eta

ibilbide orri bat zehaztuko da.

Bestalde, uztailaren 1ean argi-

taratu zen proiektu berritzaileak

laguntzeko deialdi berria. Gaine-

ra, iazko deialdiko onuradunak

izan ziren 15 proiektuen azken

emaitzak laster jakingo dira, eta,

horretarako, jardunaldi ireki bat

antolatuko da, eskuratutako

jakintza guztia partekatzeko eta

proiektu horietako bakoitza mar-

txan jartzeko aukera aztertzeko.

Azken fase honetan, ekintzaile-

tzan eta intraekintzailetzan erre-

ferentzia garrantzitsua den BIC

Gipuzkoa erakundearekin ariko

Gizartearen zahartzea
agerikoa da, eta erronka
garrantzitsua izango da
datozen urteetan

Adinberriren nahia da
zahartzaroaren arloko
funtsezko berrikuntza
unitatea izatea

Adinberri adinekoen bizi kalitatea hobetzeko estrategia integrala da.ETORKIZUNA ERAIKIZ



da Adinberri. Asmoa baita

proiektu horiek baliagarriak izan

daitezen eraldaketa sozioekono-

mikorako, benetako eragina izan

dezaten eta onurak gizartean

nabari daitezen. Horretarako,

esperimentazioaren bitartez, txi-

kitik lan egingo da, toki-espa-

rruetan eta emaitzak Gipuzkoa

osora eramateko aukera izango

da.

Beraz, eragina neurtzeko kul-

tura bat sortzea garrantzitsua

izango da, datuak alderatzeko eta

balioztatzeko, eta, era berean,

egokia izango da zerbitzuei balioa

emateko eta zerbitzu horiek begi-

bistakoak izan daitezen. Horrela

ikusi ahal izango da proiektu ba-

koitzak zer ekarpen egiten duen,

Adinberrik definituko dituen

adierazleen arabera, eta, ondo-

rioz, estrategiak egiten dituen au-

rrerapausoen berri jakin ahal

izango da.

GUNE AITZINDARIA
Adinberri estrategian, funtsezkoa

izango da Pasaian 2023an mar-

txan jarriko den Erreferentzia

Zentroa, egitasmoaren azpiegitu-

ra nagusia izango baita. Gune ai-

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.etorkizunaeraikiz.
eus

@

tzindaria izango da, berezia, be-

rrikuntza arloan erreferentea, eta

ateak zabalik izango ditu herrita-

rrentzat.

31.321 metro koadroko eremu

batean eraikiko da, 39.768.514 eu-

roko inbertsioa eginda. 120 lagu-

nentzako egoitza bat izango du,

30 lagunentzako eguneko zentro

bat, 18 apartamentu babestu, eta

beste espazio bat ere bai, Pasaiako

Zahartzaroa b IIIBERRIA

Asteartea, 2019ko urriaren 1a

zerbitzu sozialen eta herriko beste

zenbait erakunderen eta elkarte-

ren egoitzak kokatzeko. 

Horiez gain, Adinberri funda-

zioak kudeatuko duen berrikun-

tza unitatea egongo da. Hainbat

espazio izango ditu. Horietako ba-

tzuetan, esperimentazio saioak

egingo dira benetako ingurune

batean, eta, gero, lan horren

emaitzak etxeetan eta zahar etxe-

Adinberriren Erreferentzia Zentroak ateak zabalik izango ditu herritarrentzat.ETORKIZUNA ERAIKIZ

etan erabiliko dira. Beste espazio

batzuk zeregin hauetarako izango

dira: trebakuntza —masterrak, es-

pezializazio ikastaroak...— eta co-

working-a lantzeko, eta Adinbe-

rriren ekosistemako agenteen ar-

teko batzarrak egiteko. Sortuko

den ezagutza, behatoki moduan

lan egingo duen zaintza unitatea-

rentzat oso baliagarria izango da.

Behatokia etorkizuneko zaintza

unitate gisa ariko da, eta etorkizu-

nari begira giltzarriak izango di-

ren aldagaiak zehaztuko ditu. To-

kian tokiko eta nazioarteko espa-

rruetako informazio kuantitatibo

eta kualitatibo erabilgarria eskai-

niko duen ikusteko, aztertzeko

eta planifikatzeko tresna izango

da, eta balio estrategikoa izango

du erabakiak hartzeko proze-

suan.

Azken batean, Adinberriren

nahia da zahartzaroaren arloko

funtsezko berrikuntza unitatea

izatea, maila ugaritako lankidetza

eredu iraunkorren araberako

ikuspegi berritzaileen diseinua-

ren eta azterbidearen bitartez.

Horrela, oso ekarpen garrantzi-

tsua egin ahal izango da estrategia

publikoen eta pribatuen kudea-

keta hobea izateko, osasunean,

arlo sozialean, garapen ekonomi-

koan, hezkuntzan, etxebizitzan,

zerga sisteman eta beste zenbait

arlotan.



A
ge Platform

Europe elkar-

teak, 50 urte-

tik gorakoen

interesak de-

fendatzen di-

tuen gobernuz kanpoko elkarte-

en sareak, aurtengo ekainaren er-

dialdean egin ditu bere jardunal-

diak Bruselan. Adinekoen ber-

dintasuna eta parte hartzea nola

bultzatu izan dira jardunaldien

ardatz nagusiak, eta, besteak bes-

te, Bizkaiko Adinekoen Kontsei-

lua gonbidatu du Adinkeriaren

Behatokian egiten ari diren lana

azaltzera.

Jesus Orbe Bizkaiko Adinekoen

Kontseiluko kideak azaldu zuen

Bizkaian 2018an martxan jarri

zuten proiektua. Belgikako,

Frantziako, Italiako eta Erresuma

Batuko adinekoen eskubideen al-

deko elkarteetako ordezkarien

aurrean, gizarteak adinekoei bu-

ruz duen irudi estereotipatuari

aurre egiteko Bizkaian egiten ari

diren lanaren bi zutabeak azaldu

zituen.

Alde batetik, 2018. urteko urria

eta abendua artean El Correo,

Deia, Garaeta BERRIAegunkarie-

tan adinekoen inguruan kalera-

tutako albisteen azterketa tekni-

koa Deustuko Unibertsitatearen

eskutik, eta, bestetik, zaharrak

boluntario moduan antena gisa

egiten ari diren lana, albiste este-

reotipatuak bilatuz eta behatoki-

ra bidaliz, Whatsapp aplikazioa

edo posta elektronikoa erabiliz.

Egunkarien azterketan aurkitu

zituzten 183 albiste diskrimina-

tzaileetatik, hiru adibide aipatu

zituen Orbek, eta albiste horiekin

kaleratutako argazkiak erakutsi

zituen batzarrean. Azpimarratu

zuen argazkiak ez datozela bat jo-

rratzen diren gaiekin, adinekoak

beti egoera fisiko ahuletan ager-

tzen direla nahiz eta jorratzen den

albistea orokorra izan, pentsioen

erreforma, esaterako.

Adinekoen kezka nagusien in-

guruan ere aritu zen Orbe. Nabar-

mendu zuen pentsioak, ahultasu-

na, pobrezia eta bakardadea dire-

BIZKAIKO ADINEKOEN AHOTSA
EUROPARA IRITSI DA
Bizkaiko Adinekoen Kontseiluak Adinkeriaren Behatokian egiten ari diren lana azaldu du 
Age Platform Europe elkarteak Bruselan ekainaren erdialdean antolatu dituen jardunaldietan. 

Jesus Orbe, Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko kidea, Adinkeriaren Behatokian egiten ari diren lana azaltzen, Age Platform Europe elkarteak Bruselan

ekainean egin zituen jardunaldietan. BIZKAIKO ADINEKOEN KONTSEILUA
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la komunikabideek gehien aipa-

tzen dituzten gaiak, eta gaien ga-

rrantziaren ordenak ez duela as-

kotan errealitatea islatzen, bakar-

dadea baita arazo larri nagusia

adinekoen artean.

BOLUNTARIO MODUAN
ARITZEKO EREDUA
Aurkezpena bukatuta, galderak

egiteko txandan, Orberen parte

hartzea aipatu zen gehien ma-

haian zeuden ordezkarien artean.

Adinekoak antena sareko partai-

de izateak aktibismo soziala bul-

tzatzeko duen balioaz gain, Deus-

tuko Unibertsitateak egindako la-

naren kalitate handia ere goraipa-

tu zuten parte hartzaileek.

Moderatzaileak azpimarratu

zuen Bizkaiko Adinekoen Kon-

tseiluaren Behatokia adibide bi-

kaina dela zaharrak boluntario

aritzeko, eta, gainera, adinkeria-

ren diskriminazioaren inguruan

eurak sentsibilizatzeko balio han-

dia duela.

Frantziako adinekoen eskubi-

deen aldeko elkarte bateko ordez-

kari batek Orbek erakutsi zuen

argazki bat azpimarratu zuen

adinkeriaren iruditeria sozialari

buruzko lanaren adibide mo-

duan. Argazki hori Frantziako

egunkarietan ere agertu dela esan

zuen, eta batzarrean galdetu zuen

arazoaren parte bat ez ote den ko-

munikabideek ez dutela dirua

gastatu nahi argazki berrietan eta

betikoak eta diskriminatzaileak

direnak erabiltzen dituztela. Ha-

laber, proposatu zuen adinekoak

modu aktiboan erakusten dituz-

ten argazkien lehiaketa bat egitea

Europa mailan eta irabazten du-

ten argazkiak doan banatzea ko-

munikabideen artean.

Azkenik, parte hartzaile batek

galdetu zion Orberi ez ote dagoen

fisikoki edo psikologikoki gabe-

tuak diren adinekoak ezkutatze-

ko arriskurik, komunikabideei

osasuntsu dauden eta aktiboak

diren adinekoen irudiak eskatze-

rakoan. Orbek erantzun zion ez

direla baztertzen, halako adine-

koen beharrei aurre egiteko talde

propioa dutela Bizkaiko Adineko-

en Kontseiluan, eta gaineratu

zuen euren inguruan haur jokabi-

deak baztertu egin behar direla

eta, duintasuna eta errespetua

galdu gabe, dituzten beharrei

erantzun behar zaiela gizartetik

eta administraziotik.

Bizkaiko Adinekoen Kontsei-

luak parte hartzean oinarritutako

ereduaren arabera lan egiten du,

eta Bizkaiko Foru Aldundiaren

eta gizarte zibilaren arteko elka-

rrizketa irekia sustatzen du. Biz-

kaiko Adinekoen Kontseiluaren

batzar nagusia sei hilabetean

behin antolatzen da, eta hurren-

goa urriaren 10ean izango da. Ba-

tzar nagusietan, kideak kontsei-

luari buruzko kontuei buruz min-

tzatzeaz gain, lan planari jarraipe-

na egiten diote. Bizkaiko 60 profe-

sional eta adineko aritzen dira

hiru lan batzordetan.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.bizkaia.eus

@

Bizkaiko Adinekoen
Kontseiluak parte
hartzean oinarrituta 
lan egiten du 



B
ilboko Zazpika-

leetan, Erronda

kalean dago BBK

Sasoiko zentroa.

Aitzindaria eta

berritzailea da,

eta gaur zabalduko ditu ateak.

Xabier Sagredo BBK-ko lehenda-

kariak eta Nora Sarasola BBK-ko

Gizarte Ekintzako zuzendariak

irailaren 26an jakinarazi zituzten

gune berri horren nondik nora-

koak. Zentro eredu berri bat izan-

go da, aitzindaria eta berritzailea,

lan egiteko garaia amaitu duten

edo amaitzeko zorian daudenen-

tzat egokia, eta parte hartzea,

berrikuntza eta belaunaldien

arteko harremanak sustatuko

ditu.

Horretarako, BBK-k zentroa

eta jarduera ekosistema bat disei-

natu ditu, heldu edo zahar bakoi-

tzaren ahalmenak garatzeko, eta

prestakuntza, ekimen sortzea,

esperientzia topaketa, kultura eta

eztabaida sustatzeko.

Sasoiko programan oinarritu-

rik, zentroak gune berritzaileak

ditu, non erabiltzaile bakoitzak,

aurrez aurre edo modu birtuale-

an, tresnak izango dituen parte

hartze soziala lortzeko bere ingu-

runerik hurbilenean. Azken

batean, BBK Sasoiko zentroak

belaunaldien artekoak eta irekiak

SASOIKO
EGOTEN
JARRAITZEKO
Zentro eredu berri bat da gaur Bilboko
Zazpikaleetan zabalduko den BBK Sasoiko, 
lan egiteko garaia amaitu duten edo amaitzeko
zorian duten pertsonentzat egokia.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.bbk.eus

@

5 urtez fundazio. 

100 urte luzez  
laguntzaile.

5 años como  

fundación.  

Más de 100 de  
compromiso.

diren ideiak eta proiektuak sor-

tzea sustatuko du, eta gainerako

gizarte eta erakunde eragileekin

sinergiak sortzen saiatuko da.

BBK-k jauzi hau egitea erabaki

du jendearen bizi itxaropena

luzatu delako eta egoerarik one-

nean nagusi edo helduarora iris-

ten direnen kopurua nabarmen

handitu delako azken hamarka-

detan. Horrek bultzatu du BBK

helduentzako beste funtziona-

mendu eredu bat birpentsatzera

eta diseinatzera. Horretarako,

aditu talde batekin aritu da azken

hilabeteotan, adinekoen beharri-

zanak identifikatzen eta BBK

Sasoiko proposamen berritzailea

sortzen.
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BBK Sasoiko zentroak gaur zabalduko ditu ateak. BBK



E
uskadi Lagun-

koia egitasmoa

Eusko Jaurlari-

tzako Enplegu

eta Gizarte 

Politiketako Sai-

lak sustatzen du, eta Matia funda-

zioak abiarazi du. Asmoa da bul-

tzatzea adinekoek eta, oro har,

herritarrek Arabako, Bizkaiko eta

Gipuzkoako udalerriak hobetzen

parte har dezaten, zahartu ahala

nork bere bizimodua egin ahal

izateko aurrerantzean ere. Izan

ere, adinekoek bizitza aktiboa eta

autonomoa izaten segitzea, hein

handi batean, hiri diseinua adei-

tsua izatearen, segurtasuna ber-

matzearen eta etxeko ingurua

egokitzearen mende dago. 

Zahartze aktiboaren paradig-

ma kontuan izanik lantzen ari di-

ra Euskadi Lagunkoia proiektua.

Zahartze aktiboa, Osasunaren

Mundu Erakundearen arabera,

osasun, parte hartze eta segurta-

sun aukerak optimizatzeko pro-

zesua da, pertsonek zahartu ahala

bizi kalitatea hobetu ahal izateko.

Hori lortzeko ahaleginak egiten

ari dira Euskal Herriko udalerri

ugaritan, herri adeitsuak edo la-

gunkoiak izateko. Araban, Biz-

kaian eta Gipuzkoan, Euskadi La-

gunkoia egitasmoaren bidez.

Herri lagunkoia hiri ingurune

integratzailea eta irisgarria da, bi-

zikidetza eta adinekoen zahartze

aktiboa sustatzen duena. Azpiegi-

turak eta zerbitzuak berrantola-

tzen ditu, pertsonen behar eta

ahalmenetara egokitu daitezen,

eta haien partaidetza sustatzen

du.

Euskadi Lagunkoiaren helburu

nagusiak hauek dira: adinekoek

Euskal Autonomia Erkidegoko

herrietako eta hirietako bizitzan

ongizate sortzaile gisa eskaintze-

ko dutena baliatzea, herritarren

parte-hartze prozesuak sortzea

eta bultzatzea, eta egitasmo la-

gunkoien sare bat sortzea Euskal

Autonomia Erkidegoan.

Urtetik urtera, handitzen ari da

udalerri lagunkoien sarea: iaz, 54

udalerri aritu ziren Euskadi La-

gunkoia egitasmoan, eta, aurten,

guztira, Arabako, Bizkaiko eta Gi-

puzkoako 65 udalerri parte har-

tzen ari dira, herri lagunkoi izate-

ko helburuarekin. Horietatik 24

Gipuzkoakoak dira, 24 Bizkaian

daude, eta 17, Araban.

Horretarako, batetik, bizimodu

aktiboa sustatzeko ekintzak anto-

latzen dizkiete zaharrei; kirol edo

kultur jarduerak, esaterako. Bes-

tetik, udalerriak hobetzeko diag-

nostikoak egiten dituzte, adine-

koen arazoak eta zailtasunak an-

tzemateko, eta adinekoek beraiek

parte hatzen dute azterketa horie-

tan.

Ingurune lagunkoiak sortzeko,

Osasunaren Mundu Erakundeak

lau fase dituen etengabeko hobe-

kuntzako zikloa ezarri du: diag-

INGURUNE LAGUNKOIAK SORTZEN
Euskadi Lagunkoia egitasmoaren helburua da udalerriak gune lagunkoi bihurtzea, hiri ingurune integratzaileak eta
irisgarriak izan daitezen, bizikidetza eta adinekoen zahartze aktiboa sustatzeko. Urtetik urtera, gero eta handiagoa da
udalerri lagunkoien sarea: gaur egun, 65 udalerri aritzen dira Euskadi Lagunkoia egitasmoan. 

Abadiño Lagunkoia taldeko kideak, beren udalerria hobetzeko

diagnostikoa egiten, ekintza plana martxan jartzeko. BERRIA
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nostikoa, plangintza, esku har-

tzea eta ebaluazioa. Metodologia

hau zortzi esku-hartze eremutan

oinarrituta aplikatzen da: ga-

rraioa, etxebizitza, parte-hartzea

eta gizarte sarea, errespetua eta

barne hartzea, herritarren parte

hartzea eta enplegua, komunika-

zioa eta informazioa, gizarte eta

osasun zerbitzuak, eta aire zaba-

leko lekuak eta eraikinak.

ETXEBIZITZA
LAGUNKOIRAKO GIDA
Beatriz Artolazabal Eusko Jaurla-

ritzako Enpleguko eta Gizarte Po-

litiketako sailburuordeak eta Pu-

ra Diaz-Veiga Matia Fundazioko

ikertzaileak Dementziekin la-

gunkoia den etxebizitza batera-

ko gida aurkeztu dute irailaren

19an. Euskadi Lagunkoia proiek-

tuaren barruan prestatu dute, eta

Euskadi Lagunkoia sareko udale-

rrietan artean banatzen ari dira.

Dementzia dutenen beharretara

egokitzeko aholkuak jaso dira gi-

da horretan.

Beste zenbait proiektu ere mar-

txa jartzen ari dira Euskadi La-

gunkoia egitasmoaren inguruan.

Irailean, esaterako, Lagunkoita-

suneko Jardunbide Egokien II. Sa-

riaren deialdia egin da. Helburua

da goraipatzea lagunkoitasuna-

ren arloan, berrikuntzaren eta

eraginkortasunaren aldetik, za-

hartzen direnentzako ingurune

bideratzaileak sortzen nabar-

mentzen diren jardunbideak ga-

ratzen dituzten erakunde publi-

koak eta pribatuak.

Euskadi Lagunkoia egitasmoa

oso txalotua izaten ari da hemen

eta han. Horrela, Eusko Jaurlari-

tzako eta Matia Fundazioko or-

dezkariek Europar Ithaca proiek-

tuaren barruan aurkeztu dute Es-

lovenian, irailean, eta proiektu

horretan aritzen diren herrietako

ordezkariek oso positibotzat jo

zuten. Europako Batasuneko be-

deratzi herrik parte hartzen dute

Ithaca proiektuan.

Ithaca proiektuaren helburua

da zahartze aktibo eta osasun-

tsuaren aldeko ikerkuntza eta be-

rrikuntza politikak eta herrialde

instrumentuak identifikatzea eta

martxan jartzeko ekinaldiak bul-

tzatzea.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.euskadilagunkoia.
net

@



A
d i n e k o e n
Nafarroako
Konfedera-
zioa, Tercer
Tiempo, bere
lehen urra-

tsak egiten ari da. Urte honen
hasieran sortu da, Nafarroako
adinekoen kezkak eta egitasmo-
ak ikusgai jartzeko. Haren 
helburuetako batzuk dira susta-
tzea adinekoak elkartzea, eta 
adinekoen elkarteen artean 

esperientziak eta jarduerak tru-
katzea.
Erriberako Puertas Abiertas fe-

derazioak eta Iruñeko eta Iruñe-
rriko Adineko Pertsonen, Erreti-
ratuen eta Pentsiodunen Elkarte-
en Federazioak abiarazi dute
Adinekoen Nafarroako Konfede-
razioa, Nafarroa osoan aritzeko
asmoarekin. Horrela, hasteko,
Nafarroako Foru Erkidegoan
dauden adinekoen erakunde eta
elkarte guztiekin harremanetan

jarri dira jadanik, eta beren beha-
rrak zeintzuk diren jakiteko in-
kesta bat egiten ari zaizkie.

ZENBAIT PROIEKTU
Adinekoen Nafarroako Konfede-
razioak epe laburrean martxan
jarri nahi dituen proiektuen arte-
an aipa daiteke adinekoei erraz-
tasunak eskaintzea informazio

NAFARROAKO
ADINEKOEN
ELKARGUNEA
Adinekoen Nafarroako Konfederazioa aurten
sortu da, Nafarroako zaharren kezkak eta
egitasmoak ezagutarazteko asmoarekin.

Adinekoen Nafarroako Konfederazioko eta Nafarroako Gobernuko

ordezkariek irailaren 23an egin zuten batzarra. NAFARROAKO GOBERNUA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.navarra.es

@

teknologia berriak erabil ditzaten
eguneroko bizimoduan, eta baita
adinekoen elkarteen arteko
komunikazioa hobea izan dadin
ere.
Adinekoen Nafarroako Konfe-

derazioko zenbait kide irailaren
23an bildu dira Nafarroako
Gobernuko hainbat ordezkarire-
kin, Mari Carmen Maezturekin

(Eskubide Sozialetako Departa-
mentuko kontseilaria), Txema
Mauleonekin (Eskubide Soziale-
tako Departamentuaren Kabine-
teko burua) eta Carlos Aranare-
kin (Pertsonen Autonomiarako
eta Garapenerako Nafarroako
Agentziako Kudeaketa eta Balia-
bideen lehendakariordea), hain
zuzen ere, zaharren beharrak eta
kezkak azaltzeko, eta baita Adi-
nekoen Nafarroako Konfedera-
zioak egiten dituen jardueren
berri jakinarazteko ere.
Horrez gain, Nafarroak Gober-

nuko Eskubide Sozialetako
Departamentuarekin elkarlane-
an hainbat gai lantzeko boronda-
tea adierazi zieten batzar horre-
tan: besteak beste,
mendekotasunari aurre egiteko
eskaini daitezkeen laguntzak,
pentsio osagarriak, zahartze osa-
suntsua ahalbidetzeko estrate-
gia, egoitzen eredua, eta adine-
koei eragiten dien arrakala
digitala.
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