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Zahartze aktiboa eta osasuntsua
Euskal Herriko erakundeek zenbait egitasmo martxan jarri dituzte zahartze aktiboa eta

osasuntsua sustatzeko, adinekoen bizi kalitatea hobetzeko eta bakardadeari aurre egiteko.  

Zahar batzuk paseatzen, Bilboko Udalak antolatutako Ibiltari Sarea ekinbidearen barruan. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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A
dinekoen Na-
z i o a r t e k o
Eguna da
urriaren 1a.
Bizi itxaropen
handieneko

lurraldea da Gipuzkoa, eta etorki-
zun hurbilean, 2031n, biztanleen
%46,5 adinekoak izatea aurrei-
kusten da. 
Zahartzaroari lotuta, hamaika

dira parez pare dauden erronkak:
nahi ez den bakardadea, kasura-
ko. Izan ere, Gipuzkoako 55 urte-
tik gorakoen %5,5 bakarrik senti-
tzen dira. Datu hori areagotu egi-
ten da emakumeei dagokienez,
%7raino, eta baita adinean gora
eginez gero ere.
Ezohiko egoera honen aurretik

zeuden beharrak are gehiago
nabarmendu dira COVID-19are-
kin, baita bakardadeari lotutako-
ak ere. Lehen mailako erronka

‘BAKARDADEA-K’ ESTRATEGIA
ABIATU DU ADINBERRI FUNDAZIOAK
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Adinberri fundazioak adinekoen artean nahi gabeko bakardadeari aurre egiteko
egitasmo publiko-pribatu bat aktibatu dute lurraldean, beste hainbat entitaterekin eta eragilerekin elkarlanean:
‘Bakardadea-k, Gipuzkoan pertsonak konektatzen’ izeneko estrategia. 

hau aukera gisa ulertzen du
Adinberri fundazioak. Horrega-
tik, lankidetzan heldu dio gai
honi, eta Bakardadea-k, Gipuz-
koan pertsonak konektatzen

izeneko estrategia aktibatu du
Gipuzkoako Foru Adundiarekin
batera, eta beste zenbait entitate-
rekin eta eragilerekin elkarlane-
an. Horrela, eremu soziosanita-
rioko aditu, ikertzaile, hirugarren
sektore sozialeko entitateen eta
udalen parte hartzearekin ari da
forma hartzen estrategia. Talde
motorra osatu zen 2020ko otsai-
lean, estrategia diseinatzeko eta
zoru sendoa jartzeko gai mardul
honi.
Talde horretan aritzen dira

Adinberri fundazioko eta Gipuz-
koako Foru Aldundiko Gizarte
Politika eta Gobernantzako De-
partamentuko profesionalak, Ja-
vier Yaguas bakardadean eta pla-
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nifikazio gerontologikoan aditua,
Maria Luz Peña Osakidetzako ki-
dea, Eva Salaverria Donostiako
Udalekoa, Sara Marsillas Matia
fundazioko ikerlaria eta Maribel
Pizarro Itxaropenaren Telefono-
ko kidea. 
Talde motorrak estrategia di-

seinatzeko lanari heldu dio; eta,
aldi berean, talde sektorialak ari
dira sortzen, osasunaren, hiruga-
rren sektorearen eta belaunaldi
arteko harremanak zabaltzeko
eta garatzeko. Honela, nahi ez
den bakardadearen erronkari
osotasunean erantzungo zaio.

OINARRI SENDOA
Bakardadea-k estrategiaren so-
rrera azterketa sakon batetik eta
lurraldeko hainbat eragilek gara-
tu dituzten egitasmoetatik abiatu
da. Hiru zutaberen gainean ari
dira eraikitzen estrategia.

Alde batetik, Matia fundazioak
Adinberri 2018 Laguntza Progra-
maren esparruan egindako Ba-
kardadeakazterlanak eskaintzen
duen oinarri zabalean; bestetik,
Itxaropenaren Telefonoak gara-
tutako gogoetan, eta baita La Cai-

xa fundazioak egindako lanetan
ere; eta, bukatzeko, Gipuzkoako
udalek eta hirugarren sektoreko
eragileek (Nagusilan, Adinkide,
Hurkoa, Gurutze Gorria, Caritas,
Afagi, Aubixa fundazioa eta abar)

‘Bakardadea-k’
estrategiak hainbat
eragilek garatutako
egitasmoak ditu oinarri

Gipuzkoar guztiei
zabalduko zaie
estrategian aktiboki
eragiteko aukera

Bakardadea-k, Gipuzkoan pertsonak konektatzenestrategiaren aurkezpena.ADINBERRI FUNDAZIOA

ORAIN ARTEKO
IBILBIDEA

2019. Itxaropenaren Telefonoa
proiektua garatu zen. 
Lurralde estrategia baten beha-
rra ikusi zuen Adinberri funda-
zioak. 
2020. Bakardadeak ikerketa
proiektua argitaratu zen. 
La Caixa fundazioaren lanketa
dokumentuak argitaratu ziren.
Urte hasieran, talde motorra
sortu zen. Urteko erronka bila-
katu da; eta, aldi berean, Bakar-
dadean Mapa landu da. Urte
amaierarako, estrategiaren
lehen dokumentu idatzia osatu-
ko da gipuzkoarren parte har-
tzearekin. 
2021. Estrategia aktibatuko da.



bultzatutako proiektuetan eta

egitasmoetan. 

Oinarria ere agente desberdi-

nak konektatuz osatu da, beraz.

BAKARDADEAREN MAPA 
Gai pertsonala izan arren, gizarte

erronka kolektiboa da bakarda-

dearena. Horregatik, estrategia

global eta partekatu baten beha-

rra du; eta horrelakoxea da disei-

natu den estrategia: parte hartze-

an oinarritzen dena, ikuspegi za-

bala duena, kolaboratiboa eta

integratzailea. 

Orain arteko diagnostikoaren

fasea osatzeko, modu paraleloan

Gipuzkoako Bakardadearen

Mapa ari dira garatzen, udalek eta

beste toki erakunde batzuek bul-

tzatutako adinekoen bakardade-

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

@

aren inguruko egitasmoak bildu-

ta. Informazio baliagarria da Gi-

puzkoan esparru honetan egiten

ari denaren inguruko ikuspegi

osoa izateko.

PARTE HARTZEAN
OINARRITUTA
Ondorengo urratsak ere modu

parte hartzailean egingo dira, eta,

talde motorretik eta udaletatik ha-

rago, gipuzkoar guztiei zabalduko

zaie aktiboki eragiteko aukera.

Urte amaierarako, talde motorrak

diseinatutako estrategiaren oina-

rrizko lehen dokumentua izango

da. Dokumentu hori, prozesu par-

te hartzaile batean, gipuzkoarre-

kin kontrastatuko da, eta guztien

artean behin betiko estrategia osa-

tuko da.

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta

Adinberri fundazioak azpimarra

jartzen dute parte hartzean. Giltza-

rria iruditzen baitzaie gipuzkoa-

rrak inplikatzea eta erronka honi

modu bateratuan erantzutea.
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2031. urtean biztanleen
%46,5 adinekoak 
izango direla
aurreikusten da

Gaur-gaurkoz,
Gipuzkoako 55 urtetik
gorako pertsonen %5,5
bakarrik sentitzen dira

«Estrategiak
ikuspegi
integratzailea
izango du»

RAKEL SAN SEBASTIAN

bAdinberri fundazioko

zuzendaria

Rakel San Sebastian Adinberri

fundazioko zuzendaria da, eta,

haren esanetan, bakardadea

lehenetsi beharreko erronka bila-

katu da fundazioarentzat. Hari-

mutur asko dituen gai bat izanik,

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta

Adinberri fundazioak aktibatu

duten Bakardadea-k, Gipuzko-

an pertsonak konektatzen estra-

tegiaren oinarria mimo eta zain-

tza handiarekin osatu dute,

esparru horretan lanean dabil-

tzan entitateen eta eragileen arte-

an sinergiak sortuz. 

Zer dela-eta heldu zenioten
bakardadearen gaiari?
Adinberri fundazioaren helburua

Gipuzkoako adineko pertsonen

bizi kalitatea hobetzea eta zahar-

tze aktibo eta osasuntsua berma-

tzea da. Horretarako, estrategia

publikoak zein pribatuak kudea-

tzen laguntzen du, eta Gipuzkoan

dagoen berrikuntza potentziala

maximizatzen saiatzen da, ditu-

gun beharrei erantzuteko zerbi-

tzu edo produktu berriak susta-

tzen.

Zahartzaroa oso esparru zabala

da, eta bakardadeak bere lekua

betetzen du errealitate horretan.

Bakardadea bizi dugun egoera-

ren parte bat da, eta ezin dugu ez

ikusiarena egin. Kontrara, gaiari

heltzea eta nahi ez dugun bakar-

dadea murrizteko estrategiak

martxan jartzea da gure egitekoa.

Ondoren, ekintza plan bat disei-

natu eta akziorako urratsa egite-

ko.

Dagoeneko baziren esparru
horretan lanean zeuden eragile
batzuk, ezta?
Bai, eta Adinberri fundazioa

agente konektorea denez, mar-

txan zeuden eragile eta entitate

horiek balioan jartzen hasi 

zen eta haien arteko sinergiak

lotzen. Horrelako erronka kon-

plexu bati erantzun integrala eta

holistikoa eman behar diogula

iruditzen zaigu, indarrak batuz

lurralde estrategia bateratu bat

osatzea.

Entitateen eta eragileen parte
hartzea ez ezik, herritarrena
ere bilatuko duzue.
Hala da, bai. Adituez gain, gure-

tzat ezinbestekoa da herritarrak

estrategia honen erdigunean jar-

tzea eta haien ahotsa entzutea.

Gipuzkoarrontzat garatuko dugu

estrategia; hortaz, funtsezkoa da

gipuzkoarron parte hartzea.

Belaunaldien arteko harremanak

giltzarri dira erronka honi aurre

egiteko; beraz, adinekoak soilik

ez, gipuzkoar guztiak animatzen

ditugu estrategia honetan parte

hartzera.
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B
izkaiko Foru

Aldundiak eta

Adinekoen Kon-

tseiluak batzarra

egin zuten mar-

txoaren 3an, Bil-

boko Foru Jauregian, eta, besteak

beste, Bizkaiko Adinekoen Kon-

tseilua berregituratzen eta arau-

tzen duen foru dekretuaren zirri-

borroa onartu zuten.  

Ondoren, foru dekretu horrek

izapidetze prozesu normalari

ekin dio, Kontseiluaren barruan

bertan irekitako azterketa eta

hausnarketa prozesuaren ondo-

rioak txertatuz, eta horren emai-

tza izango da Bizkaiko Adinekoen

Kontseilua indartzea.

Batzar horretan, Unai Remen-

teriak, Bizkaiko Ahaldun Nagu-

siak, Bizkaiko Adinekoen Kon-

tseiluko lantaldeetan parte har-

tzen duten pertsona guztien lana

eskertu zuen: «Bizkaiak lurralde

kohesionatuagoa eta belaunal-

dien artekoa, justua eta solidario-

agoa eraikitzeko politika publi-

koetan aurrera egin dezan lortzen

baitute, betiere adinekoen espa-

rruan gizarte ekintza gero eta era-

ginkorragoa eta haien beharreta-

ra egokituagoa garatuz, parte

hartzetik eta elkarrekin sortzetik

abiatuta».

Unai Rementeriaz gain, batza-

rrean izan ziren Manuel Merino

Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko

presidente berria, Hartu Ema-

nak, Secot eta Nagusilan erakun-

deetako ordezkariak, Gizarte

Ekintzako foru diputatu Sergio

Murillo, Bizkaiko Foru Aldundiko

Autonomia Pertsonala Sustatze-

ko zuzendari nagusi Asier Alusti-

za eta Bizkaiko Foru Aldundiko

Administrazio eta Gizarte Susta-

peneko zuzendari nagusi Maite

de Iturrate.

Zahartze aktiborako eta osa-

sungarrirako bizi baldintza hobe-

ak sortzeko eta bultzatzeko abian

jarritako politiken balantzea egin

zuten batzarrean, eta urte amaie-

rara arteko lan plana onartu zuten

profesionalek eta lurraldeko adi-

neko pertsonek osatutako batzor-

deek, Bizkaiak adin guztietako

pertsonentzako lurralde bihur-

tzeko bidean aurrera egiten jarrai

dezan.

ELKARRIZKETA 
ETA LANKIDETZA
Bizkaiko Adinekoen Kontseilua

partaidetzako eta ordezkaritzako

organo kolegiatua da, aholku

emailea eta proposatzailea, eta

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte

Ekintza Sailari atxikita dago. Foru

administrazioaren eta gizarte zi-

bilaren arteko elkarrizketa irekia

eta lankidetza egonkorra da, eta

gobernu eta demokrazia parte

hartzailearen ereduari erantzu-

ten dio. Gobernu irekiaren eredu

hori Bizkaiko Foru Aldundiaren

nortasun ikurra da, eta politika

publikoen hartzaile diren adine-

koek beren beharrei erantzuteko,

beren eskubideak sustatzeko eta

modu eraginkorrean erabiltzeko

duten eskubidean eta gaitasune-

an oinarritzen da.

Hala, elkarrizketa gune egon-

kor horretan, Bizkaiko adineko-

ek, beren elkarteen bidez, Bizkai-

ko Foru Aldundiarekin batera

martxan jartzen dituzte Bizkaiko

biztanleriaren sektore horren on-

gizatea lortzeko politikak, ekin-

tzak eta jarduerak. Ardatz nagu-

sia da Bizkaian zahartze aktiboa

sustatzeko baldintza egokiak sor-

tzea, Lurraldeko Adinekoen Plan

Estrategikoaren esparruan.

Bizkaiko Adinekoen Kontsei-

luaren Osoko Bilkura sei hilean

behin antolatzen da, eta, batzar

bakoitzari dagozkion gaiei buruz

eztabaidatzeaz gain, kontseiluak

bere lan planaren jarraipena egi-

ten du. Plan horren barruan, Biz-

kaiko 60 profesionalek eta adine-

BIZKAIKO ADINEKOEN
KONTSEILUA INDARTZEN ARI DA
Bizkaiko Adinekoen Kontseilua berregituratzen eta arautzen duen foru dekretuaren zirriborroa
onartu da aurten, erakunde hori indartzeko helburuarekin. 
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kok osatutako hiru lan batzorde

bideratu dira, martxoan Bizkaiko

Foru Aldundiak eta Bizkaiko Adi-

nekoen Kontseiluak egin zuten

batzarra izan arte. Batzarrean,

beste lan batzorde bat gehitzea

erabaki zen, funtsezko aldagaien

bilakaera monitorizatzeko, Biz-

kaiko Adinekoen Kontseiluaren

helburuak lor daitezen.

ADINEKOEN ARRETA
SUSTATZEKO PLANA
Ekainaren 25ean Bizkaiko Adine-

koen Kontseiluak Osoko Bilkura-

ren ohiko bilera egin zuen, Bilbo-

ko Euskalduna jauregian eta au-

rrez aurre. Konfinamendu ga-

raian, COVID-19ak eragindako

osasun krisiaren ondorioz, lan bi-

lerak modu birtualean egin ziren.

Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko

presidente Manuel Merinoz eta

kontseiluko beste zenbait kidez

gain, Nagusiak, Hartu Emanak,

Secot eta Nagusilan elkarteetako

ordezkariak, Sergio Murillo Gi-

zarte Ekintzako foru diputatua,

eta Gizarte Ekintza Saileko zuzen-

daritza taldeko kideak izan ziren

bileran.

Bizkaiko Adinekoen Kontsei-

luaren osoko bilkuran parte hartu

zuten kideek otsailaren amaie-

ran world cafe formatuan egin-

dako bost topaketa irekiren ziklo-

an finkatu ziren ondorioen txos-

tena aztertu zuten. Topaketak

Adinekoen Kontseiluko batzor-

deetako kideek dinamizatu zituz-

ten, eta Basaurin, Barakaldon, Bil-

bon, Getxon eta Durangon egin

ziren saioetan beren borondatez

parte hartu zuten hainbat belau-

nalditako 261 pertsonaren espe-

rientziak, iritziak eta proposame-

nak jaso ziren.

Txosten hori aztertu ondoren,

Bizkaiko Foru Aldundiak susta-

tzen duen etorkizuneko Autono-

mia Pertsonala eta Adinekoen

Arreta Sustatzeko Planaren oina-

rri diren agirietan jasoko da.

Halaber, bilera baliagarria izan

zen, Bizkaiko Adinekoen Kon-

tseiluak urteko bigarren seihile-

koan egiten ari den lana zehazte-

ko. 

LAN EGITASMOA
Bizkaiko Adinekoen Kontseiluak

2005ean ekin zion bere ibilbidea-

ri, eta ordutik hona zenbait lan

plan burutu ditu. 2005eko uztai-

laren 26ko Foru Dekretuak ezar-

tzen dituen helburuak eta bete-

beharrak, eta kontseiluaren kide-

en balorazioa kontuan izanik,

2018-2020ko aldirako hurrengo

ardatz estrategikoak zehaztuta

daude:

Zahartze aktiboa eta estrate-
gia: Bizkaia adin guztietako per-
tsonentzako lurraldea izatea. Ha-

ren helburua da adineko pertso-

nak lurraldearen aldaketaren

protagonistak izan daitezen sus-

tatzea, azpiegiturak, ahalbideak

eta zerbitzuak egokitzeko adin

guztietako pertsonentzako.

Nagusientzako gizarte zerbi-
tzuak:Pertsona nagusiei dago-
kienez, gizarte zerbitzuei buruzko

legean agertzen diren gizarte zer-

bitzuei buruzko artamenduen

txostenak egitea da helburua.

Pertsona nagusien gaineko iru-
di soziala: Zahartzaroaren eta
pertsona nagusien gaineko bene-

tako irudia sustatzea.

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

@

Bizkaiko Adinekoen Kontseiluko ordezkariak eta Bizkaiko Foru

Aldundiko arduradunak, Bilboko Foru Jauregian, martxoan egin zuten

batzarraren ostean. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

Bizkaiko Adinekoen Kontseiluak ekainean egin zuen Osoko Bilkura,

Euskalduna Jauregian. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA



H
ainbat hila-

b e t e t a n

konfinatuta

egon ostean,

a d i n e k o

pertsonek

leku modernoagoak eta egoki-

tuagoak izatea lortu nahi du

BBK-k, segurtasun osoarekin eta

erabiltzaileen gauzatze pertsona-

la bultzatuko duten jarduera

berriekin, eta, horretarako, BBK

Sasoiko Klubak proiektua mar-

txan jarri du. Proiektu horren

bidez, adinekoen zentro guztiak

eguneratuko ditu Bizkaian, adi-

neko pertsonen bakardadea

gainditzeko asmoarekin.

Koronabirusaren etorrerak

ezarritako aldi baterako itxiera

dela eta, 65 urtetik gorako pertso-

nen egungo beharrizanetara ego-

kitutako beste zentro eredu bat

sortu du BBK-k. Hiru berrikuntza

nagusi izango dituzte BBK Sasoi-

ko Klubek: zentro bakoitza tek-

nologia berriz hornituko da, zen-

tro bakoitzaren eskaintza optimi-

zatu eta zabaldu ahal izateko; adi-

neko pertsonen bakardade egoe-

rak hautematea, laguntzea eta

prebenitzea lehenetsiko da; eta

haien segurtasuna bermatuko

duten zentroak prestatuko dira.

BBK SASOIKO ZENTROA
BBK-k iaz zabaldu zuen BBK Sa-

soiko zentroa Bilbon. Aitzindaria

eta berritzailea da, lan egiteko ga-

BAKARDADEA
GAINDITZEKO
EKINBIDEA
BBK Sasoiko Klubak proiektuaren bidez, BBK-k
adinekoen zentroak eguneratuko ditu Bizkaian,
adineko pertsonen bakardadea gainditzeko.

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

@
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GEAVVAINNO
Ekimenak sortzek

BBK ESPE
Esperientzia-gu

Izena eman:

.bbk.eus/bwww

o@bbk.esasoik

94 416 46 46

 Ro,BBK Sasoik

raia amaitu duten edo amaitzeko

zorian daudenentzat egokia, eta

parte hartzea, berrikuntza eta be-

launaldien arteko harremanak

sustatzen ditu.

Zenbait jarduera antolatzen

ditu, adineko pertsona bakoitza-

ren ahalmenak garatzeko, eta

prestakuntza, ekimen sortzea,

esperientzia topaketa, kultura

edo eztabaida sustatzeko. Beste-

ak beste, maiatzean eta ekainean

doako sei tailer programatu ditu

online, hainbat gairen inguruan.

Sasoiko programan oinarriturik,

zentroak gune berritzaileak ditu,

non erabiltzaile bakoitzak,

aurrez aurre edo modu birtuale-

an, tresnak dituen bere parte

hartze soziala lortzeko bere ingu-

runerik hurbilenean. 
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Bilbon dagoen BBK Sasoiko zentroak iaz zabaldu zituen ateak. BBK



A
rabako zazpi
kuadrilletako
adinekoen or-
d e z k a r i a k
Adineko Per-
tsonen Araba-

ko Batzorde Sektorialean parte
hartzen ari dira, Arabako Gizarte
Zerbitzuen Lurralde Kontseiluak
haien parte hartzea iazko otsaila-
ren 21ean onetsi ondoren. Araba-

ko Foru Aldundiak proposaturik
hartu zen erabaki horren bidez,
erakunde hori sortu zenean erabi-
li ziren parte hartzearen eta lu-
rralde orekaren printzipioak be-
rreskuratu dira. Izan ere, aurreko
legealdian adineko pertsonen or-
dezkaritza murriztu zen, kuadri-
lla bakoitzak izendatutako kideak
kendu zirelako. 
Arabako Foru Aldundiak Ara-

bako gizarte zerbitzuen arloan lan
egiten duten gizarte eragileen
aholkularitzarako eta partaide-
tzarako duen organoa da Arabako
Gizarte Zerbitzuen Lurralde Kon-
tseilua. Arabako Foru Aldundiko,
Gizarte Ongizaterako Foru Era-
kundeko (GOFE) eta Eudel elkar-
tearekin aritzen diren Arabako
udaletako ordezkariez gain, gi-
zarte zerbitzuen erabiltzaileen

ZAZPI KUADRILLETAKO
ADINEKOEN ELKARGUNEA
Araba osoko adinekoen ordezkariak parte hartzen ari dira Arabako Batzorde Sektorialean. 

Adineko batzuk paseatzen, Gasteizen. JAIZKI FONTANEDA / FOKU
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erakundeetakoek dihardute lu-
rralde kontseiluan; adibidez, Ara-
bako hainbat elkartetako eta era-
kunde profesionaletako kideek. 
Urtean lau kontseilu sektorial

antolatzen dira, eta adinekoei,
ezinduei, haur eta gazteei eta gi-
zarteratzeari buruzko gaiak lan-
tzen dituzte. 
Adineko Pertsonen Arabako

Batzorde Sektorialean zazpi kua-

drilletako adinekoen ordezkarien
parte hartzea onetsi zen batzarre-
an, Marian Olabarrieta Arabako
Gizarte Zerbitzuen Saileko foru
diputatuak organo horretan gi-
zarte eragileek izan duten parte-
hartzea eskertu zuen: «Azken lau
urteotan, lurralde kontseilua be-
harrezko elkargunea izan da, ba-
tetik, sustatuz joan garen gizarte
politikak helarazteko eta, beste-
tik, eta are garrantzitsuagoa, arlo
horretan parte hartzen duten era-
kundeen ekarpen, kezka eta pro-
posamenak jasotzeko».
Arabako Foru Aldundiko or-

dezkariez gain, besteak beste, el-
karte hauetako ordezkariak izan
ziren batzar horretan: Down Ara-
ba–Isabel Orbe Elkartea, Landa
Inguruneko Emakume Sarea,
Asafes, Eginaren Eginez, gizarte
lanetako diplomadunen eta gi-
zarte laguntzaileen elkargoak,
Arabako hezitzaileen eta gizarte
hezitzaileen elkargo ofizialak,
Gurutze Gorria eta Beti Gizartean. 

LANDA EREMUKO
ADINEKO EMAKUMEAK
Arabako landa eremuko adineko
emakumeak izan ziren protago-
nista Arabako Foru Aldundiak
martxoaren 8ko Emakumeen Na-
zioarteko Egunerako burutu zuen
kanpainan. Hainbat ekitaldi eta
jarduera antolatu zituen, «lurral-
deko landa eremuko adineko
emakumeen bizitza, borrokak,
lorpenak eta lana agerian jartze-
ko», bereziki Arabako asoziazio-
nismoari lotuta dauden edo lotuta
egon diren emakumeenak. Hala-
xe azaldu zuten Nerea Melgosak,
Arabako Foru Aldundiko Berdin-
tasunaren eta Giza Eskubideen
zuzendariak, eta Arantza Caña-
maresek, Arabako Foru Aldundi-
ko Berdintasun, Lankidetza eta
Kulturartekotasun Zerbitzuaren
buruak. 

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

@



N
a fa r roako

Gobernuko

Eskubide So-

zialetako De-

partamen-

tuak eta Adi-

nekoen Nafarroako Konfedera-

zioak lankidetza hitzarmena si-

natu dute bigarren urtez jarraian.

Ondorioz, Adinekoen Nafarroako

Konfederazioak 38.624,30 euro-

ko diru laguntza jasoko du Nafa-

rroako Gobernuko Eskubide So-

zialetako Departamentuaren es-

kutik, iaz baino ia 9.300 euro

gehiago, besteak beste, asoziazio-

nismoa sendotzeko eta teknologia

berrien erabilera sustatzeko, adi-

nekoen elkarteen artean eta adi-

neko pertsonen beraien artean

ere bai. 

Halaber, Nafarroako Gober-

nuaren diru laguntzak ahalbide-

tuko du aholkularitza, presta-

kuntza eta orientazio jarduerak

antolatzea adineko pertsonen-

tzat.

ZAHARTZE AKTIBOA
Adinekoen Nafarroako Konfede-

razioa iaz sortu zen, Nafarroako

adinekoen kezkak, arazoak eta

egitasmoak ikusgai jartzeko eta

zahartze aktiboa bultzatzeko.

Haren helburuetako batzuk dira

erraztea adinekoak elkartzea, eta

ASOZIAZIONISMOA
SENDOTZEN
NAFARROAN
Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentuak 
eta Adinekoen Nafarroako Konfederazioak berretsi dute iaz sinatu
zuten lankidetza hitzarmena, besteak beste, asoziazionismoa
sendotzeko eta teknologia berrien erabilera sustatzeko.

Adinekoen Nafarroako Konfederazioaren aurkezpena, iazko apirilean.

NAFARROAKO GOBERNUA

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

@

adinekoen elkarteen artean espe-

rientziak eta jarduerak trukatzea.

Adinekoen 175 erakunde eta

elkarte biltzen ditu eta Burlatan

dauka bulegoa, astelehenetik

ostiralera zabalik, 8:00etatik

15:00ak arte.

Adinekoen Nafarroako Konfe-

derazioak iazko apirilaren 25ean

egin zuen aurkezpen ofiziala. Eki-

taldian, Adinekoen Nafarroako

Konfederazioko zuzendaritza tal-

deko kideekin bildu ziren Miguel

Laparra, Nafarroako Gobernuko

Eskubide Sozialen Departamen-

tuko presidenteordea, eta Ines

Frances, Nafarroako Adineko

Pertsonen Autonomia eta Gara-

pen Agentziako zuzendaria.
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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 lagun-

koien sare bat sortzea Euskal Au-

tonomia Erkidegoan.

Urtetik urtera, handitzen ari da

udalerri lagunkoien sarea. Aur-

ten, guztira, Arabako, Bizkaiko

eta Gipuzkoako 66 udalerri parte

hartzen ari dira, herri lagunkoi

izateko helburuarekin. Horietatik

24 Gipuzkoakoak dira, 24 Biz-

kaian daude, eta 18, Araban.

Horretarako, batetik, bizimodu

aktiboa sustatzeko ekintzak anto-

latzen dizkiete zaharrei; kirol edo

kultur jarduerak, esaterako. Bes-

INGURU ADEITSUAK ERAIKITZEN
Euskadi Lagunkoia egitasmoaren helburua da udalerriak gune lagunkoi bihurtzea, hiri ingurune integratzaileak 
eta irisgarriak izan daitezen, bizikidetza eta adinekoen zahartze aktiboa sustatzeko.  
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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 ziklo bat ezarri du:

diagnostikoa, plangintza, esku

hartzea eta ebaluazioa. Metodo-

logia hori zortzi esku-hartze ere-

mutan oinarrituta aplikatzen da:

garraioa, etxebizitza, parte-har-

tzea eta gizarte sarea, errespetua

eta barne hartzea, herritarren

parte hartzea eta enplegua,

komunikazioa eta informazioa,

gizarte eta osasun zerbitzuak, eta

aire zabaleko lekuak eta eraiki-

nak.

ZENBAT PROIEKTU
Zenbait proiektu martxan jartzen

ari dira Euskadi Lagunkoia egitas-

moaren inguruan. Azken hiru ur-

teetan, esaterako, Lagunkoitasu-

neko Jardunbide Egokien Saria-

ren deialdia egin da. Helburua da

goraipatzea lagunkoitasunaren

arloan, berrikuntzaren eta era-

ginkortasunaren aldetik, zahar-

tzen direnentzako ingurune bide-

ratzaileak sortzen nabarmentzen

diren jardunbideak garatzen di-

tuzten erakunde publikoak eta

pribatuak.

Ekainean, Farmazia Lagun-

koien Astea antolatu zuten Eus-

kadi Lagunkoia egitasmoak eta

Euskadiko Farmazialarien Kon-

tseiluak, Arabako, Bizkaiko eta

Gipuzkoako farmazietan adine-

koekin lagunkoitasuna sustatze-

ko. Kanpaina horren helburua

zen farmaziak zahartzen ari den

gizartean eragile komunitario

gisa ikusaraztea eta balioa ema-

tea. Izan ere, farmazien eginkizu-

na funtsezkoa da pertsona guz-

tien eta, batik bat, nagusien auto-

nomia eta bizi kalitatea

mantentzeko, egunotan ikus dai-

tekeen bezala, COVID-19aren on-

doriozko osasun krisiak eragin-

dako alarma egoeran ematen ari

diren funtsezko laguntza aintzat

hartuta. Egunerokoan, bideo, ar-

gazki edo istorioen bidez sare so-

zialetan egiten diren jardunbide

egoki lagunkoiak partekatu dira

kanpainan.

Euskadi Lagunkoia egitasmoa

oso txalotua izaten ari da hemen

eta han. Horrela, Eusko Jaurlari-

tzako eta Matia Fundazioko or-

dezkariek Europako Ithaca

proiektuaren barruan aurkeztu

zuten iaz Eslovenian, 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

@

Adineko bat ariketa fisikoak egiten Gasteizen. ENDIKA PORTILLO / FOKU


