ADINEKOENTZAKO
BALIABIDEEN GIDA

GIZARTE ZERBITZUAK
Zigordia kalea 33 behea

ZURE UDALERRIKO GIZARTE ZERBITZUAK
Adinekoen bizi-kalitatea hobetzeko, helburu hauek lantzen ditugu:
•
•
•
•

Adinekoen beharrak aztertu eta baloratu.
Baliabide sozialei buruzko informazioa eta orientazioa eman.
Prestazio eta baliabide sozialak kudeatu.
Baliabide komunitarioak eta prebentziozkoak kudeatu.

Zarauzko Udalak
adinekoei eskaintzen dizkien prestazioei eta
zerbitzuei buruzko informazio guztia duzue gida honetan:
GIZARTE ZERBITZUAK
Zigordia kalea 33
ongizatea@zarautz.eus

Telefonoak:
943 00 51 11
943 00 51 27

ETXELAGUNTZA
ZERBITZUA

• Zerbitzu honen bidez,

TELELAGUNTZA

• Segurtasuna

ematen
duen aparatu bat da.

• Etxean gertatzen diren
larrialdietan (erorikoak,
ondoezak…) komunikazio
eta
arreta
sistema
azkarra eskaintzen du.

• Arreta:

urteko
365
egunetan eta eguneko
24 ordutan.

laguntza pertsonala eta
etxeko lanak egiteko
laguntza ematen zaio
adinekoari, bere etxean
bertan.

EGUNEKO ZENTROA
Maria
Etxetxiki
zentroan,
eguneko
arreta
integrala
eskaintzen zaie mendeko diren
adinekoei.
Bai zentroan bertan, bai
kanpoan, hainbat jarduera
egiten
dira
adinekoen
autonomia mantentzeko eta
hobetzeko.

Mª ETXETXIKI:
EGUNEKO ZENTROA eta
BABESPEKO UDAL
APARTAMENTUAK

BABESPEKO
APARTAMENTUAK
Komunitatean
bizitzen
jarraitzeko behar arinak
dituzten
adinekoentzako
bizilekuak dira. Etxebizitza,
elkarbizitza eta trebetasun
sozialak eta pertsonalak
eskaintzen dira.

LAGUNTZA TEKNIKOAK

www

Etxean
eta
inguruan
irisgarritasuna, mugikortasuna
eta zaintza bermatzeko tresnak
dira
(ohe
artikulatuak,
dutxarako aulkiak, aulkiak,
ibilgailuen
egokitzapenak,
etab.).

SENDIAN
PROGRAMA
Mendeko pertsonak zaintzen
dituzten
senideentzako
laguntzak dira: laguntza
psikologikoa,
laguntzataldeak, egoitzetan egonaldi
laburrak, eta asteburutan
eguneko zentroa.

MENDEKOTASUNERAKO
DIRU-LAGUNTZAK
Adinekoa familian zaintzeko laguntza eta laguntzaile
pertsonala kontratatzeko laguntza: lehenengoa, eguneroko
bizitzako jarduerak egiteko familiakoen laguntza behar duten
adinekoentzat da; eta bigarrengoa, helburu berarekin
laguntza profesionala kontratatzen dutenentzat.

Zerbitzuari lotutako prestazioa: Foru sareko egoitza edo
eguneko zentro batean plaza bat lortzeko zain dauden
bitartean zentro pribatu batean sartzeko beharra
dutenentzako laguntza ekonomikoa da.

BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUK
Gizarte Larrialdiko Laguntzak: eguneroko bizitzako gastu
espezifikoak ordaintzeko (alokairua, argia…) nahiko baliabide
ez duten pertsonentzako laguntzak dira.
Kotizatu gabeko pentsioa eta Gizarte-ongizateko funtsa
Diru-sarreren eta ondarearen araberako pentsioak dira. Bi
kasuetan, oinarrizko premiei aurre egiteko baliabide
ekonomiko nahikorik ez dutenentzat dira.

ADINEKOEN EGOITZA
Mendeko adinekoei arreta osoa eta bizileku iraunkorra
ematen zaie bertan.
Eskaintzen diren zerbitzuak: ostatua eta mantenua, zaintza
pertsonala, laguntza sanitarioa eta erizaintza, kultur
jarduerak, osasuna sustatzeko jarduerak, etab.

ALDI BATEKO EGONALDIAK EGOITZETAN
Mendeko adinekoak aukera izango du urtean hilabete batez
egoitzan egoteko. Helburua da familiei eta, batez ere,
zaintzaileari atsedena ematea.

ZAHARTZE AKTIBOA SUSTATZEKO EKIMENAK +60

Adinekoen elkarteak:
• Udaberri
elkartea
udaberrizarautz@gmail.com
Tel: 943 133 302
Zigordia kalea 20
• Iñurritza elkartea
Tel.: 943 133 017
Mª Etxetxiki kalea 12

Adinekoen mahaia:
Zarauzko Udalak eta adineko
hainbat elkartek eta pertsonak
osatzen dute. Foro honetan
antolatzen da 60+ astea
(adinekoentzako hitzaldiak eta
jardunaldiak).

Urtean zehar ikastaro eta
ekintza ugari antolatzen dituzte
bi
elkarteek.
Informazio
gehiago nahi izanez gero, jo
zuzenean elkarteetara.

Adinekoentzako Kirola eta Osasuna Zarautz (KOZ) KIROLDEGIAN
Orientazio Zerbitzua – Kirola eta Osasuna:

Zerbitzu honen helburua da sedentarismoa baztertzea eta
jendea ariketa egitera bultzatzea.
• Astelehena 9:00 – 11:30 / 15:00-18:00
• Asteazkena 11:00 – 13:30 / 17:00- 20:00

Eskatu hitzordua kiroldegiko harreran edo e-mail bidez:
kirola@zarautz.eus eta koz@zarautz.eus
Tel.: 943 005 123
Kiroldegiko ikastaroak:
• Zunba 60+ (larunbatetan, 10:15-11:05)
• Soinketa 65+ (astelehenetik ostiralera, 11:15-11:45 edo 11:45-12:15;
adinaren arabera)

• Tipi tapa 65+ (astearte eta ostegunetan, 10:00-11:30)

GIZARTE ZERBITZUAK
Zigordia kalea 33
Telefonoa: 943 00 51 11/27
E-maila: ongizatea@zarautz.eus

