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Nagusien beharrizanen diagnosia eta ekintza-planerako oinarriak jasotzen dituen dokumentu 
hau Otxandion bizi eta lan egiten duten elkarte eta pertsonei esker egindako lana da.  

 
 
 
 

Dokumentu hau bizilagunentzat egina da. Gogoeta eta elkarlan komunitarioa sustatzea 
helburu izanik irakurketa eta eztabaidagai izan nahi du.  

 
 

Nagusi prozesuko lan-taldea. Otxandio -2014ko urtarrila- 



Herri-ola: Nagusi prozesua 

bizitza kalitatea helburu 
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Otxandio begiratu baten  

ʘ Otxandio Kantauri isurialdetik at dagoen Bizkaiko herri bakarrenetakoa da, Atlantiar eta Mediterranear isurialdeko Anboto eta Gorbeia 
mendien artean kokatuta dagoena. Ezaugarri geografiko honek baldintzatuta, harreman sozial eta administratiboak askotarikoak dira: 
Arratia-Nerbioi eskualdean kokatua dago, baina halaber, Durangaldeko Mankomunitatearekin harreman estua du (gizarte-zerbitzuak 
Duarangoko Mankomunitatearekin ditu mankomunatuta). Azkenik, osasun hezkuntza zerbitzuak Arabatik jasotzen ditu.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

0 

ʘ 1300 biztanle inguru ditu egun. Tradizionalki Industria sektoretik bizi izan den herria da. %4-5 inguruko langabezia-tasa erregistratua 
izan du krisi ekonomikoaren aurreko garaietan. Egun, tasa hori bikoiztu egin da. 
 

ʘ Ehundura komunitario sendoa eta bizitza sozial aberatsa duen herria da. 
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1 Nondik abiatzen gara?  
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ʘ Otxandioko Udalak, Herri-ola herri-proiektuaren Nagusi egitasmoaren baitan, hirugarren 
adineko pertsonen beharrizanei erantzuteko ekintza-plan integrala osatzeko 
konpromisoa  du.  

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

arrese
beitia

parekide

herritarron kontseilua

ʘ Herritarren bizitza kalitatea helburu duen herri-proiektua da Herri-ola, parte-hartzea, 
iraunkortasuna, elkartasuna eta euskalduntasuna oinarritzat dituena. Gizarte zibil auto-
antolatua, Udala eta tokiko eragile ekonomikoak dira herri-proiektu honen protagonistak. 
Garapen eredu justuago, demokratikoago eta iraunkorragoaren alde eginez, Otxandioren 
garapen sozial, kultural, ekonomiko eta politikoan positiboki eragitea du helburu. 

ʘ Eragin-esparru anitzen artean gure nagusien bizitza kalitatea aztertu eta hobetzea 
helburu duenari deritzogu Nagusi prozesua. Jendarte baten garapen-maila, hein baten, 
gizarte-sistema horrek segmentu sozial ahulenekiko darabiltzan babes-mekanismoen 
nolakotasunak definitzen du. Horregaitik, Nagusi prozesuak garrantzia berezia hartzen du 
Herri-ola herri-proiektuaren baitan. 



1 Faktore kausalak  
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Nagusi prozesuaren iblibidearen hastapenak 2012. urtean eman ziren. Abiapuntuan 
lau faktore kausal aurkitzen ziren: 

 
 
 

 
ʘ Otxandio geografikoki Durangaldeko zentrutik urrun egonik, Amankomunazgoak 

eskainitako hainbat zerbitzuk Otxandion duten irisgarritasunaren gaineko kezka 
dago Udalean. 
 
 
 
 

ʘ Herriko etxebizitza parkearen zati batek aurkezten dituen irisgarritasun arazoak 
tarteko, osasun-etxe berriaren bigarren eta hirugarren solairuetan etxebizitza 
egokituak eraikitzeko aukerak aztertzeko beharra aurkezten da. 
 
 

 
ʘ Baldintza finantzarioak onak izanik eta eraikinaren kokapen estrategikoaz 

jakitun, eraikina erosi zuen Udalak. Eraikin berri horrek gerontologia alorrean 
Otxandiok beharko dituen zerbitzuen nolakotasunaren ezaugarri desberdinak 
pentsatzen hasteko premia azaleratu zuen. 

 
 
 

ʘ Egiturazko faktore sozial eta kultural desberdinek etorkizuneko erronka 
konplexuen aurrean kokatzen dute herriko bizitza sozialean leku berezia duen 
elkarte hau. 

 

 
 

1. Udalak hainbat zerbitzu Durangoko Merinaldearen Amankomunazgoarekin ditu 
mankomunatuta (nagusiei zuzendutako dinamizazio sozio-kulturala, gizarte-zerbitzuak, etb.).  

2. Osasun-etxe berriaren proiektuak nagusien beharrizanei zuzendutako etxebizitzak eraikitzeko 
eskaintzen dituen aukerak aztertzeko premia. 

3. Udalak zaharren egoitzaren ondoko eraikinaren erosketa gauzatzen du.  

4. Jubilatu elkartearen etorkizuneko erronkak.  



1 Prozesuaren kokapena  
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Hirugarren adineko pertsonen beharrizanen ikuspegiek ez dute sinplifikazio errazik onartzen; aitzitik, 
esku artean dugun gaiak begirada konplexuagoaren premia du. Besteak beste, eta abiapuntuko 
hurbilpen gisa, balizko ekintza-plan eraginkor batek askotariko eremuak izan beharko lituzke kontuan:  
 
• Pertsona adinduen ongizatea eta bizi-kalitate egokiaren bermea diren osagaien gaineko 

hausnarketa; jakinik, bizi-kalitatearen kontzeptuak, ziurrenik, ikuspegi zabalak eskatzen dituela: 
duintasuna, gaitasuna, auto-askitasuna, auto-estimua, ongizate fisikoa, independentzia, hazkuntza, 
komunitatean integrazioa…  

 
• Gaitasun funtzionalak ez ezik, garrantzitsuak direla ere harreman sozialen eta familiazkoen 

ehundura sendoak. 
  
• Zerbitzu profesionala, eta ekipamendu egokiak beharrezkoak izango direla familia-baliabideen 

osagarri gisa. Eta garrantzitsua litzatekeela asistentzia profesional oro gertukoa, pertsonalizatua eta 
duina izatea. 

 
• Komunitate harremanen nolakotasunak zeresan handia izan dezakeela adinduen bizi-kalitatearen 

oinarrietan. 
 
• Pertsona adinduen eskubide indibidual eta kolektiboak errespetatuko dituzten ikuspegiak 

beharrezkoak direla. 
 
• Edota, zahartzaroaren, adinduen zaintzaren eta gune sozioasistentzialen irudi positiboa sustatzea 

landu beharreko atala dela.  



1 Erreferentzia bila  

10 Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Abiapuntu horretatik nagusien bizitza kalitateari eragiten dioten eremu desberdinak 
aztertzeko premia ondorioztatu zen. Hiru ezaugarri bete beharko lituzkeen gogoeta-
prozesua egitea erabaki zen: 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

 
 

1. Ikuspegi integrala: 
 
Jokoan dauden elementu guztiak kontutan izan. Gizarte-joerak aztertu, azterketa-esparru desberdinen 
arteko zehar-loturak identifikatu, une oro ikuspegi globala mantenduz. 
 
2. Parte-hartzailea: 
 
Herritarren gogo, bizipen eta iritzi subjektiboak jasoko dituen gogoeta-prozesua. Bestalde, azterketa 
honen objektu den nagusien gizarte-segmentua prozesuan subjektu bihurtzeko borondatea jaso 
beharko luke. 
  
3. Esku-hartze psikosozialerako erreferentziazko eredu baten oinarritua: 
 
Aztertu beharreko eremu eta azpi-eremu desberdinak identifikatuko lituztekeen erreferentziazko eredu 
bat beharko luke gogoeta-prozesuak. Matia fundazioak (Ingema) proposatutako eredua hartu da 
erreferentzia gisa, berau Otxandioko herriak osatzen duen komunitatearen ezaugarri sozial, kultural eta 
ekonomikoetara egokitzeko asmoz. Hiru azterketa-eremu bereizi dira hasiera baten: 
 

• Osasuna: esku-hartze soziosanitarioa (osasun fisikoa, gaitasun funtzionala, osasun psikikoa). 
• Komunitatea: laguntza informala, elkartegintza, parte-hartzea, belaunaldi arteko harremanak. 
• Zerbitzuak: hezkuntza, kultura eta aisialdia; errekurtso profesionalen antolaketa eta kudeaketa. 
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Helburuak eta metodologia 
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Hiru dira gogoeta-prozesu honen helburu nagusiak:  
 

 
 

 
 

ʘ Komunitatea, osasuna eta zerbitzuak, hiru azterketa-eremu hauetako hutsune 
nagusiak identifikatu eta ekarpenak jaso. Hiru azterketa-eremuotan 5 ikerketa-
lerro nagusi identifikatu dira: 
 

• Erretiroa eta jubilatu gazteak 
• Zahartzaro osasuntsuaren ezaugarriak 
• Zaintza informala 
• Jubilatu elkartearen erronkak 
• Udal-baliabide eta zerbitzuak 

 
 

 
 
 

ʘ Nagusien kezka eta beharrizanak eragile eta protagonistek eskaintzen dituzten 
perspektiba desberdinetatik aztertuko dira.  
 
 
 

 
 

ʘ Nor bere esparrutik eta arduratik, herriko eragileen eta nagusien ekarpena   
funtsezkoa da egitasmoaren etorkizuneko inplementazioan.  

 

 
 

1. Otxandion nagusien beharrizanei erantzungo dion ekintza-plan integralaren oinarriak eta 
ildoak zehaztuko dituen diagnosia garatzea.   

Prozesuaren helburu orokorrak   

2. Diagnosia eta ekintza-planaren diseinua prozesu parte-hartzaile baten bidez osatzea. 

 

3. Gizarte-eragile eta pertsona anitzen inplikazioa bilatzea. 
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Metodologia  2 

Lan-dinamika eraldatzaileak sustatzeko prozedura eta metodologia berriak ezarri ditugu. Bitarteko metodologiko, tekniko eta politikoei 
arreta berezia eskaini diegu, ikerketa ekintza parte-hartzailearen (IEP) irizpideak jarraituz: 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Ekimen adostua; eragile guztien onespena jaso beharko du prozesuak. 
 Harremanak: kudeaketa eta sareen garrantzia; eragileen arteko hartu-eman eredua 

aldatzeko kolektiboki eraikitako prozesua behar du izan, berdinen arteko lankidetzan 
arituz. 

 Ikasketa-prozesua; eragileen arteko konfiantza eta elkarlana ahalbidetuko dituen 
baldintzak landuko dira. 

 Partaide guztiek kontrastatutako auto-diagnosia gauzatuko da. 
 Diskurtso, ideia eta elkarlanerako formula berriak eraikiko dira; tailer eta 

hausnarketarako metodologia ezberdinen bitartez, prozesu hurbil eta irekiak izan 
behar dute.  

 Esku-hartze zehatzak gauzatu; auto-diagnosia definitzen dugun neurrian, prozesuari 
zilegitasuna emango dion esku-hartze zehatzak gauzatuko dira.   

 Prozesuaren ebaluaketa jarraitua; inplikatuta dauden eragileak elkarrekin hausnartuz, 
zertan asmatzen den eta zertan ez identifikatuz.  

Egitasmoaren definizioa 

 
 

Diagnostikoaren txosten 
irekia 

 

Txostena eta ekintza-
plana 

 

 

Ebaluazioa 
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Metodologia eta lan-taldeak   2 

Talde eragilea:  Udala, herritarrak,  Lanki (MU) eta  EHU. 

Gogoetarako saio irekiak: Erretiroa, Zahartzaro 
osasuntsua, Zaintza eta Jubilatu elkartea.  

Sakoneko elkarrizketak: medikua eta erizaina, Arabako 
Osakidetzako arduradunak, zaintzaile profesionalak, 
zaintzaile informalak, zaharren egoitzako zuzendaria, 
GSRko zuzendariak, gizarte-langilea,  Sasoia 3º edad, 
jubilatu elkartea...  

Jarraipen batzordea: Osakidetza, Lahar elkartea,  Sasoia 
3º edad, GSR eta Jubilatuen elkartea.  

Itzulera saioa  

Diagnosi-prozesuaren antolaketa guneak eta emandako urratsak:   

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
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Kanpoko laguntza   2 

Andere Ormazabal: prozesuaren diseinu eta dinamizazio metodologikoa. 

Izarne Lizaso: ikerketa-lerroen gaineko ikuspegi teknikoak lau saio irekien bitartez. 

 

NAGUSI PROZESUA: nagusien bizitza kalitatea aztergai 

Bilera: 
 
Zaintzaileen zaintza,  gogoetarako saio irekia.  

Data: 
2013/04/23 

Ordua eta iraupena: 
 
17:00-18:30 

Tokia: 
 
Udaletxeko pleno aretoan  

 

   2 

 

Gizakion bizi-itxaropena lorpen sozial garrantzitsua da. Azkeneko mendean bizi-itxaropena bikoiztu egin da. Hala 

ere, gertaera horrek zenbait ondorio kaxkar baditu. Horien artean, besteak beste, adineko pertsonen 

dependentzia eguneroko jarduerak egiteko: janzteko, jateko, ohetik altxatzeko, ibiltzeko, eta abar. Zeregin 

horietaz arduratzen den pertsona kasu gehienetan bakarra eta emakumezkoa izan ohi da eta honek hainbat 

egoera pairatu ditzake, esaterako, nekea, urduritasuna, lo egiteko arazoak, denbora librearen murrizketa, eta 

abar. Hala, zaintzaileak bere burua nola hobetu zaindu dezakeen izango da saio honetako mintzagaia. 

Horretarako, zenbait eduki landuko dira eta metodologia dinamikoa eta aktiboa erabiliko da.   

 Nortzuk parte hartu dugu  saio honetan? 

  

Guztira 18 lagun bildu gara, 13 emakume eta 5 gizon. Hauek izan dira partaideak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nondik abiatu gara? 

 

Lehenik eta behin, gaurko gogoeta saioaren aurkezpena eta egitarauaren azalpena entzuteko aukera izan dugu. 

Hauxe da hirugarren saio honetarako diseinatu duguna:  

 

  

 

 

 

 

 

Aurkezpenak egin ondoren, Izarne Lizasok zaintzaileen zaintzaren jardun bidean aipagarriak diren  indar-gune eta 

ahulgune nagusiak aipatu ditu, ikuspegi honetatik  talde gogoetarako interesgarriak diren elementuak entzuteko 

aukera izan dugu, hurrengo atal  honetan bere aurkezpenean erabilitako edukiak laburbiltzen ditugu:  

 

     Izena 

 Anun Agirre  Zaintzaile profesionala  

 Koldo Pildain  Zaintzailea  

 Juan Luis Zaintzailea  

 Maribel Azkorbebeitea  Zaintzailea 

 Andoni Bazterra  Zaintzailea 

 Blanqui Balanzategi Zaintzailea  

 Mari Tere Larrañaga Zaintzailea 

 Raquel Lopez Zaintzailea 

 Dolores Uribe  Zaintzailea  

 Miguel Prados Zaintzailea 

 Bego Olaso  Zaintzailea 

 Maritxu Garmendia  Zaintzailea  

 Manu Ibarrondo  Zaintzailea  

 Milagros Elguea Zaintzailea  

 Cecilia Linaza Zaintzailea  

 Raquel Garcia  Zaintzailea  

 Izarne Lizaso EHUko irakaslea  

 Andere Ormazabal Lankiko kidea  

1. Aurkezpen itzulia 

2. Zaintzaileen zaintzaren azalpena. Izarne Lizaso  

3. Talde txikietako eztabaida  

4. Kafea eta galletak  

 Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
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Prozesuaren bide-orria   2 

Talde eragilearen 
sorrera 

Sakoneko elkarrizketak 

Dokumentazio lana 
Gogoetarako saio 

irekiak (5) 

Jarraipen batzordea  

Zaintzaileen formazio 
saioa 

Diagnosiaren eta 
ekintza-planaren 

diseinua  

Itzulera saioa 

Inplementazioa eta 
 2. fasea  

1 

2 

6 

3 

5 

9 

8 

7 

4 
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Diagnosiaren bila 

 

3 
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Paradigma aldaketa   3 

ʘ Zahartze prozesuan eragina duten faktore desberdinak aztertuz gero, zahartze prozesuari lotutako esparru desberdinetan paradigma aldaketa 
baten aurrean gaudela esan genezake. Ikuspegi, diziplina eta instituzio desberdinetatik aztertu beharreko paradigma aldaketa baten aurrean. 
Esperimentatzeko garaia da, prozedura berritzaile onenak aurkitzeko helburuz. Nagusi prozesuaren bisioa, herri mailan, maila komunitarioan, 
jarraian zerrendatzen diren egiturazko aldaketen aurrean zer erresilientzia-mekanismo aktibatu ditzakegun aztertzea da. 
 
 

ʘ Eusko Jaurlaritzak 2011an aurkeztutako “Cien propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las personas que envejecen. Bases para 
un plan de acción” dokumentua hartuko dugu analisi hau oinarritzeko. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

 
ʘ Dokumentu honetatik abiatuta, honako eremuei jarriko 

diegu arreta: 
 

• Egitura demografikoa. 
• Egitura familiarrak. 
• Zahartzaroari buruzko pertzepzio subjektiboak. 
• Zaintza eredua. 
• Errekurtso profesionalak. 

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/100 propuestas para avanzar ULTIMO.pdf
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Paradigma aldaketa: egitura demografikoa   3 

Biztanleriaren zahartzea, jaiotza-tasaren beherakadaren eta bizi-itxaropenaren gorakadaren ondorioz.   

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Jaiotza-tasaren eboluzioa EAEn. Bizi-itxaropenaren eboluzioa EAEn. 
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Paradigma aldaketa: egitura demografikoa   3 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

!! 
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Paradigma aldaketa: egitura familiarrak   3 

ʘ Jaiotza-tasaren jaitsierak eta bizi-itxaropena handitzeak 
egitura familiarrak aldatu ditu. Ondorioz, belaunaldi 
gehiagoko familia-egiturak sortzen dira. Horrek ez du 
automatikoki bizikidetza gehiago adierazten.  

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

ʘ 1993an 60 urtetik gorako pertsonen %15,2a bere seme-
alabekin bizi zen hauen etxeetan. 2010ean zifra hau %3,6ra 
jeitsi da. 

 
ʘ Pertsona bakarreko etxebizitzak %16,5etik %24,8 izatera 

pasatu dira denbora tarte berdinean. 
 
ʘ El itinerario más frecuente del hogar familiar comienza con 

una estructura de convivencia entre padres e hijos durante 
la edad adulta; se transforma en un nido vacío con las 
emancipaciones residenciales de los hijos; después se 
produce el fallecimiento de uno de los cónyuges, dando paso 
a una etapa en soledad; por último, se puede producir la 
reagrupación en el hogar de alguno de los hijos o hacia el 
hogar de los hijos, la institucionalización o la desaparición 
del hogar.  
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Paradigma aldaketa: zahartzaroari buruzko pertzepzio subjektiboa   3 

60 urte inguruko pertsonek, jubilazioaren bueltan dabiltzatenek, ikuspegi berriekin egiten diete aurre bizitzaren etapa horri, dinamikoagoak, 
sortzaileagoak, irekiagoak, sozialagoak. Arrazoietako batzuk: 
 

• Bizi-itxaropena handitu da. 
• Lan merkatuan aritu den emakumeen portzentaia handiagoa da aurreko belaunaldiekin konparatuta.   
• Heziketa maila altuagoa izan duen belaunaldia da. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
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Paradigma aldaketa: zaintza eredua   3 

ʘ Zaintza jaso eta eman egiten dute nagusiek. 
Estereotipoek diotenaren kontra, gehiago ematen 
dute jaso baino. 

 
ʘ Zaintza informalaren pisua nabarmena da. 

Emakumeek egiten dute lan hau nagusiki. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

!! 

Zaintza lanen hartzaileak. 
Zaintza lanen emaileak. 
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Paradigma aldaketa: errekurtso profesionalak   3 

ʘ Ingurune sozial naturalarekiko atxikimendua: 
herritarren gehiengoak beraien ingurune sozial 
naturalean zainduak izatea nahiko luke. Zahartzeari 
buruz dirauten nazioarteko erakunde guztiek 
babesten dute “etxean zahartu” helburua. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Laguntza behar izatekotan, non bizitzea gustatuko 
litzaiekeen (60 urtetik gorakoak), 2010.  

ʘ Biztanleriaren zahartzeak dakartzan beharrizan sozialei 
aurre egiteko gizarte-zerbitzuei bideratutako gastu 
publikoak gora egin du hazkunde ekonomikoko 
garaietan. Krisi ekonomikoak joera hori baldintzatu 
egin du. 
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Herriari begirada bat: egitura demografikoa   3 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

 

NAGUSI PROZESUA: nagusien bizitza kalitatea aztergai 

Bilera: 
 
Zaintzaileen zaintza,  gogoetarako saio irekia.  

Data: 
2013/04/23 

Ordua eta iraupena: 
 
17:00-18:30 

Tokia: 
 
Udaletxeko pleno aretoan  

 

   2 

 

Gizakion bizi-itxaropena lorpen sozial garrantzitsua da. Azkeneko mendean bizi-itxaropena bikoiztu egin da. Hala 

ere, gertaera horrek zenbait ondorio kaxkar baditu. Horien artean, besteak beste, adineko pertsonen 

dependentzia eguneroko jarduerak egiteko: janzteko, jateko, ohetik altxatzeko, ibiltzeko, eta abar. Zeregin 

horietaz arduratzen den pertsona kasu gehienetan bakarra eta emakumezkoa izan ohi da eta honek hainbat 

egoera pairatu ditzake, esaterako, nekea, urduritasuna, lo egiteko arazoak, denbora librearen murrizketa, eta 

abar. Hala, zaintzaileak bere burua nola hobetu zaindu dezakeen izango da saio honetako mintzagaia. 

Horretarako, zenbait eduki landuko dira eta metodologia dinamikoa eta aktiboa erabiliko da.   

 Nortzuk parte hartu dugu  saio honetan? 

  

Guztira 18 lagun bildu gara, 13 emakume eta 5 gizon. Hauek izan dira partaideak:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nondik abiatu gara? 

 

Lehenik eta behin, gaurko gogoeta saioaren aurkezpena eta egitarauaren azalpena entzuteko aukera izan dugu. 

Hauxe da hirugarren saio honetarako diseinatu duguna:  

 

  

 

 

 

 

 

Aurkezpenak egin ondoren, Izarne Lizasok zaintzaileen zaintzaren jardun bidean aipagarriak diren  indar-gune eta 

ahulgune nagusiak aipatu ditu, ikuspegi honetatik  talde gogoetarako interesgarriak diren elementuak entzuteko 

aukera izan dugu, hurrengo atal  honetan bere aurkezpenean erabilitako edukiak laburbiltzen ditugu:  

 

     Izena 

 Anun Agirre  Zaintzaile profesionala  

 Koldo Pildain  Zaintzailea  

 Juan Luis Zaintzailea  

 Maribel Azkorbebeitea  Zaintzailea 

 Andoni Bazterra  Zaintzailea 

 Blanqui Balanzategi Zaintzailea  

 Mari Tere Larrañaga Zaintzailea 

 Raquel Lopez Zaintzailea 

 Dolores Uribe  Zaintzailea  

 Miguel Prados Zaintzailea 

 Bego Olaso  Zaintzailea 

 Maritxu Garmendia  Zaintzailea  

 Manu Ibarrondo  Zaintzailea  

 Milagros Elguea Zaintzailea  

 Cecilia Linaza Zaintzailea  

 Raquel Garcia  Zaintzailea  

 Izarne Lizaso EHUko irakaslea  

 Andere Ormazabal Lankiko kidea  

1. Aurkezpen itzulia 

2. Zaintzaileen zaintzaren azalpena. Izarne Lizaso  

3. Talde txikietako eztabaida  

4. Kafea eta galletak  
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Otxandio, 2013/01/01. Populazioa: 1298 
(emakumezkoak 613, gizonezkoak 685) 

EAEko egitura demografiko berdina: 
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Herriari begirada bat: egitura demografikoa   3 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

URTEA 
LANGABEAK 

GUZTIRA 
LANGABEZIA 

% 

SEXUA ETA ADINA 

GIZONAK EMAKUMEAK 

<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45 

2006$ 26 4% 2 13 2 - 2 7 

2007$ 18 3% 
 

3 - 3 8 4 

2008$ 25 4% 2 6 2 1 7 7 

2009$ 54 9% 3 21 7 1 13 9 

2010$ 55 8% 5 19 6 1 15 9 

2011$ 67 10% 3 30 6 - 17 11 

2012$ 71 11% 3 32 8 2 15 11 

2013$ 73 11% 1 25 13 - 17 17 

2014$ 71 11% 2 23 17 - 13 16 

!
!
!

Herritarren hezkuntza maila. 2011. urteko datuak (Lanbide). 

Langabezia datuak Otxandion. 



3 Herriari begirada bat: gizarte-zerbitzuak eta gizarte-laguntzak 

Gizarte-zerbitzua/laguntza Batazbesteko hartzaile kopurua 
2013an 

Etxez-etxeko arreta (SAD) 5 

Egoitza zerbitzua 3 

Familia eremuko zaintzarako laguntza (PCEF) 12 

Zerbitzuari lotutako laguntza ekonomikoa (SAAD) 2 

Teleasistentzia 10 

2013an 64 dependentzia balorazio burutu ziren. Udalak ez du balorazio horien emaitzak jakiteko aukerarik.  

Gizarte-laguntza Batazbesteko hartzaile kopurua 
2013an 

Oinarrizko errenta + gehigarriak (RGI+SUM+PCV) 40 

Larrialdi sozialerako laguntza (AES) 11 

Pobrezia egoeren adierazle izan daitezke hurrengo datu hauek: 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
27 
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Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
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MUNICIPIO Otxandio Otxandio

Etiquetas de fila Perceptores RGI Suma de TOTAL

ene / 13 33 16.763,28 €

feb / 13 32 15.638,09 €

mar / 13 34 28.133,84 €

abr / 13 32 16.026,21 €

may / 13 36 26.460,70 €

jun / 13 38 21.446,34 €

jul / 13 40 24.405,80 €

ago / 13 40 22.126,28 €

sep / 13 40 23.563,68 €

oct / 13 41 21.926,46 €

nov / 13 39 20.760,97 €

dic / 13 39 22.061,67 €

259.313,32 €

MUNICIPIO Otxandio Otxandio

Etiquetas de fila Perceptores SUM Importe SUM

ene / 13 2 89,62 €

feb / 13 2 89,62 €

mar / 13 3 336,88 €

abr / 13 3 134,43 €

may / 13 3 134,43 €

jun / 13 3 134,43 €

jul / 13 3 134,43 €

ago / 13 2 89,62 €

sep / 13 2 89,62 €

oct / 13 3 134,43 €

nov / 13 3 134,43 €

dic / 13 3 134,43 €

1.636,37 €

MUNICIPIO Otxandio Otxandio

Etiquetas de fila Pereptores PCV Importe PCV

ene / 13 15 3.409,99 €

feb / 13 14 3.159,99 €

mar / 13 16 5.404,99 €

abr / 13 15 3.309,99 €

may / 13 18 6.043,33 €

jun / 13 18 4.043,32 €

jul / 13 19 5.089,99 €

ago / 13 17 3.760,00 €

sep / 13 17 4.441,67 €

oct / 13 18 4.250,00 €

nov / 13 17 4.000,00 €

dic / 13 18 4.408,33 €

51.321,60 €

Otxandio
RGI + SUM + PCV

SUM

PCV

EVOLUCION PERCEPTORES RGI AÑO 2013

MUNICIPIO

MUNICIPIO

33 32 
34 

32 
36 

38 
40 40 40 41 

39 39 
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Herriari begirada bat: gizarte-zerbitzuak eta gizarte-laguntzak 
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Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
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MUNICIPIO 2012 2013 %

Nº SOLICITANTES 11 17 55%

SOLICITANTES HOMBRES 4 8 100%

SOLICITANTES MUJERES 7 9 29%

SOLICITANTES EXTRANJEROS 6 9 50%

SOLICITANTES NACIONIALES 5 8 60%

UNIDADES CON 1 PERSONAS 4 13 225%

UNIDADES CON 1 PERSONA NACIONALES 2 5 150%

UNIDADES CON 1 PERSONA EXTRANJEROS 2 8 300%

UNIDADES CON 2 PERSONAS 1 2 100%

UNIDADES CON 2 PERSONAS NACIONALES 0 1

UNIDADES CON 2 PERSONAS EXTRANJEROS 1 1 0%

UNIDADES CON 3 PERSONAS 6 2 -67%

UNIDADES CON 3 PERSONAS NACIONALES 3 2 -33%

UNIDADES CON 3 PERSONAS EXTRANJEROS 3 0 -100%

TOTAL DE PENSIONISTAS 1 4 300%

PENSIONISTAS NACIONALES 1 3 200%

PENSIONISTAS EXTRANJEROS 0 1

TOTAL NO PENSIONISTAS 10 13 30%

NO PENSIONISTAS NACIONALES 4 8 100%

NO PENSIONISTAS EXTRANJEROS 6 5 -17%

SOLICITANTES CON 1 SOLICITUD 8 13 63%

SOLICITANTES CON 2 SOLICITUDES 3 4 33%

SOLICITANTES CON 3 SOLICITUDES 0 0

SOLICITANTES CON MAS DE 3 SOLICITUDES 0 0

OTXANDIO
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14

16

18

2012

2013

AES 

Herriari begirada bat: gizarte-zerbitzuak eta gizarte-laguntzak 



Otxandioko  udala Bizkaiko Foru Aldundia 

Durangoko Mankomunitatea 

Gizarte-langilea  

Sasoia 3º edad 

Jubilatu elkartea 

Etxez etxeko laguntza  

Kultura 

Gizon eta 
emakumeak 

Gimnasia 

Emakumeak  

GSR  

Eusko Jaurlaritza 

Osakidetza 

Medikua eta 
erizaina 

Eliza  

Abesbatza 

Fondako  bi 
koadrila 

Eskulanak  

Nagusien 
Dantza taldea  

Mendi taldea  

Hazien taldea  

3 Herriari begirada bat: herriko eragileen argazkia  

Soziograma honek herriko nagusiek sozializatzeko dituzten espazioen eta eragile publiko eta pribatuekin dituzten harremanen berri ematen du: 
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Ikerketa-lerroak  3 

Erretiroa  eta jubilatu gazteen begiradak 

Zahartzaro osasuntsuaren ezaugarriak 

Zaintza eta  zaintzaileen beharrizanak 

Jubilatu elkartearen  erronkak   

1 

2 

4 

5 

2013ko urtarrilean abiatu genuen gogoeta-prozesu honetan, nagusien bizitza kalitatearen 
baitan dauden eremu ezberdinak aztertzeko aukera izan dugu. Hauek dira diagnosi honen lerro 
nagusiak.  

Udal baliabide eta zerbitzuak    

3 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Diagnostiko kualitatibo honetan, gai hauetako bakoitzean protagonista direnen pertzepzio 
subjektiboak jasotzen saiatu gara saio irekien eta sakoneko elkarrizketen bitartez. 
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Erretiroa eta jubilatu gazteen begiradak   3 

Gizakion bizi-itxaropenaren luzatzea eta bizi-kalitatearen hobetzea dela eta, egungo erretiratua aurreko belaunaldietakoengandik 
bereizten da eta zenbait ezaugarri propio aurkezten ditu, oro har, baliabide ekonomikoak izatea eta aktiboagoa izatea, besteak 
beste. Egungo erretiratuak hainbat ezaugarri berezi eta esanguratsu dituela jakinik, diagnosi honen ikerketa-lerroetako bat 
erretiroari buruzko  gogoeta egitea  izan da.   

Zer aukera zabaltzen 
dizkigu? 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

NAGUSI PROZESUA: Nagusien bizitza kalitatea aztergai 
 

ERRETIROAREN GOGOETARAKO SAIO IREKIA   

 

IZARNE LIZASO ELGARRESTA 

Psikologian Doktorea 

Otxandio (2013eko otsailaren 19a) 

Izarne Lizasok egindako gaiaren kokapena 

Zeintzuk dira gure 
beldurrak? 

Zer da guretzat erretiroa? 

Zenbat denbora eman dugu bizitzako 
etapa honetaz pentsatzen?  

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Erretiroa/AURKEZPENA JUBILAZIOA.ppt
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Erretiroa eta jubilatu gazteen begiradak   3 

2.  Emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak nabariak dira: 
• Ekonomikoak. 
• Etxeko ardura eta zaintza lanen desoreka. 
• Emakume batzuen kasuan parte-hartze sozialerako aukera mugatuagoa. 
 

3. Gaur egun bizi dugun egoera ekonomikoaren ondorioz, nagusien zaintza lanak 
eta ardurak areagotu dira (biloben zaintzaren karga nabaria da). 

 
3. Erretiroarekin parte-hartze sozialerako aukerak zabaldu egiten dira:  

• Formazioaren eskaintza jubilatu gazteen beharretara egokitzeko eskaera 
orokorra da; adb: hizkuntzak, sare sozialak, etb. 

• Herriko partaidetza eta komunitatea indartzeko sektore potentziala da 
jubilatu gazteena. 

• Belaunaldien arteko transmisioa elikatu dezakeen giza-taldea da jubilatu 
gazteena. 

 
5. Mugikortasun arazoak aipatzen dira, bereziki Otxandio eta Gasteiz artean.  
 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

 
Ondorioak: 
 
1. Jubilatuaren profila aldatu egin da:  

• Gaztea, oro har osasun egoera onean aurkitzen dena, bizi-
itxaropen luzeagoa duena. 

• Garapen pertsonalean jarraitu nahi duena. 
• Hezkuntza maila altuagoa duena.  
• Irekiagoa, dinamikoagoa.  
• Jendarteak “nagusitzat” hartzerik nahi ez duena. 
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Erretiroa eta jubilatu gazteen begiradak   3 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Pertsona batek esperientzia handia metatzen du bere bizitzan zehar. Jubilatzen den jendea, 
gehiago goiz jubilatzen bada, kapital izugarria da komunitate batentzat. Gaur egungo gizarte 
hipermodernoan, dena horren azkar doanean, dena hain aldakorra denean, badirudi gazteena 

dela protagonismo osoa, eta jubilatzen dena dagoeneko ez dela baliagarria; eta ilobak 
zaintzea, kartetan jokatzea edota ortuan lan egitea beste aukerarik ez duela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGUSI PROZESUA 

ERRETIROAREN GOGOETARAKO 

SAIO IREKIA  
 

I.Saio irekiaren akta-2013ko otsailaren 19a- 

Saio irekiaren akta  

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Erretiroa/130219 Erretiroa.Saio irekiaren akta..pdf
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Zahartzaro osasuntsuaren ezaugarriak   3 

Gizakion bizi-itxaropenaren luzatzea eta bizi-kalitatearen hobetzea dela eta, egun zahartzaro prozesuan desberdintasun handiak 
beha daitezke. Hala, hiru zahartzaro mota desberdintzen dira: zahartzaro normala, zahartzaro patologikoa eta zahartzaro 
arrakastatsua. Zahartzaro horien ezaugarriei eta euren arteko desberdintasunei buruz aritu gara ikerketa-lerro honetan eta 
Otxandiok zahartzaro arrakastatsua posible egiteko dituen indarguneak identifikatzen saiatu gara. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Izarne Lizasok egindako gaiaren kokapena  

NAGUSI PROZESUA: Nagusien bizitza kalitatea aztergai 

 

ZAHARTZARO OSASUNTSUARI BURUZKO SAIO IREKIA   

 

IZARNE LIZASO ELGARRESTA 

Psikologian Doktorea 

Otxandio (2013eko martxoaren 4a) 

Zer jarduera sozial egiten 
ditugu? 

Gure burua (adimena 
emozioak) behar 

bezala lantzen dugu? 

Zein da gure egoera ekonomikoa?  

Gure gorputza zaintzen 
dugu? Zer egiten dugu?  

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Zahartzaroa/AURKEZPENA ZAHARTZARO OSASUNTSUA.ppt
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Zahartzaro osasuntsuaren ezaugarriak   3 

Ondorioak: 
 
1. Otxandiok bizitza kalitatea bilatzeko baldintza fisiko eta sozial onak 

eskaintzen ditu: 
• Harreman sozialetarako espazio komunitario egonkorrak (auzokideen 

arteko harremanak, tabernak, jubilatuen elkartea, dantza taldea, kirol 
eskaintza desberdinak, abesbatza, etb.). 

• Prebentzio fisikoa lantzeko aukerak (inguru fisikoa, gimnasia, yoga, 
pilates, baratzak, etb.). 

• Eraikin publiko batzuk irisgarritasun arazoak dituzte! 
 

2. Jubilatu elkartearen bidez garatzen den animazio soziokulturalak ez du 
arrakasta handirik nagusien artean. Faktore desberdinak daude honen atzean, 
horietako bat eskaintza horren nolakotasuna izan daiteke (narriadura 
psikologiko eta kognitibo desberdinak arintzeko programetan zentratutakoa). 
 

3. Jubilatuen txokoa espazio sozial garrantzitsua da nagusien sektore 
batzuentzat. Espazio horren faltan oso mugatuta ikusiko lukete beraien bizitza 
soziala. 

 
3. Otxandio herri sozialki aktiboa den arren, azken hamarkadetan, belaunaldi-

arteko harremanak ahuldu egin direla esan daiteke. Harreman hauetan 
sakontzeak ondorio positiboak ekarriko lituzke maila desberdinetan. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
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Zahartzaro osasuntsuaren ezaugarriak   3 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Gure nagusiak beraien arbasoetatik jaso duten ondasun kultural eta sozial historikoaren jabe 
dira. Belaunaldien artean jarraidura bermatzea funtsezkoa da herri-nortasunaren zutabe 

nagusiak sendo mantentzeko.    

Saio irekiaren akta  

 

NAGUSI PROZESUA: 
 ZAHARTZARO OSASUNTSUAREN SAIO IREKIA  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gizakion bizi-itxaropenaren luzatzea eta bizi-kalitatearen hobetzea dela eta, egun zahartzaro 

prozesuan desberdintasun handiak beha daitezke. Hala, hiru zahartzaro mota desberdintzen dira: 

zahartzaro normala, zahartzaro patologikoa eta zahartzaro arrakastatsua. Zahartzaro horien 

ezaugarriei eta euren arteko desberdintasunei buruz aritu gara zahartzaro osasuntsuaren saio 

honetan. Horretarako, zenbait eduki landu ditugu, ariketa eta azalpen ezberdinez bitartez. Hain zuzen 

ere, Hay alguien ahí fuera dokumental interesgarria ikusteko aukera izango dugu. Bertan agertzen 

diren zenbait kasu errealen bidez aipaturiko hiru zahartzaroen ezaugarriak zeintzuk diren zehaztuz. 

 Nortzuk parte hartu dugu saio ireki honetan? 

 

Gaurkoan guztira 18 pertsona bildu gara udaletxeko pleno aretoan, hamabost emakume eta hiru 

gizonezko.  

 

     I zena 

 Marisa Gonzalez de Artaza  

 Maritxu Garmendia Jubilatu elkartea 

 Juan Mari Otxandiano Mirugain elkartea  

 Maribi Lasuen   

 Petra Uribe  

 Mª Ascensión Gomez   

 Guadalupe Unzalu Jubilatu elkartea  

 Juan Cruz Axpe  Mirugain elkartea 

 Margari  Jubilatu elkartea  

 Sole Elgea Jubilatu elkartea  

 Cecilia Linaza  

 Sole Elgezabal  

 Dolores Uribe  Nagusi lan taldeko kidea  

 Juan Luis Nagusi lan taldeko kidea  

 Mari Tere Nagusi lan taldeko kidea 

 Izarne Lizaso Dinamizatzailea 

 Pello Otxandiano Dinamizatzailea 

 Andere Ormazabal  Dinamizatzailea 

 

Eta hauxe saioaren gai ordena:  

 

 

 

 

 

 Saioaren aurkezpena 
 Izarne Lizasoren eskutik zahartzaro osasuntsuaren azalpena 
 Dokumentala: ¿Hay alguién ahí fuera? Josep Morell 2006 
 Talde txikietan gogoetarako tartea 
 Saioaren itxiera 
 Luntxa  

2013.03.19 Otxandio 

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Zahartzaroa/130319 Zahartzaro osasuntsua. Saio irekiaren akta.pdf
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Jubilatu elkartearen erronkak   3 

Sakoneko aldaketa sozial eta kulturalen ondorioz, jubilatu gazteek ez dute jubilatu elkarteetarako joerarik. Elkarte hauen bueltan jende 
gutxiago dabil eta geroz eta nagusiagoak dira. Ondorioz, arazo desberdinak sortzen dira. Errealitate hau globala da eta Otxandioko 
elkarteari eragiten dion modu beretsuan eragiten die beste herrietakoei ere.  

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Sasoia 3º edad-ek egindako gaiaren kokapena  

Zer baliabide ditugu? 

Nola ikusten gaituzte herritarrek?  

Zeintzuk dira erronka 
nagusiak?  

“EL DESARROLLO ASOCIATIVO 
PROMOTOR DEL ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO” 

 

 
UNA REFLEXIÓN DESDE NUESTRA 

EXPERIENCIA 

 

  

 

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Jubilatu elkarteak/El desarrollo asociativo en personas mayores.ppt
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Jubilatu elkartearen erronkak   3 

Ondorioak: 
 
1. Jubilatuen profila aldatzearekin batera elkarteen eredua aldatzen ari da. Krisian daude, aldaketa garaian. Otxandion nabaria 

da egoera hau. Elkarteko kideen artean etsipen puntu bat ere badago: ez gara jendearengana heltzen, gazteak ez datoz, 
beti berdinak gaude, nekatuta gaude, ez dago etorkizunik. 
 

2. Paradoxikoki, Pasealeku jubilatu elkartea Otxandioko elkarte bizienetako bat da: 50 lagunetik gora biltzen dira urteko 
ekintza nagusienetan (asanblada, bazkaria) eta hilero 60 bat lagun hurbiltzen da modu baten ala bestean txokora. 
 

3. Elkartea eta txokoa (espazio fisikoa) bereizi behar dira. Txokoak erronka propioak ditu (kudeaketa eta antolaketa 
ereduarekin lotuta horietako batzuk). Elkarteak Otxandioko bizitza sozial eta kulturalean protagonismoa irabazi lezake ondo 
proiektatzen bada eta herritarren gogoarekin konektatzen asmatzen badu. 
 

4. Badago masa kritikoa zeinengana zuzendu jubilatu gazteei begira egon gabe.  
 

5. Esku-hartze soziokulturala berrikusi behar da. Eskaintza anitza eta dinamikoa izan behar da, nagusien artean bereizten 
diren adin-talde desberdinentzat erakargarria izan daitekeena, parte-hartzailea eta “alaia”. Belaunaldi gazteekin 
elkarrekintza bilatu behar du.  
 

6. Udalak bere eskaintza kulturalean nagusien ikuspegiak jasotzen asmatu behar du. 
 

7. Jubilatu elkartearen, Udalaren eta Sasoia 3º edad-en arteko elkarlana sendotu behar da. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

 
 

Jarraian, Sasoia 3º edad elkarteko kideak diren Marisa eta Begok Durangaldeako jubilatu elkarteekin burutzen duten 

lanean oinarritutako gogoetaren berri eman dute. Esperientzia ezberdinetatik ikasitakoa balioan jarri eta aurrera 

begira jorratu behar ditugun lan ildoak azaldu dizkigute. Hauxe da haiek erabilitako ppta:  
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Krisiak aldaketa adierazi nahi du. Garai berrietara egokitu behar gara, herritarren gogoekin 
bat egin. Pasealeku jubilatu elkarteak leku berezia izan du Otxandioko bizitza sozial eta 

kulturalean azken hamarraldietan, eta asko dauka eskaintzeko etorkizunean ere. 

Saio irekiaren akta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Saio irekiaren akta-2013ko ekainaren 5a- 

 

NAGUSI PROZESUA: 
JUBILATU ELKARTEEN EREDUA 

 GOGOETARAKO IV. SAIO IREKIA  
 

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Jubilatu elkarteak/130605 Jubilatu elkartea.Saio irekiaren akta..pdf
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Zaintza eta zaintzaileen beharrizanak   3 

Gizakion bizi-itxaropena lorpen sozial garrantzitsua da. Azken mendean bizi-itxaropena bikoiztu egin da. Hala ere, gertaera horrek 
baditu zenbait ondorio. Horien artean, besteak beste, adineko pertsonek pairatzen dituzten dependentzia egoera desberdinak. Zeregin 
horietaz arduratzen direnak kasu gehienetan emakumezkoak izan ohi dira. Lan honen prekarizazioak eta feminizazioak egoera sozial 
larriak sortzen ditu. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Izarne Lizasok egindako gaiaren kokapena  

Zer baliabide ditugu? 

Nola ikusten gaituzte herritarrek?  

 

               EL CUIDADO DEL CUIDADOR  

IZARNE LIZASO ELGARRESTA 

Psikologian Doktorea 

Otxandio (2013eko apirilaren 23a) 

Zeintzuk dira erronka 
nagusiak?  

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Zaintza/ZAINTZAILEA NOLA ZAINDU.ppt
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Zaintza eta zaintzaileen beharrizanak   3 

Ondorioak: 
 

1. Aisialdi eta denbora libre gutxi. Zaintzaileen dimentsio emozionala hobetzeko 
beharra. Zaintzaileekin antolatu diren bi saio irekietan beraien arteko 
konplizitatea oso adierazgarria izan da.  

2. Aitortza publiko eta pribatu eskasa. Lan erreproduktiboaren aitorpenik ezak 
gizartearen erronka nagusienetakoa izaten jarraitzen du. 

3. Zaintzaileek formazio falta nabarmendu dute. 

4. Zaintzaren ardura komunitarioa galtzen ari da. Otxandion baditugu hala ere 
adibide oso esanguratsuak (lagunen/bizilagunen arteko laguntza 
filantropikoa).  

5. Herrian eskaintzen diren zerbitzu publiko/pribatuen arteko koordinazio eza, 
eta eskaintzen diren zerbitzuen ezagutza falta orokorra dela adierazi da.  

6. Dependentzia legeak aitortzen duen familia eremuko zaintzarako laguntzak 
(PCEF) hartu duen protagonismoak zaintza lanen prekarizazioa eta 
feminizazioa areagotzen du.  

7. Pertzepzio orokorra da dependentziari lotutako laguntzak ez direla nahikoak. 
Lurraldeen arteko desoreka nabarmentzen da: egoera berdineko pertsona bati 
Araban dependentzia gradu bat aitortzen zaio eta Bizkaian beste bat. 

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   
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Desoreka bat dago pertsona nagusien zaintzaren esparruan. Populazioa gero eta zaharragoa 
da, eta pertsona nagusiak zaintzeko ditugun gizarte-mekanismoak ez daude egokituta 

eskaera horri aurre egiteko. Egoera konplexu honen ondorioz zaintza lanen prekazizazio eta 
feminizazio prozesu larri bat gertatzen ari da. 

 
 

 
"Por ética, por justicia, por igualdad social, por todo lo que se quiera, las mujeres no pueden 

seguir haciendo este papel. Pero es que, además, su incorporación al trabajo no se lo va a 
permitir en el futuro. Y, aunque quisieran y estuvieran incluso dispuestas a renunciar al 

trabajo, cosa que nadie se imagina, tampoco podrían hacerlo por puras razones 
demográficas. Se prevé que en el año 2040 habrá menos mujeres en edad madura que 

mayores dependientes". 
 
Antonio Abellán, investigador del Instituto de Economía y Geografía del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). 
 

1. saio irekiaren akta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Saio irekiaren akta-2013ko apirilaren 23a- 

 

NAGUSI PROZESUA: 

ZAINTZAILEEN ZAINTZA 

 GOGOETARAKO III. SAIO IREKIA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAGUSI: REFLEXIONANDO SOBRE LOS CUIDADOS 

2013.03.08 Otxandio 

2. saio irekiaren akta  

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Zaintza/130423 Zaintzaileen zaintza .Saio irekiaren akta..pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Saio irekiak/Zaintza/130308 Zaintzaileen saioa.pdf
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“ ENVEJECIMIENTO VIVIENDA Y ENTORNO” 

Informe de la investigación cualitativa  

 

 

 

Equipo de Trabajo: 

 

Dirección: Fundación Ingema 

Mayte Sancho Castiello.  

Javier Yanguas Lezaun. 

  

Informe de la Investigación cualitativa:  

Diego Herranz 

  

Informe de la Investigación cuantitativa:  Fundación Ingema 

Elena del Barrio.  

Unai Díaz.  

 

 

 

 

 

 

 

Convenio de colaboración entre  

la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco  

y la  Fundación Instituto Gerontológico Matia (Fundación Ingema) 

 

 

ʘ Eusko Jauritzak 2011ean aurkeztutako Envejecimiento, vivienda 
y entorno. Informe de la investigación cualitativa dokumentua 
hartu dugu erreferentziatzat zaintzari eta etxebizitzari lotutako 
baliabideen antolaketari dagozkien elementuak aztertzeko 
garaian. 
 

ʘ Landa-lan zabalaren bidez, errekurtsoei buruzko adineko 
pertsonen pertzepzioak jasotzen ditu dokumentu honek. 
Ikerketa kualitatibo sakona da, aurrez aipatutako “Cien 
propuestas para avanzar en el bienestar y el buen trato a las 
personas que envejecen. Bases para un plan de acción”  
dokumentuaren osagarri dena. Lan hauetan etorkizuneko 
nagusiei begirako zaintza-errekurtsoen eta etxebizitza ereduen 
diseinuan eragina duten faktore sozial, kultural eta 
ekonomikoak aztertzen dira. 
 

ʘ Aipatu dokumentuok EAE hartzen dute ikerketa eremutzat. 
Otxandioko errealitatea ez da asko aldentzen aspektu askotan. 

Pertsonengan oinarritutako zaintza eredu integrala deritzon paradigma ari da nagusitzen. Eredu berri honen 
eraikuntzari arreta jartzen ari zaio eremu publiko zein pribatutik, baita gizarte-ekonomiaren perspektibatik ere. Bi 
dira eredu honen oinarriak: adineko pertsonaren erabakimenari zentralitatea ematea, eta osasun arreta soilera 
mugatzen ez den zaintza (ongizate emozionala, garapen pertsonala, pertsonen arteko harremanak, dimentsio 
espirituala, etb.).  

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/Envejecimiento, vivienda y entorno.pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/Enekoitz_Etxezarreta_TESIA.pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/Enekoitz_Etxezarreta_TESIA.pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/Enekoitz_Etxezarreta_TESIA.pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/Enekoitz_Etxezarreta_TESIA.pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/Enekoitz_Etxezarreta_TESIA.pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Dokumentazioa/Enekoitz_Etxezarreta_TESIA.pdf
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Envejecimiento, vivienda y entorno. Informe de la investigación cualitativa ikerketa-lanaren sintesia:  

Ikerketa-lan honen ondorio nagusienetako bat: gaurko nagusiek etxean egoera onean egotearen eta erresidentzia tradizionalean dependentzia 
egoera larrian egotearen tarteko egoerak ez dituzte kasik kontsideratzen.   
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Sakoneko elkarrizketa desberdinetatik (gizarte-laguntzailea, medikua eta erizaina, Osakidetzako Arabako 
arduradunak, zaharren egoitzako zuzendaria, GSRko zuzendariak, zaintzaile profesionalak, zaintzaile 
informalak, etb.) honakoa ondorioztatu da: 
 
 
1. Egun, gizarte-zerbitzuak Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoarekin dauzka mankomunatuta 

Udalak. Azken urteetan, gizarte-zerbitzuen kudeaketaren inguruko gogoeta mahai gainean izan du 
tarteka (etxez-etxeko laguntza Udalak zuzenean kudeatzeak zer abantaila ekarriko lukeen, etb.). 
Gizarte-zerbitzuen mapa argitzeke dagoelarik eta Udal-legea agenda legegilean dagoelarik ez da 
komeni egoera hau aldatzerik. Argipenak gauzatuta aukera guztiak jarri beharko lirateke mahai 
gainean eta erabakiak hartu. 
 

2. Gizarte-laguntzaileak herritarren gaineko informazio gutxi du. Ez du medikuarekin harremanik. Bere 
lana administratiboa da ia bere osotasunean. Gizarte-laguntzaileari falta zaion informazio hori 
medikuak ezagutzen du. Medikuak osasunaren esparru hertsiaz haratagoko espazio 
soziosanitarioaren zati bat betetzen du. 
 

3. Osakidetzak prebentzio soziosanitarioari garrantzia berezia eman beharra adierazten du. Gizarte-
laguntzaileen eta medikuen arteko harremanaren beharraz jabetzen da. 
 

4. Osasun-etxe berriaren eraikuntza diru-laguntzei baldintzatuta aurkitzen da momentu honetan. 
Proiektuan prebentzio soziosanitarioari zuzendutako espazio fisiko bat diseinatu da. Osakidetzak 
espazio honen beharra azpimarratu izan du. 
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5. Pertzepzio hedatua da gizarte-zerbitzuen eta gizarte-laguntzei buruzko informazioa falta dela. Aldi 
berean, burokrazia handia denaren eta erraztasunik ematen ez denaren irudipena da nagusi. 

 
5. Otxandioko egoitza kudeatzen duen GSR kooperatibak herriarekiko konpromisoa adierazten du. 

Bezeroen arretari dagozkien betebehar formalez gaindiko ardurak hartu izan ditu azken urteetan. Ahal 
duen neurrian, zerbitzua herritarrei egokitu behar duela uste du. 
 

6. Udalak egoitzaren ondoko eraikina jabetzan eskuratu du, etorkizunean egoitzaren zerbitzuen 
eskaintza zabaldu edota egokitzeko aukerak zabalduz.  
 

7. Zaintzaile informalen artean eguneko zentroak balorazio positiboa jasotzen du oro har. Herriko 
egoitzak zerbitzu hau eman izan du kasuren baten. Pertzepzio subjektibo hori aspektu ekonomikoak 
jasoko lituzkeen sakoneko inkesta baten bidez konfirmatu beharko litzateke.  

 
5. Herriko etxebizitza parkearen zati handi batek irisgarritasun arazo larria du. Etxebizitza bloke 

hauetako batzuen egitura-ezaugarriek igogailua jartzea ia ezinezko bihurtzen dute. 40 urte inguruko 
etxebizitza parkea da non jende nagusi asko bizi den. 
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4 Ekintza-planaren oinarriak    

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

ʘ Egindako diagnositik abiatuta, ekintza-planaren oinarriak jartzea da atal honen 
helburua, ekintza-lerro estrategikoak identifikatu eta berauek garatzen hasteko 
ekintza zehatzak proposatzea. 
 

ʘ Erresilientzia komunitarioaren ikuspegiarekin proposatzen da ekintza-plan hau: zer 
mekanismo komunitario aktibatu ditzakegu datozen erronken aurrean beste inori 
itxaroten egon gabe? Komunitatea ehuntzen eta pertsonak gaitzen laguntzeko 
ikuspegiarekin aukeratu dira jarraian zerrendatzen diren ekintzok. 
 

ʘ Ez da proposamen itxia, garatzen joan ahala osagarritzen joateko asmoarekin 
proposatzen da. 
 

ʘ Elkarrekin harremanduta dauden lau ekintza-lerro identifikatu dira:  
1. Jubilatu gazteak 
2. Zahartzaro osasuntsua 
3. Zaintza 
4. Udal-baliabideak eta zerbitzuak  

ʘ Ekintza-planaren diseinuan ugaritasuna baino dimentsio kualitatiboa lehenetsi da. Erreferentziazko 9 ekintza identifikatu dira. 
Hauen garapenak, ezbairik gabe, aukera berriak irekiko ditu definitu diren ekintza-lerroetan, ikasketa-prozesu dinamiko eta 
metakorrean. 
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Ekintza-lerroa: Jubilatu gazteak 

Iparra: Nagusi gazteenen (jubilatu berri direnen) beharrizanei zuzendutako ekintza-lerroa. Populazio-segmentu honek zenbait 
bereizgarri aurkezten ditu egun. Dinamikoak dira oro har, ikasi eta esperimentatzeko gogoa adierazten dute. Beraien bizi-kalitatea 
komunitatearekin izango duten hartu-emanarekin lotuta dago neurri baten. Komunitateari zer eskaini asko dute. 

Ekintza JB1: Formazio eskaintza. 

Helburua Giza-talde honen ikasteko gogoari erantzuna emango dion formazio eskaintza iraunkorra antolatzea. 

Kokapena • Bi norabidekoa izan daiteke eskaintza hau: batetik interes pertsonalei erantzungo dion formazioa 
(hizkuntzak, musika instrumentuak, oinarrizko informatika, etb.), eta bestetik, herrigintza prozesuak 
elikatu ditzakeen formazioa (elikadura, energia, zero-zabor, etb.). 

• Kultura batzordeak udaberrian eta udazkenean antolatzen duen formazio eskaintzaren zati bat 
norabide honetan kokatu liteke. Aurrera begira herrigintza prozesuak elikatzen dituen formazioa 
Herri-olak hartu beharko luke bere gain.  

• Belaunaldi gazteagoekin elkarrekintza bilatu beharko da une oro. 
• Auto-antolakuntza sustatu beharko litzateke, interes-guneak identifikatuz eta beraien artean 

saretuz. 
• Iaz antolatu zen nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroa erreferentzia ona da. 
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Ekintza-lerroa: Jubilatu gazteak 

Iparra: Nagusi gazteenen (jubilatu berri direnen) beharrizanei zuzendutako ekintza-lerroa. Populazio-segmentu honek zenbait 
bereizgarri aurkezten ditu egun. Dinamikoak dira oro har, ikasi eta esperimentatzeko gogoa adierazten dute. Beraien bizi-kalitatea 
komunitatearekin izango duten hartu-emanarekin lotuta dago neurri baten. Komunitateari zer eskaini asko dute. 

Ekintza JB2: Herrigintza espazioen irekiera. 

Helburua Jubilatu gazteek komunitatean parte hartzeko (maila kulturalean, sozialean, politikoan) bideak 
zabaltzea. 

Kokapena • Bizi-esperientzia zabala duten heinean, herrigintzaren ikuspegitik, kapital handiko giza-taldea da. 
Gizarte modernoak gazteei eman die protagonismoa, eta pixkanaka adineko pertsonak gizarteko 
dinamika zentraletatik baztertzeko joera nagusitu da.  

• Zahartzaro osasuntsuaren gakoetako bat bizitza sozial aktiboa izatea da, dimentsio indibidualaz eta 
ongizate material eta fisiko soilaz gaindiko dimentsioa garatzea. 

• Otxandiok, elkartegintza aberatsa eta bizitza sozial dinamikoa duelarik, aukera asko zabaltzen ditu 
bide honetan.  

• Eskolako iraskasleek, “Ikas-komunitatea” proiektuan formazioa jaso bitartean, herritarrei eskola-
umeak zaintzeko eskatutako laguntza aurrekari ona da zentzu honetan.  

• Giza-talde honen parte-hartzea sistematikoki bilatu beharko litzateke Herri-olako prozesu 
desberdinetan. 



52 

4 Ekintza-planaren oinarriak: zahartzaro osasuntsua    

Otxandioko nagusien bizitza kalitatea aztergai- 2014ko urtarrila   

Ekintza-lerroa: Zahartzaro osasuntsua 

Iparra: Zahartzaro osasuntsuaren (edo arrakastatsuaren) paradigma sustatzea helburu duen ekintza-lerroa. Bereziki 75 urtetik 
gorakoei zuzendua, nahiz eta adin-muga ezin den era zurrunean ulertu.  

Ekintza ZO1: Prebentzio programa. 

Helburua Osakidetzarekin elkarlanean, Otxandioko nagusiei zuzendutako prebentzio fisiko, psikiko eta 
kognitiborako programa iraunkor baten diseinua. 

Kokapena • Osakidetzak prebentzio soziosanitarioaren balio estrategikoa aitortu izan du.  
• Osasun-etxe berrian helburu honetarako proiektatuta dagoen espazio fisikoa ekintza honi begirako 

baliabidea litzateke.  
• Programa honen diseinurako Otxandioko ekosistemak (ingurune fisiko eta materialak ) eskaintzen 

dituen aukerak probestu beharko lirateke.  
• Udalaren, Durangoko Mankomunitatearen eta Osakidetzaren arteko elkarlana beharko litzateke. 
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Ekintza-lerroa: Zahartzaro osasuntsua 

Iparra: Zahartzaro osasuntsuaren (edo arrakastatsuaren) paradigma sustatzea helburu duen ekintza-lerroa. Bereziki 75 urtetik 
gorakoei zuzendua, nahiz eta adin-muga ezin den era zurrunean ulertu.  

Ekintza ZO2: Eraikinen irisgarritasun arazoak konpontzeko aukeren azterketa egin eta konpromisoak hartzea. 

Helburua Irisgarritasun plan baten diseinua, arrazoizko denbora tartean eraikin publikoetan (eta erabilera 
publikoa dutenetan) irisgarritasuna bermatzeko.   

Kokapena Irisgarritasuna bermatzen ez duten eraikinak: udaletxea, kultur-etxea, Andresa-Landa, frontoia. 
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Ekintza-lerroa: Zahartzaro osasuntsua 

Iparra: Zahartzaro osasuntsuaren (edo arrakastatsuaren) paradigma sustatzea helburu duen ekintza-lerroa. Bereziki 75 urtetik 
gorakoei zuzendua, nahiz eta adin-muga ezin den era zurrunean ulertu.  

Ekintza ZO3: Pasealeku elkartea biziberritzeko programaren diseinua. 

Helburua Pasealeku elkartea biziberritu, nagusien sektore desberdinei ireki eta Otxandioren bizitza sozialean 
erreferente bihurtzea. 

Kokapena • Jubilatuen txokoaren arazoei baino elkartearen erronkei begirako programa: jubilatuen txokoak era 
isolatuan tratatu beharreko arazoak ditu, funtzionamenduari eta kudeaketari lotutakoak. Elkartea 
biziberritzeko erronka txokoaren problematikatik urrundu behar da, elkartea txokoa baino askoz 
gehiago baita. 

• Nagusien artean gazteenei baino adinean aurreratuago daudenei zuzendua: badago masa kritikoa 
zeini zuzendu nagusi gazteenei begira egon gabe. Jubilatu gazteek beste ikuspegi batzuekin 
begiratzen diote bizitzari eta ez dute nagusitzat katalogatzerik nahi. 

• Belaunaldi gazteagoekin espazio komunak bilatuko dituena: belaunaldien arteko harreman 
naturalak sustatzeko ahaleginak izan behar du ezaugarrietako batek. 

• Prebentzio soziosanitarioan zentratua baino, eskaintza soziokulturala irekia, aktiboa eta dinamikoa 
izan beharko da. Batez ere ekintza sozial, parte-hartzaile eta alaiak proposatuko dituena. Beti ere 
nagusien gogoei erantzungo dietenak. 

• Udala, Sasoia 3º edad eta Pasealeku elkartearen arteko elkarlana sendotzeko premia nabarmendu 
da, koordinazio gune iraunkorra martxan jarriz. Programa iraunkor honen diseinuan funtsezkoa da 
hiru eragileen arteko elkarlan estua. Udalak, gainera, konpromisoa hartu beharko du bere eskaintza 
kulturalean nagusien ikuspegiak jasotzeko. 

• Saiakera: Nagusi prozesuaren garapenean zehar Udalaren, Pasealeku elkartearen eta herriko 
tabernen artean antolatutako karta txapelketak bidea erakusten du. 

• Ideiak: zine-foruma, “ikas-komunitatea” proiektuan integratzea, ludotekarekin batera ekintzak 
antolatzea, etb. 
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Ekintza-lerroa: Zaintza 

Iparra: Zaintzaile informalen beharrei erantzuna ematea helburu duen ekintza-lerroa. 

Ekintza Z1: Zaintzaileen topagunearen antolaketa. 

Helburua Lau lirateke topagune honen helburuak: 
1. Zaintzaile informalen errealitatea bisibilizatzea. 
2. Errealitate honi monitorizazioa egiteko tresna izatea. 
3. Zaintzaileei arnas-bide bat eskaintzea, terapia gune bat. 
4. Zaintzaileak gaitu, formatu eta saretzea.  

Kokapena • Nagusi prozesuan zehar antolatutako zantzaileen formaziorako ikastaroa topagune honen erne-
muina izan daiteke. Positiboki baloratu dute zaintzaileek beraiek eta jarraipenerako bideak 
proposatu dituzte. 

• Topagune hau teknikoki gaitutako pertsonek dinamizatu beharko lukete. Dinamizatzaileak herritar 
bolondresak izatea aukera erreala da. 

• Hilean behineko maiztasuna proposatzen da. 
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Ekintza-lerroa: Zaintza 

Iparra: Zaintzaile informalen beharrei erantzuna ematea helburu duen ekintza-lerroa. 
 

Ekintza Z2: ZAINDU programaren garapena. 

Helburua  ZAINDU programaren eskaintza Otxandioko zaintzaileen beharrizanetara egokitzea eta programa 
honek ematen dituen baliabideak Otxandion probestea. 

Kokapena • Otxandioko Udalak Durangoko Merinaldeko Amankomunazgoarekin ditu mankomunatuta gizarte-
zerbitzuak. Nahiz eta administratiboki Durangaldearen parte izan, funtzionalki Otxandiok lotura 
gutxi du Durangorekin, eta geografikoki ere “urrun” gelditzen zaio, Urkiola mendatea tarteko. 

• ZAINDU, Durangaldean mendekotasuna duten adinekoen senide zaintzaileentzat laguntza, arreta 
eta orientazioa eskaintzen duen programa da. 

• Zerbitzuen zati bat (nagusien dinamizazio sozikulturala edota ZAINDU programa bera kasu) 
Durangon zentralizatzen diren heinean, Otxandioko herritarrek ez dituzte hain eskuragarri. 

• Hala ere, programa honen arduradunek prestutasun osoa adierazi dute, aukeren arabera, ZAINDU 
programak barnebiltzen duen eskaintza Otxandiora egokitzeko. Honek esfortzu gehigarri bat 
eskatzen dio Udalari, ikastaroak edota tailerrak herrian antolatzeko taldeak osatzeko ahalegina hain 
zuzen, bideratutako baliabideak ondo probestu daitezen. 

• Nagusi prozesuak iraun duen denboran zehar harreman zuzena mantendu da ZAINDU programako 
arduradunekin. Zaintzari dagokion diagnostikoaren atalean parte hartzearekin batera, bi ikastaro 
eskaini dituzte: lehen sorospenerako ikastaroa eta erlaxazio tailerra. 
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Ekintza-lerroa: Udal-baliabideak eta zerbitzuak  

Iparra: Udal-baliabide eta zerbitzuak eraginkortasunez antolatu eta eskaintzea helburu duen ekintza-lerroa. 

Ekintza UBZ1: Udalaren, gizarte-laguntzailearen eta medikuaren arteko koordinazio-mahaia martxan jartzea. 

Helburua Otxandioko errealitate sozial desberdinen, baina batez ere, dependentzia eta pobrezia egoeren 
monitorizazio lana egitea, eta ahal dela, hauei aurre egiteko neurri eta errekurtsoak zuzentzeko bideak 
erraztea. 

Kokapena • Gizarte-laguntzaileak ez du informazioa eskuratzeko baliabiderik, eta ondorioz bere lana oso 
mugatuta dago. 

• Medikuak eta erizainak daukate gizarte-laguntzaileari falta zaion informazio hori. Hauen eta gizarte-
laguntzailearen artean ez dago harremanik. 

• Osakidetzak bi figura hauen arteko koordinazioa estrategikotzat jotzen du. 
• Udalari bien arteko harremanean erraztaile lana egitea dagokio. 
• Nagusi prozesuan zehar dependentzia egoera larrienak pairatzen dituzten herritarren errolda osatu 

da, Otxandiok, bere dimentsioagatik, kasu larrienen jarraipena egiteko aukerak ematen dituela 
frogatuz. Ariketa honek proposatzen den mekanismo informal honen potentzialtasuna frogatzen du.   

• Hilean behineko maiztasuna proposatzen da. 
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Ekintza-lerroa: Udal-baliabideak eta zerbitzuak  

Iparra: Udal-baliabide eta zerbitzuak eraginkortasunez antolatu eta eskaintzea helburu duen ekintza-lerroa. 
 

Ekintza UBZ3: Otxandiori egokitutako zaintza-errekurtsoen eredua diseinatzea. 

Helburua Otxandioren ekosistemara (ingurune fisiko eta sozialera) egokitutako ereduaren diseinua, gaurko joerak 
kontutan hartuz eta etorkizuneko baldintzapenak aurreikusiz.  

Kokapena • Errekurtsoen eta zaintza ereduen paradigma aldaketaren aurrean kokatu behar du Otxandiok, beti ere 
kontutan izanik errekurtso hauen garapenerako Udalak dituen inbertsio-aukerak mugatuak direla. 

• Zaindua bere ingurune material, sozial eta kulturaletik ez erauztea da “etxean bizi” helburuaren 
oinarria. Zer zerbitzu beharko ditugu eta nola antolatuko ditugu helburu horri begira? 

• GSRk, herrian inplantazioa duen sektoreko eragile ekonomikoa den neurrian, subjektu aktiboa izan 
beharko luke lan honetan. Zer zerbitzu gehigarri eskain ditzake aurrera begira? Zaintzaileek 
asteburuetako eta uda garaiko arnas-zerbitzua proposatu dute. 

• Zaintzaileekin egindako sakoneko elkarrizketetan eguneko zentroaren aukerak balorazio positiboa izan 
du (baldintzapen ekonomikoak kontutan izan gabe).  

• Jasotako informazio subjektiboa kontutan hartuz, etxez-etxeko laguntzaren eta eguneko zentroaren 
arteko osagarritasunean oinarritutako eredua lehenesten da dependentzia gradu ertaineko 
zainduentzat. 

• Udalak egoitzaren ondoko eraikina jabetzan eskuratu du, etorkizunean zaintza-errekurtsoen 
hedapenera zuzentzeko helburuz. 

• Herriko etxebizitza parkearen zati batek dituen irisgarritasun arazoak tarteko, nagusiei egokitutako  
etxebizitzak eraiki edo birgaitzeko aukerak aztertu beharko lirateke. Etorkizuneko osasun-etxeko 
bigarren eta hirugarren solairuetan “logela eskubidekoa” deritzon eredua ezartzea aztertu da Nagusi 
prozesuan zehar. 

• Lehen pausu bezala inkesta sakon bat osatzea proposatzen da, orain arte jasotako herritarren  ikuspegi 
subjektiboetan sakondu eta baldintzapen material eta ekonomikoak barneratuko dituena.  

Ekintza-planaren oinarriak: Udal-baliabideak eta zerbitzuak    
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MONDRAGON,  (3)AYUNTAMIENTO DE OTXANDIO (DPTO. DE SERVICIOS, DEPORTE, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL).

Resumen

Introducción: Como consecuencia del envejecimiento de la población y con el objetivo de dar una respuesta 

adecuada a las necesidades de las personas mayores el Ayuntamiento de Otxandio ha suscrito un acuerdo de 

colaboración con los servicios de Lanki y de la Universidad del País Vasco para realizar un análisis del municipio 

en relación a las personas mayores. Otxandio es un municipio de Vizcaya de 1296 habitantes, un 19,67% son 

mayores de 65 años. El proyecto se viene desarrollando a lo largo del primer semestre del presente año.

Objetivos: Los objetivos generales son: 1) realizar una reflexión en el ámbito de la gerontología a través de un 

proceso participativo a nivel comunitario con distintas instituciones y organizaciones; 2) diseñar un plan integral de 

intervención psicosocial respetando la particularidad del municipio. Los objetivos específicos son: lograr un 

adecuado nivel de satisfacción y bienestar; mantener las competencias funcionales; prevenir el deterioro físico y 

psíquico.

Método y materiales: El proceso de reflexión es pragmático y participativo. Para ello, se han delimitado cuatro 

áreas: salud (bio-psico-social), comunitaria (apoyo informal, asociacionismo, relaciones intergeneracionales), 

educación, cultura y ocio y, organización y gestión de los recursos (centro gerontológico, centro de día, ayuda 

domiciliaria, etc.). Asimismo se han constituido dos grupos de trabajo. Uno de ellos está compuesto por 

profesionales de Lanki, UPV y Ayuntamiento de Otxandio, cuya finalidad es dinamizar y coordinar el proyecto; el 

segundo grupo lo componen las distintas instituciones y organizaciones del municipio (centro de salud, hogar del 

jubilado, etc.) y su principal función es colaborar en el proyecto. Por último se desarrollan cuatro seminarios sobre 

la jubilación, envejecimiento exitoso, el apoyo informal y la intervención cognitiva y emocional con personas con 

deterioro cognitivo.

Prozesuaren aurrediseinua Prozesuaren diseinu metodologikoa Congreso de la Sociedad Valenciana de 
Geriatría y Gerontología-n aurkeztutako 

artikuluaren abstract-a  

Zaintzaileak saretzeko helburuz 
antolatutako formazio eskaintza  

//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Diseinua/Nagusi_diagnostiko diseinua.pdf
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//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Diseinua/Aurrediseinua Nagusi.pdf
//localhost/Users/potxandio/Dropbox/UDALA/Herri-Ola/Nagusi/NagusiDropbox/Diagnostikoa + ekintza plana/Zaintza formakuntza.pdf
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Eskerrak   

Jubilatu elkarteen eredua aldatzen ari da  

Esker mila prozesu honetan parte hartu duzuen guztiei. Nagusi 
prozesuko lan-taldearentzat eta udal gobernuarentzat esperientzia 

hau guztiz baliagarria izan da elkarlanaren eta herritarren 
inplikazioaren beharraz jabetzeko.  

 

Eskerrik asko!   
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“El protagonismo social de las personas mayores 
parece que empieza a ser reconsiderado en la 

actualidad, después de que en los últimos 
decenios se ha podido ver afectado por una 
minusvaloración que corre en paralelo a la 
devaluación de la experiencia biográfica e 

histórica para la evolución de las sociedades 
contemporáneas.” 

 
Envejecimiento, vivienda y entorno. Informe de la investigación 

cualitativa. Eusko Jaurlaritza, 2011. 

  


