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Bizimodu aktiboaren aldeko apustua
Euskal Herriko erakundeak zahartze aktiboa eta osasuntsua sustatzen ari dira, adinekoen bizi

kalitatea hobetzeko, eta, horretarako, inguru lagunkoiak sortzen ari dira, haien parte hartzearekin.  

Euskadi Lagunkoia sareari atxikitako Bizkaiko Talde Eragileko kideak adinekoekiko lagunkoitasunari eta etorkizuneko erronkei buruz aritu ziren uztailaren 21ean, Barakaldon.EUSKADI LAGUNKOIA
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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. 

Euskadi Lagunkoia egitasmoak
hamar urte bete ditu, eta, hori
dela eta, erakusketa ibiltari bat
prestatu dute, eta bakardadeari
ekiteko gida bat argitaratu.

JARDUNBIDE EGOKIAK
Euskadi Lagunkoia programaren
nondik norakoak biltzen ditu era-
kusketak. Kubo handi baten itxu-
ra du. Kuboa inguratzen duen al-
fonbra plastikoak QR kode bat du,
informazioa helarazten duena:
Euskadi Lagunkoiaren filosofia,
ezaugarriak eta hamar urteotako
lorpen nagusiak. Horrez gain, La-
gunkoia Euskadi Sarea osatzen
duten udalerrien mapa ikus dai-
teke, hari atxikitako 500 saltoki
baino gehiagoren berri jakin dai-
teke, eta jardunbide egokien adi-
bide batzuen berri ere bai.

Instalazioa Donostian egon da
uztailean, eta irailetik aurrera
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoa-

ko beste udalerri batzuetan izan-
go da.

Uztailaren 11n, erakusketa Do-
nostian inauguratu zenean, Ma-
rian Olabarrietak, Eusko Jaurlari-
tzako Gizarte Zerbitzuetako zu-
zendariak, Euskadi Lagunkoia
programarekin bat egin dutenen
parte hartzea eskertu zuen: «He-
rritartasun aktiboa eta adineko
pertsonen parte hartzea sustatze-
ko lanean aritu diren erakunde,
entitate eta pertsona guztiek ha-
mar urteko konpromiso irmoa ai-
tortzen dugu, eta txalotu». Era
berean, azpimarratu zuen pro-
gramaren helburua dela «herri-
tarren eta sektore publiko, priba-
tu eta sozialen parte hartzea sus-

tatzea, Euskadin adiskidetasun
mugimendua garatzeko».

Bakardadea: ekintzarako gida
da bakardadeari ekiteko gidaren
izenburua. Bakardadean bizitze-
aren, bakardadea sentitzearen eta
bakartze sozialaren artean dau-
den desberdintasunak ematen
ditu. Horri buruz mintzatu zen
Elena del Barrio, Matia Institutu-
ko zuzendarikide eta ikerlaria,
Donostiako ekitaldian: «Bakar-
dade sentimendua areagotzeare-
kin zerikusia duen faktorea da
bakarrik bizitzea, baina bakarrik
bizi diren pertsonek ez dute zer-
tan bakarrik sentitu. Zahartzaro-
an bakarrik bizitzea bizi baldin-
tzen hobekuntzaren ondorio ere
bada: erosteko ahalmen handia-
goa, osasun egoera hobea eta au-
tonomia eta independentzia han-
diagoa». 

Olabarrietak emandako Euskal
Autonomia Erkidegoko (EAE) 
55 urtetik gorako pertsonen bizi
baldintzei buruzko 2020ko
inkestako datuen arabera, 65
urtetik gorakoen %31,1 bakarrik
bizi dira, eta %26,6 bakarrik sen-
titzen dira.

Halaber, adineko pertsonen
bakardadeari ekiteko programak
abian jartzeko gakoak ematen di-
tu gidak, eta zenbait esku hartze
mota zehazten ditu: «Gizartea

INGURU ADEITSUAK ERAIKITZEN
Euskadi Lagunkoia egitasmoaren hamargarren urteurrena dela eta, hainbat herritan ikusi ahal izango den
erakusketa bat prestatu da, eta bakardadeari ekiteko gida bat argitaratu.
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sentsibilizatzea, zuzenean esku
hartzea, bakardade egoerak pre-
benitzea edo pertsona horiek
identifikatzea», Olabarrietaren
hitzetan.

Euskal Herriko eta munduko
beste leku batzuetako jardunbide
egokien adibideak ere biltzen ditu
gidak, «ekintza espezifikoak
abiarazteko inspirazio iturri izan
daitezkeenak».

BIZI KALITATEA HOBETU
Zahartze aktiboaren paradigma
kontuan izanik lantzen ari dira
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 lagunkoiak izateko. Araban,
Bizkaian eta Gipuzkoan, Euskadi
Lagunkoia egitasmoaren bitar-
tez.

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
EAEko herrietako eta hirietako
bizitzan 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.
Aurten, guztira, Arabako, Bizkai-
ko eta Gipuzkoako 71 udalerri
parte hartzen ari dira, herri lagun-
koi izateko helburuz. Horietatik
25 Gipuzkoakoak dira, 28 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.

Euskadi Lagunkoia programa-
ren hamargarren urteurrenera-
ko, Bide bat, bizitza askoleloa au-
keratu dute. Olabarrietak udale-
rri berriak Euskadi Lagunkoiaren
sarean sartzeko deia egin du, eta
«bultzada berri bat» hartzeko es-
katu, «Euskadiko udalerriak gero
eta leku integratzaileagoak, esku-
ragarriagoak eta lagunkoiagoak
izan daitezen orainaldian eta etor-
kizunera begira».

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.euskadilagunkoia.
net
www.irekia.euskadi.eus

@

Euskadi Lagunkoia egitasmoari buruzko erakusketa Donostian, uztailean. IREKIA



N a f a r r o a k o
Gobernuko
Osasun De-
partamen-
tuak koordi-
natuta, hain-

bat toki eta gizarte erakundek
2017-2022 Zahartze Aktibo eta
Osasungarriaren Estrategiari be-
rrekiteko urratsak egin dituzte,
2030erako Agendaren eta Zahar-
tze Osasungarriaren Hamarkada
(2021-2030) planaren helburue-
kin bat eginda.

Otsailaren 16an antolatutako

ekitaldian, Maria Txibite Nafarro-
ako Gobernuko lehendakariak
azaldu zuen zein den estrategia-
ren helburua: «Pertsonen auto-
nomia erraztea haien eskubideak
errespetatuko diren inguru adei-
tsu batean».

Horrela, 2017-2022 Zahartze
Aktibo eta Osasungarriaren
Estrategiaren barruan martxan
jarritako ekinbideak aztertu
dituzte, eta estrategia egokituko
dute adinekoen aurrera begirako
beharrak eta eskaerak aintzat har
ditzan. Zahartze aktiboa eta osa-

sungarria bultzatzeko egitasmo-
ak abian jarriko dituzte, adineko-
en bizi kalitatea ahalik eta onena
izan dadin, pertsona autonomo
eta independente izaten jarrai
dezaten ahalik eta denbora
gehien.

Halaber, adinekoekin lagun-
koiagoa izango den gizarte bat
eraikitzea da asmoa.

ZAHARTZE
OSASUNGARRIAREN
ESTRATEGIA
Nafarroako Gobernuak eta toki eta gizarte erakundeek Zahartze Aktibo
eta Osasungarriaren Estrategia sustatu dute 2030erako Agendan.

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

@
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B
izkaiko eta Ara-
bako Foru Al-
dundiak zenbait
egitasmo bultza-
tzen ari dira
egoitzak berri-

tzeko eta adinekoen beharretara
egokitzeko; haiei arreta handia-
goa emateko eta bizi kalitatea ho-
betzeko, azken batean. 
Batetik, Bizkaiko Foru Aldun-

dia Bizkaiko egoitzak bizikidetza
unitate bihurtzeko lanean ari da.
Bestetik, Arabako Foru Aldun-
diaren bultzadaz, egoitza berri bat
eraikitzen ari dira Gasteizen, Ara-
barren egoitza, eta, horrez gain,
Gizarea arreta eredua lantzen ari
dira Arabako egoitzetan. 

ARRETA
PERTSONALIZATUAGOA
Bizkaiko Foru Aldundia aurrera
ari da egoitzetan 25 pertsona arte-
ko bizikidetza unitateak sortzeko
lanean, arreta pertsonalizatuagoa
izan dadin, etxekoen unitatearen
antzekoena izan dadin, komuni-
tateari irekita egon daitezen, eta
laguntza behar dutenen premia,
nahi eta itxaropenei erantzun
diezaieten.
Unai Rementeria Bizkaiko

ahaldun nagusia Getxoko Jesu-
sen Bihotza udal egoitzan izan
zen maiatzaren 22an. Ordurako
amaituta zegoen zentro hori bizi-
kidetza unitate bihurtzeko pro-
zesua. Lau bizikidetza unitate txi-
kitan banatuta dago, eta 70
lagunentzako tokia dago.
Rementeriarekin batera, Amaia
Agirre Getxoko alkatea eta Sergio

Murillo Gizarte Ekintzako dipu-
tatua ere izan ziren han.
Unai Rementeriak nabarmen-

du zuenez, aurrera doa iraupen
luzeko zainketak pertsonaliza-
tzeko eraldaketa prozesua: Biz-
kaiko beste hogei egoitzatan mar-
txan dago jadanik. Helburua da
2023aren amaieran bizikidetza
unitateetan antolatutako foru
erantzukizuneko adinekoentza-
ko tokien % 35 izatea. 
Izan ere, Bizkaiko Foru Aldun-

dia iraupen luzeko zainketen
eraldaketa bultzatzen ari da,
aniztasunaren arretan eta bizi
proiektua garatzeko laguntza be-
har dutenen beharrizan, itxaro-
pen eta lehentasunen bilakaeran
aurrera egingo duen pertsonali-
zazioa lortzeko.
Arreta ikuspegiaren bilakaera

horrek aldaketa kultural handia
dakar, eta orain arte finkatutako
prozesu eta dinamikak egokitzea
eskatzen du, gainera. Hori dela
eta, Rementeriak nabarmendu
zuen egoitzak giza eskalan eral-
datzea pixkanaka-pixkanaka
gauzatzen ari dela. «Guztion
ongizate hori lortzeko urrats sen-
doak egiten jarraitzen dugu.
Batez ere, iraupen luzeko zaintza
behar duten Bizkaiko adinekoei
dagokienez».
Amaia Agirrek azpimarratu

zuen Jesusen Bihotza udal egoitza
elkarbizitzarako unitate txikien
ereduarekin lan egiten duen lehe-
na dela Bizkaian, eta pertsonen-
gan jartzen duela arreta. «Gure
helburua da pertsonen autono-
mia sustatzea, haien gaitasunak

sustatzea eta, aldi berean, pertso-
nen duintasuna, eskubideak eta
bizitzaren historia errespetatzea.
Egoitzan 2017an hasitako proze-
sua burutu ahal izan da zentroko
langile guztien ahaleginei eta in-
plikazioari esker, eraldaketa posi-
ble egin baitute».

EREDU INKLUSIBOA
Arabarren egoitza Gasteizko Ka-
kua auzoko Blas de Otero kalean
eraikitzen ari dira. Obrak eta al-
tzari horniketa urte amaieran
amaituta egotea espero dute bul-
tzatzaileek, eta, ondorioz, egoitza
datorren urtearen hasieran jar-
tzea martxan. 

Arabarren egoitza diseinatzeko
orduan, eredu inklusibo baten
alde egin da, askotariko ezauga-
rriak dituzten erabiltzaileak arta-
tzeko. Adinekoentzako egoitza-
ren eremuak ehun lagunentzako
tokia izango du, eta bizikidetza

EGOITZAK BERRITZEN
Bizkaiko Foru Aldundiak martxan jarri du egoitzak bizikidetza unitate
bihurtzeko prozesua, eta, Arabako Foru Aldundiaren ekimenez,
Arabarren egoitza berria eraikitzen ari dira Gasteizen. Gainera,
Arabako egoitzetan Gizarea arreta eredua lantzen ari dira.
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unitatetan banatuko da. Toki ho-
riek narriadura kognitiboa dute-
nentzat eta desgaitasun intelek-
tual eta gaixotasun mentalen bat
duten adinduentzat izango dira.
Desgaitasun fisiko larriren bat
dutenentzako egoitza eremuak
25 egoiliarrentzako tokia izango
du, eta adinekoentzako eguneko
zentroak, berriz, 25 lagunentza-
koa. Adinekoentzako modulue-
tako gelen % 75 banakakoak izan-
go dira, eta baita ezintasun fisiko
larriren bat dutenentzako gela
guztiak ere.
Eraikinak 7.700 metro koadro

baino gehiago izango ditu, eta
berdegune bat ere edukiko du.
Solairuak ekipamenduen arabera
bereizita egongo dira, eta, gaine-
ra, haien guztien arteko eremu
erkideak bilduko dituzte.
Egoiliarrak bizitzeko berezko

guneez gain (gelak, komunak,
areto partekatuak, bulegoak eta
bisita gelak), egoitzak sorospene-
rako guneak ere izango ditu (erre-
habilitaziorako, mediku kontsul-
tetarako, jardueretarako eta eri-
zaintzarako).
Egoitza eraikitzeko orduan,

kontuan hartu da energia eragin-
kortasuna, eraikinaren eta haren
instalazioen diseinuan hartutako
neurrien bidez: energia eskaria
apaltzea, instalazioetako eragin-
kortasuna eta, azkenik, egoitzan
bertan sortutako energia berriz-
tagarria.
Eredu publikoan eta sozialean

oinarrituta, egoiliarrentzako toki
guztiak publikoak eta Arabako
Foru Aldundiak Arabarren gizar-
te ekimeneko kooperatibarekin
hitzartuak izango dira. Erakunde
horrek kudeatuko du zentroa.
Halaber, langile bazkideek par-
taidetza izango dute egoitza zen-
troa martxan jarri eta kudeatuko
duen kooperatiban. 
Mondragon Korporazioarekin

aritzen da Krean kooperatiba, eta
hark diseinatu du Arabarren
egoitzaren eraikina. Gainera,
eraikitzeaz ere arduratu da, eta
IMQ Igurco zerbitzu soziosanita-
rioen kudeaketan diharduen

enpresak ere parte hartu du
proiektuan.
Irailaren 12an, Ramiro Gonza-

lez Arabako diputatu nagusia
Gasteizko Arabarren egoitza be-
rriaren obrak ikusten izan zen,
egitasmoan parte hartzen ari di-
ren gainerako erakundeetako ar-
duradunekin. Obrak «erritmo
onean» egiten ari direla esan zuen
Gonzalezek.

HARREMANETAN
OINARRITUTA
Arabako Foru Aldundia harrema-
netan oinarritutako Gizarea arre-
ta eredua bultzatzen ari da Araba-
ko egoitzetan. Emilio Sola Gizarte
Politiken Saileko foru diputatuak
proiektu pilotuaren emaitzak
aurkeztu zituen irailaren 15ean:
«Emaitzak oso onak izan dira, eta
horrek bultzatzen gaitu eredua
beste egoitza batzuetan ere ezar-
tzera».
Emaitzak 2021eko urritik aur-

tengo ekainera arte Gasteizko La-
kuako foru egoitzan egindako la-
nean bildutakoak dira. Modulu
horretan, 85 urteko batez besteko
adina eta profil psikogeriatrikoa
duten 23 pertsona bizi dira, men-
dekotasun indize handiak, haus-
kortasun aurreratua eta demen-
tzia larria dituztenak.
Ondorioak hiru eremutan bil-

tzen dira. Hala, egoiliarrei dago-
kienez, ikusten da bizi kalitatea-
ren zeharkako adierazle batzuk
hobetu direla, hala nola hauskor-
tasun maila, eta, bereziki, psiko-
farmakoen beharra apaldu dela.
Familietan, ongizate emozional
handiagoa eta ospitaleratutako
senideek jasotzen duten zaintza
dela-eta gogobetetze handiagoa
nabaritzen dira. Eta, profesional
taldean, nabarmena da laneko es-
tresa eta presio sentsazioa arin-
tzen direla, eta ongizate emozio-
nala areagotzen dela.
«Gizarea arreta eredua pertso-

narengan oinarritutako arretatik
harago doa, eta profesionalen,
senideen eta egoiliarren arteko
harremanetan oinarrituta dago»,
Solak nabarmendu zuenez. Lehe-
nengo urratsa dementzia aurre-
ratua duten eta desioak eta beha-
rrak adierazi ezin dituzten
pertsonekin lantzea da, eta
horrela familiak gehiago inplika-
raztea zainketetan, profesionalen
inplikazio emozional handiagoa
lortzea, eta erabiltzaileen, langi-
leen eta familien ongizatea hobe-
tzea.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
bisitatu webgune hauek:
www.bizkaia.eus
www.araba.eus

@

Unai Rementeria Bizkaiko ahaldun nagusia Getxoko Jesusen Bihotza egoitzan, eta Ramiro Gonzalez Arabako diputatu nagusia Gasteizko Arabarren

egoitza berriaren obrak ikusten, egitasmoan parte hartzen ari diren gainerako erakundeetako arduradunekin. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - ARABAKO FORU ALDUNDIA

«Guztion ongizatea
lortzeko urrats sendoak
egiten jarraitzen dugu;
batez ere, iraupen luzeko
zaintza behar duten
adinekoei dagokienez»
UNAI REMENTERIA
Bizkaiko ahaldun nagusia

«Gizarea arreta eredua
profesionalen, senideen
eta egoiliarren arteko
harremanetan
oinarrituta dago»
EMILIO SOLA
Arabako Gizarte Politiken Saileko 
foru diputatua


