
ZAHARTZAROA

Adinekoen parte hartzea sustatzen
Euskal Herriko erakundeek zenbait egitasmo martxan jarri dituzte adinekoen parte hartzea

eta ekarpenak sustatzeko, zahartze aktiboa eta osasuntsua izan dezaten.  

Adineko pertsona batzuk, Abadiño Lagunkoia proiektuko lantaldean. ABADIÑO LAGUNKOIA

GEHIGARRI KOMERTZIALA

BERRIA
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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 adeitsua izatearen,
segurtasuna bermatzearen 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 dituena. Azpie-
giturak 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
(EAE) herrietako eta hirietako bi-
zitzan ongizate sortzaile gisa es-
kaintzeko dutena baliatzea, herri-
tarren parte-hartze prozesuak
sortzea eta bultzatzea, eta egitas-
mo lagunkoien sare bat sortzea
EAEn. 
Urtetik urtera, handitzen ari da

udalerri lagunkoien sarea. Aur-
ten, guztira, Arabako, Bizkaiko
eta Gipuzkoako 67 udalerri parte
hartzen ari dira, herri lagunkoi

izateko helburuarekin. Horietatik
24 Gipuzkoakoak dira, 25 Biz-
kaian daude, eta 18, Araban. 
Horretarako, batetik, bizimo-

du aktiboa sustatzeko ekintzak
antolatzen dizkiete zaharrei; kirol
edo kultur jarduerak, esaterako.
Bestetik, udalerriak hobetzeko
diagnostikoak egiten dituzte, adi-
nekoen arazoak eta zailtasunak
antzemateko, eta adinekoek
beraiek parte hartzen dute azter-
keta horietan.
Ingurune lagunkoiak sortzeko,

Osasunaren Mundu Erakundeak
lau fase dituen etengabeko hobe-
kuntzako ziklo bat ezarri du: diag-
nostikoa, plangintza, esku har-
tzea eta ebaluazioa. Metodologia
hori 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.
Ondarroan (Bizkaia), esatera-

ko, Ondarru Lagunkoia proiek-
tuan ari den lantaldeak diagnosti-
koaren emaitzak aurkeztu zituen
maiatzaren 27an, Ondarroa adi-
nekoekin herri lagunkoiagoa iza-

HERRI ADEITSUAK SORTZEN
Euskadi Lagunkoia egitasmoaren helburua da udalerriak gune lagunkoi bihurtzea, hiri ingurune
integratzaileak eta irisgarriak izan daitezen, bizikidetza eta adinekoen zahartze aktiboa
sustatzeko. Gaur egun, 67 udalerri parte hartzen ari dira Euskadi Lagunkoia egitasmoan.
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teko helburuz. Talde zabala aritu
da diagnostikoa egiten: talde era-
gilea (edadetuak, udal ordezka-
riak, gizarte zerbitzuetako ordez-
kariak eta dinamizatzaileak), ez-
tabaida taldeak, osasun eta gizarte
alorretako profesional eta zain-
tzaile taldeak eta merkatariak.
Horrez gain, herriko edadetuei
inkestak ere egin zaizkie.
Ondarru Lagunkoia egitasmo-

aren diagnostikoaren aurkezpe-
nean, besteak beste, Bizkaiko Na-
gusien Kontseiluko kideak eta Lea
Ibarreko eta Igorreko Lagunkoia
proiektuetako kideak ere aritu zi-
ren euren esperientziak konta-
tzen, Ondarroako eragileekin ba-
tera.

ONGIZATE-GIZARTEA
ERAIKITZEN
Eusko Jaurlaritzako Berdintasun,
Justizia eta Gizarte Politiketako
sailburu Beatriz Artolazabalek az-
pimarratu duenez, adineko per-
tsonek «elementu aktiboa» izan
behar dute ongizate gizartearen
eraikuntzan. «Hori dela eta,
orain, aldaketa integrala sustatu-
ko duten zeharkako politikak ga-
ratu behar dira, zahartzen ari den
biztanleriak dagokion lekua izan
dezan». Adierazpen horiek egin

ditu Meridan (Espainia) antolatu
den Zilar Ekonomiako Nazioarte-
ko I. Biltzarrean, irailaren 22an.
Gaur egun, EAEn 2.178.000

pertsona bizi dira, eta 487.000k
dute 65 urte baino gehiago; horie-
tatik 280.000 emakumeak dira,
eta 207.000 gizonak. 65 urte baino
gehiagoko 113.000 pertsona ba-
karrik bizi dira EAEn. «Zahartze
aktiboaren planteamenduaren
bidez, zahartzearen alderdi sani-
tarioenetara gehiago mugatzen
den zahartze osasungarria baino
ekintza-esparru inklusiboagoa
eskaini nahi da», Artolazabalen
hitzetan.

BIZITZA
OSASUNGARRIAK
Zahartze aktiboari dagokionez,
EAE 11. postuan dago Europako
Batasuneko 28 herrialdeekin er-
katutako ranking batean, Iñigo
Urkullu lehendakariak martxoa-
ren 25ean jakinarazi zuenez.
2020an, Europako Zahartze Akti-
boaren Indizeak (Active Ageing
Index) 37,3ko balioa lortu zuen
EAEn. Emaitza hori Europako ba-
tezbestekotik (35,7) eta Espainia-
ko Estatukotik (25,7) gora dago. 
Tresna horrek hainbat aldagai

kontuan izanik ebaluatzen eta
kuantifikatzen du adinekoen
ekarpenaren garapena, ez baka-
rrik emaitzei dagokienez, baita
zahartze aktiborako eta osasun-
garrirako kapitalari dagokionez
ere. «Adierazle horien analisian
oinarrituta ondoriozta daiteke
Euskadin pertsonei bizitza osa-
sungarriak, independenteak eta
seguruak izateko, alegia benetako
zahartze aktiboa izateko, aukera
ematen dieten parametroak dau-
dela», esan zuen Urkulluk.
2014ko emaitzen eta 2020koen

arteko erkaketak erakusten du
EAEko Zahartze Aktiboaren Indi-
zea handitu egin dela. Gizarteko
parte hartzean izan ezik, igoerak
antzeman dira eremu guztietan,
eta, horien artean, zahartze akti-
borako gaitasuna eta horretarako
bide ematen duen ingurunea na-
barmentzen dira. Joera positibo
horretan honako gai hauek dute
eragina: informazioaren eta ko-
munikazioaren teknologiak
gehiago erabiltzea, ongizate men-
tala, desgaitasunik gabeko bizi
itxaropena, ariketa fisikoa eta 55
eta 64 urte bitarteko pertsonek
lan merkatuan parte hartze han-
diagoa izatea. 

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.euskadilagunkoia.
net
www.irekia.euskadi.eus
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Ondarru Lagunkoia proiektuan ari den lantaldeak egin duen diagnostikoaren aurkezpena. ONDARRU LAGUNKOIA



B
ilboko Zazpika-
leetan dago BBK
Sasoiko zentroa,
Erronda kalean.
Aitzindaria eta
berritzailea da,

eta duela bi urte zabaldu zituen
ateak. Lan egiteko garaia amaitu
dutenentzat eta amaitzear daude-
nentzat egokia da, eta berrikuntza
bultzatzea, gizarteari ekarpenak

egitea eta belaunaldien arteko ha-
rremanak sortzea du helburu. Za-
hartze aktiboa eta parte hartze so-
ziala, azken batean.
Horrela, erabiltzaile bakoitzak,

aurrez aurre edo modu birtuale-
an, tresnak izaten ditu parte har-
tze soziala lortzeko bere inguru-
nerik hurbilenean. «55 urte
baino gehiago badituzu eta aktibo
jarraitu gura baduzu, zentroaren

sarrera libreko jardueretara etor
zaitezke, eta, laster, izena eman
ahal izango duzu», BBK Sasoiko
zentroko arduradunen hitzetan.
Izan ere, BBK Sasoiko zentro-

an, belaunaldien artekoak eta
irekiak diren ideiak eta proiek-
tuak sortzea sustatzen dute, eta
gainerako gizarte eta erakunde
eragileekin sinergiak sortzen
ahalegintzen dira. 

SASOIARI
EUSTEKO
ELKARGUNEA
BBK Sasoiko zentroa aproposa da lan egiteko
garaia amaitu dutenentzat eta amaitzear
daudenentzat. Belaunaldien arteko
harremanak sustatzen ditu, baita berrikuntza,
parte hartzea, eta ekarpenak egitea ere.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
bisitatu webgune hau:
www.bbk.eus
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2021KO  

AZKEN HIRUHILABETEKO  

TAILERRAK

IRAKURKETA  
DRAMATIZATUEN  

TAILERRA 
Urriaren 5etik abenduaren 21era

FILM LABURREN  
TAILERRA 

Urriaren 13tik apirilaren 6ra

MUSIKA ANTZERKI  
TAILERRA 

Urriaren 7tik ekainaren 23ra

GARAPEN ETA ONGIZATE  
TAILERRA 

Irailaren 27etik abenduaren 13ra

LEHEN LAGUNTZAKO  
TAILERRA 

Irailaren 20tik abenduaren 13ra

STORYTELLING  
TAILERRA 

Urriaren 7tik urtarrilaren 12ra

ANTZERKI  
TAILERRA 

Irailaren 21etik ekainaren 28ra

INFORMAZIOA:
Erronda kalea. Bilbo

T: 944 164 646 
sasoiko@bbk.eus

AURREZ AURREZ  

BUELTAN GARA!

ZU ZARA  
PROTAGONISTA!

Horretarako, ikastaroak eta
jarduerak antolatzen dituzte,
bakoitzaren ahalmenak garatze-
ko eta adinekoen ideiak ezaguta-
razteko asmoarekin, eta ikasteko
eta berritzeko gaitasuna landu
dezaten. Urrian, gai hauei buruz-
ko tailerrak egingo dituzte: ira-
kurketa dramatizatuak, musika
antzerkia, komikiak eta film
laburrak. 

Halaber, aurten, Idazten Hasi I.
literatura lehiaketa antolatu dute
55 urtetik gorakoentzat. 

BBK SASOIKO KLUBAK
BBK Sasoiko zentroaren helbu-
ruekin bat eginez, BBK fundazio-
ak BBK Sasoiko klubak sortu ditu
Bizkaiko herri hauetan: Barakal-
don (Arteagabeitia eta Cruces ba-
rrutietan), Basaurin, Bilbon
(Arangoiti, Basurtu, Bilbo Zaha-
rra, Ibarrekolanda, Otxarkoaga,
Santutxu eta Zurbaran auzoe-
tan), Getxon, Portugaleten, San-
turtzin eta Sestaon.
Zenbait jarduera antolatzen di-

tuzte garapen pertsonala, ohitura
osasungarriak eta arte adierazpe-
nak sustatzeko. Izan ere, zentro
horien xedea zerbitzuak eskain-
tzea da, gizarteko kide izatearen
sentimendua garatzen laguntze-
ko eta bizi esperientziak truka-
tzea errazteko. Horretarako, zen-
tro bakoitza ederki hornituta
dago teknologia berriz.
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Hainbat pertsona, jarduera bat egiten, BBK Sasoiko zentroan. BBK



A
dinekoen Na-

farroako Kon-

federazioa,

Tercer Tiem-

po, duela bi

urte sortu zen,

Nafarroako adinekoen kezkak,

arazoak eta egitasmoak ikusgai

jartzeko eta zahartze aktiboa bul-

tzatzeko. Besteak beste, adineko-

ak elkartu daitezen erraztea, eta

adinekoen elkarteen artean espe-

rientziak eta jarduerak trukatzea

da haren helburua. Adinekoen

175 erakunde eta elkarte biltzen

ditu, eta Burlatan dauka bulegoa;

astelehenetik ostiralera izaten da

zabalik, 9:00etatik 14:30era arte.

Nafarroako Gobernuko Esku-

bide Sozialetako Departamen-

tuak eta Adinekoen Nafarroako

Konfederazioak lankidetza hi-

tzarmen bat dute. Ondorioz, Adi-

nekoen Nafarroako Konfedera-

zioak diru laguntzak jasotzen ditu

Nafarroako Gobernuko departa-

mentu horren eskutik; besteak

beste, asoziazionismoa sendotze-

ko, teknologia berrien erabilera

sustatzeko —adinekoen elkarteen

artean eta adinekoen artean ere

bai—, eta aholkularitza, presta-

kuntza eta orientazio jarduerak

antolatzeko.

Horrela, Adinekoen Nafarroa-

ko Konfederazioak zenbait

proiektu abiatu ditu; hala nola

adinekoei erraztasunak eskain-

tzen dizkie, egunerokoan infor-

ZAHARTZE AKTIBOA
BULTZATZEN
NAFARROAN
Adinekoen Nafarroako Konfederazioaren asmoa da Nafarroako
adinekoen kezkak, arazoak eta egitasmoak ezagutaraztea, 
eta zahartze aktiboa bultzatzeko egitasmoak martxan jartzea.

Bi adineko paseatzen, Iruñeko Gazteluko plazan. IÑIGO URIZ / FOKU

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
bisitatu webgune hauek:
www.tercertiempo.tel
www.navarra.es
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mazio teknologia berriak erabil

ditzaten eta, bidenabar, adineko-

en elkarteen arteko komunika-

zioa hobea izan dadin. Horretara-

ko, ikastaroak ematen ditu.

JARDUERA PROGRAMAK
Nafarroako Gobernuko Eskubide

Sozialetako Departamentuak,

Pertsonen Autonomia eta Gara-

penerako Nafarroako Agentzia-

ren bitartez, 865.974,64 euroren

diru laguntzak bideratuko ditu

adinekoen 148 elkartek antolatu-

tako jarduera programak babes-

teko, abuztuaren 16an jakinarazi

zuenez. Asmoa da adinekoen

parte hartze soziala sustatzea  eta

bakarrik bizi diren adinekoei la-

guntzea.
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