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Zer dira Usubilgo Gizarte Zerbitzuak?

Zerbitzuak, programak eta gizarte-baliabideak
Informazioa, balorazioa eta orientazioa
Familiei, adin txikikoei eta gazteei zuzendutako programak
Adineko pertsonei zuzendutako zerbitzuak eta programak
Ezgaitasuna duten pertsonak
Emakumeenganako indarkeria
Prestazio ekonomikoak
Diru-laguntzak elkarteei
Usurbilgo Udaleko baliabideak
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rainak badu lehena eta geroa. Lehengo
orainak ekarri gaitu oraingo orainera eta
honek eramango gaitu geroa orainetik
eraikitzera. Ibilbide horretan, lehengo nahiz
oraingo gizarteak ezinbestekoa du premiak eta
beharrak asetzea, bizirik irautekotan. Lehen hala
eta orain honela garelako, egokitu zaigun garaiarekin eta errealitatearekin bat egin beharra dago,
eta hau, zuhurtziaz eta tentuz jokatzea da.

O

Giza duintasuna eta oinarrizko eskubideak gizonemakume guztiok eskubide ditugunez, ezin dugu
herritarren ongizatea kolokan jarri eta horien aldeko ahaleginean etsi, gure egitekoa baita ditugun baliabideak herritarron eskura jartzea. Egiaren, zuzentasunaren eta onginahiaren bilaketan
saiatzea da, gure ustez, Usurbildarren oinarrizko
beharrak edo orain ahul direnen ongizatea bermatzeko bidea.
Usurbilgo Gizarte Zerbitzuek antolatu duten gida
honek Udaletik bideratzen diren baliabideen zerrenda eskaintzen du eta herritar guztiongana iristea du helmuga eta asmo. Herritarren eskuetan
uzten dugu ongizatearen aldeko apustuan laguntza eta baliabideen eskaintza hau.
Jone Urdanpilleta Urdanpilleta
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GIZARTE ZERBITZUETAKO ZINEGOTZIA

SA
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RA
ZER DIRA USURBILGO
GIZARTE ZERBITZUAK?

Usurbilgo Udaleko Gizarte Zerbitzuen helburu
nagusia, herritarren ongizatea eta bizi kalitatea
hobetzea da. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak herritarrek Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemara iristeko duten sarbidea dira. Gizarte langileek herritarren beharrak asetzeko egokienak diren
programa, zerbitzu eta/edo baliabideen inguruko
informazioa, orientazioa eta balorazioa eskaintzen dute.
Usurbilgo Udalak gizarte baliabide propioak izateaz gain, Udal gizarte zerbitzuetatik beste erakundeen eskumenekoak diren gizarte-baliabide
eta prestazioak eskuratzeko kudeaketak burutzen dira.
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zerbitzuak, programak
eta gizarte-baliabideak
INFORMAZIOA,
BALORAZIOA ETA
ORIENTAZIOA
Udaleko Gizarte Zerbitzuetatik
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak
eskaintzen dituen zerbitzu eta
prestazioen inguruko informazioa
ematen, orientazioa eskaintzen eta
balorazioa egiten da.
Onuradunak baldintza guztiak
betetzen baditu, zerbitzu,
baliabide eta/edo prestazio
egokienera bideratzen zaio,
horretarako beharrezkoak diren
koordinazio eta kudeaketa lanak
burutuz.
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FAMILIEI, ADIN TXIKIKOEI
ETA GAZTEEI ZUZENDUTAKO
PROGRAMA
Familian esku hartzeko
Programa
Programa honen bitartez elkarbizitzarako
zailtasunak dituzten familiei eta adin
txikikoei laguntza eskaintzen zaie: terapia
familiarra eta heziketa familiarra.
Babes-gabezia egoera larrian dauden adin
txikikoen kasuak berriz, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskumenekoa den adin
txikikoen zerbitzura bideratzen dira.
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ADINEKO PERTSONEI
ZUZENDUTAKO
ZERBITZUAK ETA
PROGRAMAK

Mendetasunaren
Legea
Autonomia fisiko,
psikiko, intelektual eta/edo
zentzumenezko galera edo
faltarekin lotutako
arrazoiengatik mendetasun
egoeran aurkitzen diren eta
sorospen edo laguntza
garrantzitsuak behar dituzten
pertsonei zuzenduta dago,
egunerokoak diren ekintzak,
eta, zehazki, norbere zainketari
dagozkion ekintzak aurrera
eraman ahal izateko.
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Mendetasunaren Balorazioaren
bitartez pertsona bakoitzaren
mendetasun-mailari buruzko irizpena
zehazten da eta pertsona bakoitzak
behar dituen zaintzak zehazten dira.
Legeari lotutako prestazio
ekonomikoak ere bideratzen dira:
• Zerbitzuari lotutako laguntza
ekonomikoa
• Familia inguruko zaintzari lotutako
laguntza ekonomikoa
• Zaintza pertsonalerako laguntza
ekonomikoa
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ADINEKO PERTSONEI
ZUZENDUTAKO
ZERBITZUAK ETA
PROGRAMAK

Etxez etxeko laguntza
zerbitzua
Etxez etxeko laguntza zerbitzua
etxean bertan ematen den zerbitzua
da. Ezintasun fisiko, psikiko eta/edo
sentsorial batengatik norbere
autonomia eta segurtasuna mugatua
dutenentzat, gizarte harremanetarako
arazoak dituztenentzat eta ohiko
jarduerak egin ezin dituztenentzat da.
Laguntza honen azken helburua
norbanakoei eta familiei euren
etxeetan oinarrizko premiak asetuta
bizitzen jarraitzea da.

Tele-alarma zerbitzua

10

Bakarrik bizi edo denbora luzean
bakarrik egon behar duten pertsonek,
larrialdi egoera bat gertatuz gero
laguntza edo arreta eskatzeko
zerbitzua da.

Adinduentzako
aldi baterako Egoitzak
Zerbitzu honen bitartez egoitza
batean bizitzeko aukera ematen zaie
etxean bizi ohi diren eta ezgaitasuna
duten adinekoei, hainbat arrazoi direla
eta, denboraldi jakin batez etxean bizi
ezin direnean eta beti ere, gero etxera
itzultzeko helburuarekin.

Etxebizitza babestuak
Egunerokoan laguntza behar
garrantzitsurik izan ez arren,
etxebizitzan mantentzeko zailtasunak
dituzten edo baliabide ekonomiko,
familiar eta/edo sozialik ez duten
pertsona nagusientzat bideratuta
dauden tutoretzapeko ostatuak dira.

Pentsionisten oporraldiak
IMSERSOren bidez adinekoentzat,
pentsiodunentzat eta/edo
jubilatuentzat bideratzen diren
oporren gizarte Programa eta
Termalismo sozialeko programen berri
zabaltzen da herritar onuradunen
artean.

Sendian Programa

Adinduentzako
behin betiko Egoitzak
Zerbitzu honen bitartez, egoitza
batean bizitzeko aukera ematen zaie
hainbat arrazoirengatik etxean bizi
ezin diren adineko pertsonei.

Adindu ezinduak zaintzen dituzten
familien beharrei erantzun bat
emateko bideratutako programa da.
Familiaren baitako egokitzapenarazoak saihestu, ohiko elkarbizitza
egiten lagundu eta adinduaz
arduratzen laguntzen da. Hainbat
baliabide ditu programak:
prestakuntza ikastaroak, laguntza
taldeak, laguntza psikologikoa etab.
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EZGAITASUNA DUTEN
PERTSONAK
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Ezgaitasun azterketen
balorazioa
Edozein esku-hartze egin aurretik,
gaixotasun, lesio edo ezgaitasun bat
duen edonork ezgaitasunaren
balorazioa egin behar du. Balorazio
honek eskubideak zehazteaz gain,
egokien zaizkion baliabideak eta
zaintzak ezarriko ditu.

Laguntza teknikoak
Laguntza honen helburua,
ezgaitasuna eta/edo mendetasuna
duten pertsonei laguntzea da,
eguneroko jardueretan autonomo
izan daitezen. Laguntza teknikoen
artean, mugikortasunerako laguntzak,
garbitasunerako eta bainurako
osagarriak eta atsedenerako
laguntzak eskuratu daitezte
(garabiak, bainurako aulki birakaria,
ohe artikulatuak...).

Egoitzak eta Eguneko
Zentroak ezgaitasuna duten
pertsonentzat
Eguneko zentroetan programa jakin
batzuek eskaintzen zaizkie,
eguneroko bizitzako jarduerak egiteko
beste batzuen laguntza behar duten
60 urtetik beherako ezgaitasuna
duten pertsonei. Bestetik, egoitza
batean bizitzeko aukera ematen zaie
hainbat arrazoi direla eta, ohiko
etxean bizi ezin direnei.

Aparkatzeko txartela
ezinduentzat
Eguneroko bizitza erraztu nahian,
irisgarritasuna eta autonomia bultzatu
asmoz, ezgaitasuna eta mugikortasun
arazoak aitortuta dituzten pertsonei,
ezinduentzako gordeta dauden auto
aparkalekuak erabiltzeko aukera
ematen dien txartela da.
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EMAKUMEENGANAKO
INDARKERIA
Arlo honetan arreta, laguntza eta
informazioa ematen zaie tratu txarrak
eta/edo sexu erasoak jasan dituzten
emakumeei.
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Diru-laguntzak biktimei
Arreta psikologikorako
Programa
Programa honen helburua biktimei
genero indarkeriaren ondoriozko
asaldura psikologikoak gainditzen
laguntzea da tratamendu egokiena
aplikatuz.

Abokatuen ofiziozko txanda
espezializatuari buruzko
informazioa eta hori
bideratzeko laguntza
Tratu txarren eta indarkeriaren
biktimentzako abokatuen ofiziozko
txanda espezializatuari buruzko
informazioa ematen da eta hori
bideratzeko laguntza eskaintzen da.

Diru-laguntza honen helburua genero
indarkeria pairatu duten emakumeei
baliabide ekonomiko bat bermatzea
da, baldin eta errenta-maila jakin
batera iristen ez bada eta lana
lortzeko zailtasun bereziak izango
dituela susmatzen bada, adina,
prestakuntza orokorra edo bereziaren
falta eta beste gorabehera sozial
batzuk direla-eta.

Larrialdietarako etxebizitza
Emakumeen segurtasun fisiko edo
emozionala arriskuan dagoenean, eta
egoitza hartzeko leku segururik ez
dutenean, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eskumenekoa den
larrialdietarako etxebizitzitzara
bideratzen dira.
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PRESTAZIO
EKONOMIKOAK

Kotizatu gabekoen
pentsioak

Diru-sarrerak Bermatzeko
Laguntza
Diru-Sarrerak Bermatzeko Laguntza
diru laguntza bat da eta Gipuzkoan
iraunkorki bizi direnek jaso ahal
izango dute, beti ere, gutxieneko dirusarrerarik ez badute edo elkarbizitza
unitatearen oinarrizko beharrak asetu
behar badituzte.

Gizarte Ongizateko Funtseko
pentsioa
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Pertsona adindu edo ezinduen aldeko
hileko prestazio ekonomikoa da,
bizitzeko oinarrizko beharrei aurre
egiteko gutxieneko diru-sarrerarik ez
badute.

Oinarrizko beharrak asetzeko ematen
den gutxienekoa bermatzeko laguntza
da. Prestazio hau % 65eko edo
gehiagoko elbarritasuna duten eta/edo
65 urte baino gehiago dituzten pertsonei
dagokie. Bi modalitate daude:
ezgaitasunagatik ematen den kotizatu
gabeko pentsioa eta erretiroagatik
ematen den kotizatu gabeko pentsioa.

Gizarte Larrialdietarako
laguntzak
Gizarte bazterkeria gerta ez dadin edo
halako bazterkeriak konpontzeko beharbeharrezkoak diren gastu zehatzak
ordaintzeko nahiko baliabiderik ez
dutenentzat dira. Gastu arruntak edo ohi
kanpoko gastuak ordaintzeko izango
dira. Amaierako izaera dute, helburu
zehatzak gauzatzeko erabiltzen diren
diru-laguntzak dira.

DIRU LAGUNTZA
ELKARTEEI

Ongizatearen arloan
lan egiten duten
elkarteei zuzendutako
diru-laguntzen kudeaketa
Usurbilgo Udalak, Elkarteek,
bestelako erakundeek eta
norbanakoek udalerrian gizarte
zerbitzuen arloan egiten dituzten
ekimenak bultzatu eta sustatzeko
asmoz, diru-laguntza deialdiak
egiten ditu urtero, burutuko diren
jarduerak diruz laguntzeko.
Testuinguru honetan Udaleko
Gizarte Zerbitzuen bidez bi motako
diru-laguntzak ematen dira:
zuzenak (hitzarmenen bitartez) eta
deialdi irekiaren bitartez egiten
direnak.
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USURBILGO UDALEKO
BALIABIDEAK

18

Puntapax Eguneko Zentroa
Helbideak
Gure Pakea Elkartea:
Puntapax kalea 8, Artzabal baserria
Arrate Elkartea:
Aginaga Auzoa, Erriberako kalea 7
Gure Elkartea:
Santuenea Auzoa 11

Eguneroko jarduerak egiteko laguntza behar
duten adinduentzako zentroa da.
12 plaza ditu. Bertako erabiltzaile guztiek
laguntza erabat pertsonalizatua eta osoa
jasotzen dute. Hainbat jarduera egiteko aukera
eskaintzen zaie euren gaitasunak indarberritze
aldera: ariketa bereziak, jokoak, etab. Eguneko
Zentroa zabalik dago astelehenetik igandera.
Garraio zerbitzu egokitua ere eskaintzen da.

Balio aniztun etxebizitza
Larrialdi egoeran dauden herritarrei
zuzendutako baliabidea da. Udalak
Larrialdietarako Etxebizitzaren erabilera
erregulatzeko araudi bat du eta bertan
zehaztutako baldintzak bete behar dira
baliabide hau eskuratzeko.

Jubilatuen elkarteak
Usurbilen jubilatuentzat hiru elkarte daude:
Gure Pakea, Arrate eta Gure Elkartea. Elkar
bizikidetza sustatzeko eta dinamika aktiboak
lantzeko gune aproposak dira. Elkarte bakoitzak
urtean zehar ekintza desberdinak antolatzen
ditu: ikastaroak, hitzaldiak, irteerak eta abar.
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USURBILGO UDALEKO
GIZARTE ZERBITZUETAKO
ORDUTEGIA ETA KOKAPENA
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astelehenetik ostiralera 09:00-14:00
HELBIDEA

Kale Nagusia, 43 · Behea · 20170 USURBIL
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943 377 110
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