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"Osasun mentaleko
laguntzaile
pertsonala
sortzeak,
gizarteratzen
aurrera
egitea ekartzen
du".

Elena Briongos Rica
Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko Federazioko lehendakaria

nel anxelu gonzález zapico
ESPAINIAKO OSASUN MENTALEKO Konfederazioko lehendakaria

Azken urteetan aurrerapen garrantzitsuak egin dira osasun mentalaren arretaren arloan,
eta bereziki osasun mentalari dagokionean, erkidegoko esparruan, eta laguntza eta gizartelaguntzako baliabideak hornitzeari dagokionez.
Horrez gain, aurrerapen handiak ere ikusi ditugu arautegietan. Horietako bat, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonal eta arretari buruzko Legea izan zen
zalantzarik. Ongizate-estatuaren laugarren euskarria izateko helburuarekin sortu zuten.
Baina arau garrantzitsu horrek ez du izan aurrez espero zuten ibilbidea, ez eta ezarpen maila ere, autonomia-erkidegoetan garapena oso bestelakoa izan delako, eta murrizketa ekonomikoak izan dituelako. Horren ondorioz, ia desagertu da.
Oraindik bide luzea dago egiteko. Urte gehiegitan osasun mentaleko arazoei egindako arreta
eredu biologizista batean egon da, eta eredu hori, zaharkituta egoteaz gain, desegokia ere
bada. Horrela, osasun mentaleko arazo bat eragin edo areagotu ditzaketen gizarte eta ingurumen faktoreak ez ditu kontuan hartu.
Ibiltzen eta garatzen jarraitu nahi dugun bide garrantzitsu horietako bat, pertsonei modu independentean bizitzeko beharrezkoak diren laguntzak ematen dizkiena da. Bestalde, besteen
baldintza eta eskubide berdinetan erkidegoan barne hartzeko aukera ematen die.
Horrez gain, osasun mentalak eskubideak urratzen diren edozein egoera kentzea eskatzen
du, baina gaur egun, errealitatea izaten jarraitzen du. Eta noski, ezinbestekoa da gizarteak
osasun mentaleko arazoen inguruan duen iritzi estigmatizatu eta diskriminatorioa aldatzea.
Horrez gain, arretaren arloko profesionalekin lan egin behar da, eskaintzen duten laguntzaeredua aldatzeko.
Horregatik guztiagatik, gure ustez, laguntza pertsonala bilakaera urrats horietako bat da
hesiak kentzeko, pertsonaren eta haren bizi-proiektuaren garapen osoa lortzeko.
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Osasun mentaleko laguntzaile pertsonalaren irudiak gizarteratzean aurrera egitea ekartzen du, baita pertsonaren garapena bideratzea ere, laguntza eskatzen duten arlo guztietan.
Bestalde, gizarte gaitasunak eta gaitasun pertsonalak berreskuratzen aurrerapen handiagoa
egiten da. Horrez gain, prestatzeko edo lanpostu bat lortzeko euskarri gisa ere balio du
Laguntza pertsonala normalean "Mendekotasunari buruzko Lege" gisa ezaguna den legean
eskubide unibertsal eta subjektibo gisa hartzen da, aitortutako mendekotasun-gradu desberdinak dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko. Baina oraindik, indarrean sartu zenetik
hamabi urte igaro direla, prestazio hori jaso zuten pertsonen profilak zalantzazkoak dira,
eta ez daude ongi finkatuta eginkizunari eta edukiari buruz dagokienez. Beraz, bigarren
mailako prestazioa da, baita "marjinala" ere, sistema osoaren barruan.
Espainiako Osasun mentala elkartetik laguntza pertsonala gehiago ezagutzen lagundu
nahi dugu, Gaztela eta Leonen ditugun elkarteek garatutako esperientzian oinarrituz.
Osasun mentaleko laguntza pertsonalari buruzko gida hau, osasun mentaleko arazoak
dituzten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko lan egiten duten pertsonentzat erabilgarria izatea nahi dugu, haien eskubideak defendatzeko, eta modu independentean bizi ahal izateko,
beharrezkoak diren laguntza-baliabideak hornitzeko helburuarekin. Horrela, bere bizitzaproiektua garatu ahalko dute.

Elena Briongos Rica
Gaztela eta
Leongo Osasun Mentaleko Federazioko lehendakaria
nel anxelu gonzález zapico
Espainiako
Osasun Mentaleko Konfederazioko lehendakaria
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"Laguntza
pertsonalaren
planteamendua
ezinbestekoa eta
berria da osasun
mentalaren
ikuspegitik".

jesús hernández galán
ONCE Fundazioaren Irisgarritasun Unibertsal eta Berrikuntzako
zuzendaria

Funtzionamenduaren, Desgaitasunaren eta Osasunaren Nazioarteko Sailkapenak (OME,
2001) dio pertsona baten osasun egoeran zenbait faktorek eragiten dutela, hala nola bere gorputzaren eginkizun eta egiturek, jarduerek, partaidetzak eta haren ingurumen inguruabarrak eta egoera pertsonalak.
Horren eraginez, pertsona baten osasun-egoerak eta bizitzarekin duen gogobetetasun maila
hobe daitezke, bere bizitza-proiektuarekin bat datozen mekanismoak abian jarriz. Jarduera
esanguratsuetan parte hartzeak gure osasun eta ongizate-egoera hobetzen dute.
Jarduera horiek nortasuna ematen dute, gure eta besteen aurrean ordezkatzen gaituzte, nahita eta libreki egiten ditugu. Pertsona bakoitzak behar duen neurrian irisgarriak izatea
behar dugu.
Laguntza pertsonalak erkidegoan parte hartzea eta sartzea laguntzen duen zerbitzua da,
eta azken batean, pertsonak bere independentzia lortzen ere laguntzen du. Horrela, norbera
asetzeko eta gure osasun-egoera hobetzeko hain beharrezkoak diren jarduera esanguratsuak
egiteko aukera ematen du.
Azken urteetan, laguntza pertsonala eta bizitza independentea desgaitasun fisikoko egoerekin lotuta egon dira.
Laguntza pertsonala osasun mentaleko ikuspegitik bideratu behar da, eta hori ezinbestekoa
eta berria da. Aurrerapen handia ekartzen du osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen
eskubideen, gizarteratzearen eta enplegagarritasunaren arloan, izan ere, ez dira onuradun
bakarrik bihurtzen; gaitasun egokia ere badute, beste pertsona batzuei laguntzeko.
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Gure bizitza-proiektua kudeatzea ekartzen duen ahalduntzea, honelako jarduketak abian
jartzea merezi duen onura da. Hala ere, ez da bakarra. Osasun mentaleko esparruan egindako laguntza pertsonaleko programa bat pertsonaren hurbileneko inguruan ere onuragarria da, tradizioz bakarrik borrokatzen duena gizartean osasun mentaleko arazo bat duen
pertsona batek parte-hartzeak ekartzen dituen mugen aurka.
Horrez gain, ekimen hau landa-esparrura heltzen da, batzuetan erkidegoko baliabideak eskuratzeko zailtasun handiak dituena.
honek Gaztela eta Leongo
eta haren elkarteen esperientzia modu erraz batean
aurkezten du. Esperientzia iradokitzailea, berria da, eta ziur gaude eredutzat balio izango
duela laguntzen duten beste pertsona talde eta erakunde batzuentzat.
Osasun Mentaleko Laguntza Pertsonalari buruzko Gida

Osasun Mentaleko Federazioaren

JESÚS HERNÁNDEZ GALÁN
ONDE Fundazioko irisgarritasun unibertsal eta berrikuntza
zuzendaria
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"Gaztela eta
Leongo Juntan
laguntza
pertsonalaren alde
egiten dugu,
irmoki, Hirugarren
Sektorearekin
lankidetzan"

Isabel Blanco Llamas
Gaztela eta Leongo Juntako Familia eta Aukera-berdintasuneko
kontseilaria

Ez dago zalantzarik osasun mentaleko arazoren batengatik desgaitasuna duten pertsona
guztiek beren bizitza-proiektua garatzeko eta nolakoa den erabakitzeko eskubidea daukatela.
Baina eskubide hori eraginkorra izateko, hots, posiblea izateko, modu pertsonalizatuan beharrezko laguntza jasotzea ezinbestekoa da.
Hori horrela, laguntza pertsonala zerbitzu berria da, eta bizitza independente batez gozatzeko beharrezko laguntzak bermatzen ditu. Irtenbide malguak eskaintzen ditu, pertsonalizatuak, pertsonen behar eta aurreikuspenei egokituta daudenak.
Laguntza komunitarioko eta komunitatean sartzeko beste modu bat da. Horrela, arreta eskubideetan eta pertsonarengan daude; berak erabakitzen du hain zuzen non eta noiz behar
dituen bere bizitza-proiektuan aurrera egiteko beharrezkoak diren laguntzak.
Gaztela eta Leongo Juntan laguntza pertsonalaren alde egiten dugu, irmoki, Hirugarren
Sektorearekin lankidetzan, desgaitasuna duten pertsonak autonomoagoak izan daitezen,
hain mendekoak izan ez daitezen eta partehartzaileagoak. Horrela, osotasun osoko pertsona
bihurtuko dira: beren erabakiak hartzen dituzten pertsonak, hainbat talentu eta gaitasun
dituzten pertsonak, beren bizitzako une bakoitzean beraientzat onena zer den dakiten pertsonak. Hirugarren Sektorearekin dagoen lankidetza estu horri esker, beren gaitasunak garatu
dituzte, eta gaur egun, Gaztela eta Leonen oso ezaguna da, baita askotan eskatu ere.
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Laguntza pertsonala osasun mentalean

Laguntza pertsonala funtsezko laguntza ere bada, lan-merkatuan sartzen laguntzeko. Eta
hori dela eta, laguntzaile pertsonalaren irudia sustatu da, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonei lan arloan laguntzeko irudi nabarmen gisa.
Ziur gaude laguntza pertsonalak hainbat abantaila eta onura dituela, beraz, legealdi honetan, horren erabilera garatzen eta sustatzen duten neurriak sustatzeko konpromisoa hartuko dugu, aukera guztietan gara dadin, eta desgaitasuna duten pertsonek, haien senideek,
erakundeek eta profesionalek ezagutu eta eska dezaten.
Helburuak bat datoz Gaztela eta Leongo Osasun Mentalak zorroztasunez eta profesionaltasunez egindako osasun mentaleko laguntza pertsonalari buruzko gida honetan adierazitakoekin. Ekimen goresgarria da, eta esperientzian oinarrituz, irudi hori gehiago hedatzen
eta ezagutzen lagunduko du. Horrela, gero eta pertsona gehiagok izan dituzte baliabideak,
ideiak eta iritziak...laguntza pertsonalean oinarrituz, beren bizitza-proiektua abian jar dezaten. ◊

Isabel Blanco Llamas
Gazte eta Leongo Juntako Familia eta Aukera-berdintasuneko
kontseilaria
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Sarrera
Duela urte batzuk, Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko Federazioak laguntza pertsonala sustatzen du bere elkarteen artean. 2015. urtean, Salamancako Osasun Mentaleko Elkarteak (AFEMC) proiektu pilotu batean parte hartu zuen Laguntza Pertsonaleko Zerbitzua (SAP) ezartzeko, Gaztela eta Leongo desgaitasunaren sektoreko beste
erakunde batzuekin batera1. Harrezkero, gainerako elkarteek ere proiektuan parte
hartu dute, eta beren zerbitzuak egiaztatu dituzte, Gaztela eta Leonen indarrean dagoen arautegiaren arabera. Horrela, SAP zerbitzuen zorroan barne hartu dute, eta horri esker, laguntza pertsonala lurralde osora, landa-eremuetara bereziki, hedatu da.
Osasun mentaleko laguntza pertsonalari buruzko Gidak Ángel Lozano de las Morenasek egin du. Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko Federazioko kudeatzailea izateaz
gain, gizarte-langilea ere bada, eta Elena Robles Peñaren laguntza teknikoa ere izan du.
Gizarte-langilea eta Federazioaren Programa eta Proiektuen saileko gizarte-langilea eta
arduraduna da. Bestalde, Martha Yolanda Quezada, Intersocial elkartekoa, ere aritu da.

Gida, honako hauek berrikusi dute: Raquel Martínezek, gizarte-langileak, eta Leongo
Osasun Mentaleko Elkarteko (Alfaem) Programa eta Autonomia Pertsonaleko Saileko zuzendaria eta gizarte-langilea; Alba Ortiz, Arandako Osasun Mentaleko Elkarteko Laguntza Pertsonaleko Zerbitzuko psikologo eta koordinatzailea, Miguel Herráez,
gizarte-langilea eta Avilako Osasun Mentaleko Elkarteko Bizitza Independentearen
(Faema) Zerbitzuetako zuzendaria, Karina Rocha Currás, gizarte-langilea eta Patricia
Quintanilla, Federazioko gizartelangilea eta koordinatzaile teknikoa.
Gida hau egiteko, SAP esparruko zenbait profesional elkarrizketatu dira, baita Gaztela
eta Leongo Osasun Mentaleko Elkarte Mugimendua osatzen duten elkarteen (Palentzia, Salamanca, Valladolid, Ávila, Leon eta Aranda de Duero) laguntza jasotzen duten pertsonak ere. Horrez gain, Federazioa osatzen duten elkarteek hark bultzatutako
lantalde batean parte hartzen dute, laguntza pertsonalari buruzkoa dena. Ekarpen eta
lekukotasun guztiei esker egin da Osasun Mentaleko Laguntza Pertsonalari buruzko
Gida hau.

Esker bereziak eman nahi dizkiegu Beatriz Abad, María Jesús García eta Maribel Arribasi, osasun mentalaren arloan eta desgaitasuna edota mendekotasuna duten pertsonen
laguntzaile pertsonal gisa duten esperientzian oinarrituz, berdinen arteko laguntza
ereduan lan egiten dutelako Aranda de Dueroko, leongo eta Segoviako elkarteetan. ◊
1

Gaztela eta Leongo Juntako Gizarte Zerbitzuen Kudeatzailetzak bultzatutako proiektu pilotua.
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AURKEZPENA

Gazte eta Leongo Osasun Mentaleko Federazioaren eginkizuna da osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen eta haien familien kalitatea hobetzea, haien eskubideak defendatzea eta Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko elkarte mugimendua
ordezkatzea.

Testuinguru horretan, Osasun Mentaleko Laguntza Pertsonalari buruzko Gida hau
egin da. Bere helburua da bizitzari laguntzeko zerbitzu independentea jakinaraztea
eta ezagutzera ematea. Zerbitzu horrek, arreta integrala eskaintzen du, pertsonen
bizitza-proiektu hau kontuan hartuz, haien autonomia pertsonala eta errazteko eta
erkidegoan txertatzeko helburuarekin.
Jadanik bere garaian, indargabetuta dagoen abenduaren 2ko 51/2003 Legeak, desgaitasuna duten pertsonen aukera-berdintasuari, ez bazterkeriari eta irisgarritasun unibertsalari buruzkoak, 9. artikuluan, laguntza pertsonala, laguntza osagarri gisa hartzen
du, bizitza independentearen paradigma gauzatzeko. Izan ere, arau hori, besteak
beste, bizitza independentearen printzipioan oinarritzen zen, honelakotzat hartuta:
“desgaitasuna duen pertsonak bere existentziaren gainean erabakitzeko ahalmena baliatzen
duen eta bere erkidegoko bizitzan aktiboki parte hartzen duen egoera, nortasuna libreki garatzeko eskubidearen arabera” (2. artikulua).
Autonomia pertsonala eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen arreta sustatzeko 39/2006 Legea indartu eta gero, autonomia-erkidegoek “bigarren” edo “hirugarren belaunaldiko” gizarte-zerbitzuen legeetan laguntza pertsonaleko prestazio
ekonomikoa sartu zuten gizarte-zerbitzuen legeetan, funtsezko prestazio bat gisa
Gizarte Zerbitzuen sistema publikoaren barruan. Hala eta guztiz ere, gaur egun zerbitzu honek agintari publikoen arretarik txikiena izan duena izan da, nahiz eta Autonomiarako eta mendekotasunaren arretarako sistemaren zerbitzu eta prestazioen
katalogoan barne hartuta egon.
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Laguntza pertsonala osasun mentalean

Gidaren helburua da laguntza pertsonala denaren eta ez denaren artean dauden zalantzak argitzea; izan ere, zerbitzu hori oraindik eraikitzen ari da. Osasun mentaleko

arazoak edo desgaitasun psikosoziala duten pertsonen esparrua guztiz berria da, eta
osasun mentaletik osatzeko bideratuta dago. Horrela, jarduerak pertsona bera bere
erkideegoko inguruan mantentzeko dira.
Laguntza pertsonaleko zerbitzuak (sAp) beharrezko laguntzak bermatzen ditu bizitza independente bat izateko. Bestalde, irtenbide malguak eskaintzen ditu, pertsonalizatuak eta pertsonen behar eta itxaropenetara egokituta, laguntza pertsonala
delakoaren bidez. Laguntza pertsonalak eraldatzeko duen eragina pertsonen ahalduntzetik datorkio.

Gida honi esker, profesionalek erkidegoaren laguntzeko eta erkidegoan txertatzeko
modu berriei burzko ezagutzak hobetu ahalko dituzte. Horrela, arreta eskubideetan
egongo da eta beste urrats bat emango dute, pertsonari bereziki jarritako arretatik,
pertsonak zuzendutako arretara. Hor, pertsonak erabakitzen du nola, non eta noiz
behar dituen beharrezko laguntzak bere bizitzaproiektuan aurrera egiteko.

Gaztela eta Leongo esperientzia

Gida gizarte eta osasun zerbitzuen profesionalentzat da, zerbitzuaren ezagutza zabalaren bidez, eragile garrantzitsuak direlako, laguntza pertsonaleko zerbitzuarekin
lotutako prestazio ekonomikoa bideratzeko. Deba den, osasun mentalari emandako
laguntza eta gizarte-euskarrian zein laguntza eman nahi dioten pertsonentzat ere
bada,

horri buruzko informazioa izan ahal izateko, eta pertsonek prestazio hori eskuragarri izan dezaten.
Laguntza pertsonala Mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsona-

la eta arreta sustatzeko 39/2006 Legean definituta eta onartuta dago, honela: “mendekotasun egoeran dagoen pertsona baten eguneroko bizitzako lanetan laguntzen duen edo
haiek egiten dituen laguntzaile pertsonal batek emandako zerbitzua, haren bizitza independentea sustatzeko eta baita autonomia pertsonala bultzatzeko ere” (2. artikulua).

19. artikuluan laguintza pertsonaleko prestazio ekonomikoaren helburua ezartzen
da: “mendekotasun-egoeran dauden pertsonen autonomia sustatzea, mendekotasun-gradua
edozein dela. Bere helburua laguntzaile pertsonal bat kontratatzen laguntzea da, ordu kopuru
jakin batean, onuradunak hezkuntzarako eta lanerako sarbide errazagoa izan dezan, eta
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko bizitza autonomoagoa" ◊

Laguntza pertsonala: “Laguntzaile pertsonal batek

emandako zerbitzua da, eta mendekotasun egoeran dagoen
pertsona baten eguneroko bizitzako lanetan laguntzen
du, edo horiek egiten ditu, haren bizitza independentea
sustatzeko, izan ere, horrela, bere autonomia pertsonala ere
bultzatu egiten du”.
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LAGUNTZA
PERTSONALA GIZA
ESKUBIDEEN
IKUSPEGITIK

“Nire mugak
gainditzen eta
gaitasunak
areagotzen
laguntzen nau”
Álvaro P.

Laguntza Pertsonalaren printzipioak bat datoz Desgaitasuna duten pertsonen Eskubideei buruzko NBEren Konbentzioan jasotakoekin: "atxikitako duintasuna errespetatzea, norberaren autonomia, nork bere erabakiak hartzeko asktasuna eta pertsonen independentzia",
“partaidetza eta erabateko gizarteratzea” (3. artikulua). Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko konbentzioaren artikuluak printzipio horiek betetzeko dira.
Berariaz, 19. artikuluak,

desgaitasuna duten pertsonek modu independentean bi-

besteak beste,
ezartzen du, Estatu Kideek neurriak hartuko dituztela eskubide horretaz gozatzeko,
horien artean "etxeko laguntzako zerbitzuak, egoitza-zerbitzuak eta erkidegoari laguntzeko
beste zerbitzu batzuk, egotea eta erkidegoan sartzea errazteko beharrezkoa den laguntza pertsonala barne, eta bere isolamendua edo harengandik bereiztea saihesteko”.
zitzeko eta erkidegoan barne hartzeko duten eskubideari buruzkoak,

Zentzu berean,

desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko errelatore be-

reziak, 2016ko txostenean, laguntzarako sarbideari buruzko azterlan zehatza egiten

du. Azterlanaren helburua da “Estatuak kontzientziatzea eta orientazioa ematea, desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko modu desberdinak bermatzeko moduari buruz, giza eskubideetan oinarritutako ikuspegi batekin”.
Aurrekoa ikusita, txosten honen 13. atalean eta hurrengoetan, desgaitasuna duten
pertsonei emandako laguntza zertan datzan azaltzeaz eta laguntza pertsonalari
buruz hitz egiteaz gain, “kalitatezko laguntzaren garrantzia ere azpimarratzen du, erkidegoan bizitzeko eta erabat parte hartzeko funtsezko baldintza gisa, beste pertsonek bezala,
hauteskundeak eginez".
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Horrela, txosten honek dioen moduan, “ez dago laguntza egokirik, eta desgaitasuna duten pertsonek tratu arduragabea izateko edo erakundeetan sartzeko arrisku handiagoa dute.
Horregatik, “laguntza egokia ematea ezinbestekoa da, dauden giza eskubide guztiak baliatzeko. Bestalde, desgaitasuna duten pertsonek erabateko ahalmena lor dezakete, eta ongizate
orokorrean eta bizi diren erkidegoaren dibertsitatean lagundu”. Izan ere, “desgaitasuna duten pertsona askorentzat, laguntzea ezinbesteko baldintza da modu aktiboan eta esanguratsuan parte hartzeko gizartean, eta aldi berean, duintasuna, autonomia eta independentzia
gordetzeko”.
Zehazki, laguntza pertsonalari dagokionez, 82. atalean, azterlanak Estatu kideei beren betebeharra gogorarazten die: “desgaitasuna duten pertsonek erkidegoan bizitzeko
eta sartzeko beharrezkoa den laguntza pertsonala dutela bermatzea, Konbentzioaren 19 b).
artikuluan ezartzen den moduan”.
Bestalde, 5. ohar orokorrean (2017), modu independentean bizitzeko eta Nazio Batuen Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko Batzordearen erkidegoan sartzeko eskubideari buruzkoan, xehetasun handiagoarekin azaltzen da zer den laguntza pertsonala
eta zein diren laguntzeko modu horren elementu nagusiak. Honela definitzen du
laguntza pertsonala: “giza laguntza… desgaitu baten eskura jartzen dena, bizitza independentea uzteko tresna gisa”. Bestalde, laguntza pertsonalaren elementu gisa hauek
aipatzen ditu:
◊ Laguntza pertsonalaren finantzazioa irizpide pertsonalizatuetan oinarrituz eman

behar da, eta giza eskubideen arauak kontuan hartu behar ditu enplegu egoki baterako. Finantzazioa desgaitasuna duen pertsonak esleitu eta kontrolatu behar du,
eskatzen den edozein laguntza ordaintzeko helburuarekin. Finantzazio hori, pertsonaren funtsezko beharren eta inguruabarren banakako ebaluazio batean oinarritu
behar da. Banakako zerbitzuek ez dute aurrekontu murriztua edota ordainketa pertsonal handiagoa ekarri behar.
Pertsonek zerbitzu hori hornitzaileen bidez kontrata dezakete, edo zuzeneko enplegatzaile bidez
aritu. Desgaitasuna duten pertsonek beren zerbitzua neurrira diseinatzeko aukera
dute, hau da, zerbitzua nork, nola, noiz eta non ematen den erabakitzea. Bestalde,
zerbitzuen hornitzaileak zuzendu eta irakasteko aukera ere badute.
◊ Zerbitzua desgaitasuna duen pertsonak berak kontrolatu behar du.

Gaztela eta Leongo esperientzia

◊ Zerbitzuaren prestazioaren autokudeaketa. Laguntza pertsonala behar duten desgaituek libreki hauta dezakete beren zerbitzuaren gaineko kontrol pertsonaleko
gradua, beren bizitzaren inguruabar eta lehentasunen arabera. Halaber, enplegatzailearen erantzukizunak azpikontratatzen badira, desgaitasuna duen pertsona laguntzari buruzko erabakien erdian egoten da beti, eta beti galdetu behar zaio. Bestalde,
norberaren lehentasunak ere errespetatu behar dira. Laguntza pertsonala erabakiak
hartzen lagunduz ere izan daiteke.

Batzordeak dio “laguntza pertsonalaren kontzeptua, non desgaitasuna duen pertsonak bere
kabuz erabakitzeko edo kontrolatzeko aukerarik ez duen, ez dator bat 19. artikuluarekin”.
Bestalde, argitu du modu independentean bizitzeko eta erkidegoan sartzeko eskubidea “desgaitasuna duten pertsona guztiei zabaltzen zaiela, edozein ela bere adimen desgaitasun maioa, funtzionamendua edo laguntzeko beharra”.
Adolf Ratzkak (1989), akibista eta aitzindaria denak bizitza independentearen mugimenduan, pertsonala delakoaren esanahia azaldu du: "Pertsonala izateak esan nahi
du laguntza nire beharrei egokitu behar zaiela. "Pertsonalak" ere esan nahi du erabilzaileak
erabakitzen duela zer jarduera eskuordetuko dira, nori, noiz eta nola gauzatuko diren lan
horiek…”

Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei buruzko
NBEren Konbentzioak desgaitasuna duten pertsonen
modu independentean bizitzeko eta erkidegoan
sartzeko eskubidea aitortzen du.
Legezko egoera Espainian
Espainian desgaitasuna duten pertsonen gainerako herritarren baldintza berdinetan bizitzeko eskubidea azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuan jasotzen
da. Horren bidez, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren testu bategina onartzen da. Bere printzipioen artean
hauek daude:
◊ Atxikitako duintasuna errespetatzea,

◊ Laguntza pertsonala pertsonen arteko harremana da. Laguntzaile pertsonalen hau-

taketa, prestakuntza eta ikuskapena laguntza pertsonala jasotzen duen pertsonak berak egin behar du. Laguntzaile pertsonalak ezin dira "partekatu" laguntza pertsonala
jasotzen duen pertsonaren baimen libre eta osorik gabe.
26 I

banakako autonomia, nork bere erabakiak
hartzeko asktasuna barne, eta pertsonen independentzia.
◊ Erabateko partadeitza eta txertatzea gizartean.
◊ Bizitza independentea.
◊ Ez diskriminazioa.
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1. TAULA: LAGUNTZA PERTSONALAREN ALDERDI GARRANTZITSUAK

*

KONTROLA
◊ Zerbitzua desgaitasuna duen
pertsonak kontrolatzen du. Aukera dago

bere zerbitzua neurrira diseinatzeko.

Legearen xedea da “bermatzea aukera eta tratu berdintasunerako eskubidea, baita desgaitasuna duten pertsonen eskubideen benetako erabilera ere, gainerako herritarren baldintza berdinekin, autonomia pertsonala, irisgarritasun unibertsala, enplegurako sarbidea, erkidegoan
txertatzea eta bizitza independentea sustatuz, eta edozein diskriminazio errotik kenduz, Espainiako Konstituzioaren 9.2., 10., 14. eta 49. artikuluen eta Desgaitasuna duten pertsonen
Eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioaren, eta Espainiak berretsitako nazioarteko
hitzarmen eta akordioen arabera (1.a. artikulua). eta III. kapiltuluan, 6. artikuluan,
autonomia pertsonalari dagokionez, hauxe ezartzen du:

◊ Autokudeaketa zerbitzua ematen. Zerbit-

zua jasotzen duen pertsonak
erabakiak hartzen ditu. Bere lehnetasunak
galdetu eta errespetatu behar dira.

Desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideak erabiltzean, erabakiak hartzeko askatasunaren printzipioari jarraituko zaio.

1.

BANAKAKO FINANTZAZIOA

2. Desgaitasunen bat duten pertsonek eskubidea dute erabakiak askatasunez hartzeko, eta,
horretarako, informazioa eta baimena formatu egokian eman beharko dira, bakoitzaren
ezaugarri eta egoren arabera, diseinu unibertsalaren edo pertsona guztientzako diseinuaren
printzipioak ezarritako arauei jarraituz, pertsona horiek informazioa eta baimena eskuratzeko eta ulertzeko moduan.

◊ Pertsonaren funtsezko beharren
ebaluazioan oinarritutako finantzazioa
◊ Zerbitzua jasotzen duen pertsonarek

Dena den, banakoaren inguruabar pertsonalak kontuan hartu beharko dira, baita
erabaki jakinak hartzeko gaitasuna eta erabakiak hartzeko laguntza prestazioa bermatu ere.

esleitutako eta kontrolatutako

finantzazioa.
◊ Zerbitzuaren finantzazioak
enplegu egokirako Giza Eskubideen

II. Tituluan, Aukera-berdintasunari eta diskriminazio ezari buruzkoan, aukeraberdintasunari buruzko neurrien artean, laguntza pertsonalarena dago. Neurrien artean,
Legeak hauxe dio: “Neurri horiek gutxienekoak izango dira, alde batera utzi gabe autonomia-erkidegoek ere, zeinek bere eskumenen esparruan, neurriak ezartzea”.

arauak kontuan hartzen ditu.
HAUTAK ETA

“Bereziki, herri-administrazioek bermatuko dute laguntza eta diru-laguntza publikoek desgaitasunen bat duten pertsonen eta ohiki landa-ingurune batean bizi diren desgaitasunen
batekiko pertsonen berdintasunerako eskubidearen eraginkortasuna susta dezatela”. ◊

◊ Laguntza pertsonala pertsonen arteko
harremana da. Laguntzaile pertsonalen
hautaketa, prestakuntza eta ikuskapena
interesdunak berak egingo du.
◊ Laguntzaile pertsonalak ezin dira

“partekatu” erabiltzailearen baimen
librerik gabe.

ohar orokorrean (modu independentean bizitzeko eta erkidegoan sartzeko eskubideari buruzkoan)
* oinarrituz5.egindakoa.
Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Batzordea (2017).
turria:
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“Nire laguntzaile
pertsonalari esker,
errutina eta
motibazioa
daukak etxetik
irteteko”
Guillermo R.

Eskubideen, oro har desgaitasuna duten pertsonen arretaren eta bereziki osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen ikuspegiarekin batera, gaur egun, beste erronka
bat dago: erakundeen laguntza eskemetatik erkidegoan txertatzea sustatzen duten
zerbitzuetara aldatzekoa. Europan, laguntzak emateko moduan paradigman gertatzen den aldaketa hori zenbait agiritan jasotzen da:
› DESGAITASUNARI BURUZKO 2010-2020 EUROPAKO ESTRATEGIA2

Estrategiak aitortzen du desgaitasuna duten pertsonen eskubide hau: “zirkulazio askea, non eta nola bizi nahi den aukeratzea, eta kultura, jolas eta kirol jardueretarako sarbide osoa”. Batzordeak bere jarduketa-lerroen artean hauek jasotzen ditu: “Erakundeen
laguntzatik tokiko laguntza batera igarotzea, egiturazko funtsak eta landa-garapenerako
funtsa erabiliz, tokiko laguntza-zerbitzuen bilakaera babesteko…”
› GIZA ESKUBIDEEN EUROPAKO OINARRIA

Batera onartu zuten Europako Parlamentuak, Kontseiluak eta Batzordeak 2017ko
azaroaren 17an, eta bere xedea da “gida gisa balio izatea, gizarte eta enplegu emaitza eraginkorrak lortzeko, gaur egungo eta etorkizuneko erronkei erantzuteko. Azken batean, xedea
da biztanleen funtsezko beharrak asetzea, eta gizarte-eskubideen erregulazio eta aplikazio
hobea bermatzea”.

2 Desgaitasunari buruzko 2010-2020 Europako Estrategia: konpromiso berritua, eragozpenik gabeko Europa
baterako. Europako Batzordea, 2010.
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esparruan, aukera berdintasunaz gain,

› HELSINKIKO ADIERAZPENA

printzipio hauek eskatzen ditu oinarriak:
2005eko urtarrilean egindakoa,
non parte hartu zuten 52 Estatuetako Osasun Ministerioen ordezkariek osasun mentaleko Europako adierazpena sinatu zuten. Adierazpen horrentzat, osasun mentala osasun, ekonomia eta gizarte arloko lehentasuna da, eta horrenbestez, Europako
osasun-sistemei osasun mentaleko estrategiak egitea eskatzen die, nahasmendu
mentalekin lotutako faktore garrantzitsuen eta arriskuen sustapena eta prebentzioa,
esku-hartze terapeutikoak, errehabilitazioa, zainketak eta laguntza soziala barne
hartzen dituztenak, arreta komunitarioa eta zainketen sare integralak sustatuz, eta
eraginkortasunez lan eginez, gaixotasunarekin, gaixoarekin eta haren familiainguruarekin lotutako estigma murrizteko.
OMEren ministro konferentzia osasun mentalerako,

◊ Desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea. Desgaitasuna duten pertsonek erren-

tarako laguntza jasotzeko eskubidea dute, bizitza duina berma dezan, baita lanmerkatuan eta gizartean, zein beren beharretara egokitutako ingurune batean parte
hartzeko aukera ematen dieten zerbitzuak jasotzeko ere.
◊ Iraupen luzeko zainketak. Pertsona orok iraupen luzeko eta kalitate oneko zainketa
egokiak jasotzeko eskubidea dute, bereziki etxeko laguntza eta komunitateko zerbitzuak jasotzeko.

› DESGAITASUNAREN EUROPAKO FOROAREN EBAZPENA, DESGAITASUNARI BURUZKO 2020-2030 EUROPAKO ESTRATEGIARI BURUZ

Desgaitasuna duten Pertsonen Europako 4. Parlamentuak eman zuen 2017ko abenduan, eta Estrategia berri honetan bizitza independenteari eta erkidegoan txertatzeari buruzko ekintzak sartzea eta Europar Batasunaren funtsak erabiltzea eskatzen
da, desgaitasuna duten pertsonentzat eta haien familientzat.
› ENPLEGU, GIZARTE POLITIKA, OSASUN ETA KONTSUMITZAILEEI
BURUZKO EUROPAKO KONTSEILUA
Enplegu, Gizarte Politika, Osasun eta Kontsumitzaileen Europako Kontseiluak (ePSCo) ondorio hauek hartu zituen 2017ko abenduan “erkidegoaren laguntzaren hobekuntzari eta bizitza independente baterako arretari” 3 buruz. Hor, besteak beste, gai
hauek nabarmendu dituen:

printzipio hau hobeto ezagutzen dela bermatzeko:
“pertsona orok bere erkidegoan modu independentean bizitzeko, gizartean eginkizun aktiboa
izateko et bere bizitzan eragiten duten erabakietan parte hartzeko eskubidea dute…”
◊ Pentsamoldea aldatu beharra,

› 2018KO EUROPAKO BATZORDEAREN ERKIDEGOAN OINARRITUTAKO
OSASUN MENTALEKO ZERBITZUEI BURUZKO TXOSTENA

Europako Batzordearen 2018ko txostenak, erkidegoan oinarritutako osasun mentaleko
zerbitzuei buruzkoak, bere gomendioen artean hauek aipatzen ditu:
◊ Osasun mentaleko politika garatzea/eguneratzea, erakundeen arreta uzteko eta
erkidegoan sartuta eta oinarrituta dagoen osasun mentaleko arretara pasatzeko, ospitaleko tratamendua barne hartuz ospitale orokorretan.

osasun mentaleko arreta finantzatzeko, biztanleen beharrekin bat datozenak, erkidegoan oinarritutako arretaren garapena sustatzen dutenak.

◊ Mekanismo eraginkorrak garatzea

◊ Erabiltzaileen eta zaintzaileen parte-hartze aktiboa sustatzea zerbitzuen ematean,
plangintzan eta berrantolaketan.
◊ Erkidegoan oinarritutako zerbitzu integralak sortzea/sendotzea

harrera eremu

bakoitzerako, bertako eta nazioko beharren arabera
◊ Berrikuntza,IKT

irtenbideak barne, laguntzaren kalitatea eta hurbileko laguntza
hobetzeko erabili behar da. Hala ere, irtenbide berriak eta sortzaileak ez dira nahitaez oinarritu behar berrikuntza teknologikoan. Halaber, gizarte berrikuntzetan
ere oinarritu daitezke, hala nola baterako sorkuntza, elkarlaneko ekonomikoa eta
pertsonentzako zerbitzuen diseinua.

3 Enhancing Community-Based Support and Care for Independent Living - Council Conclusions
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15563-2017-INIT/en/pdf
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› Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Nazio Batuen Erakundearen Giza Eskubideen Kontseiluaren Ebazpena, 2017ko iraileko,
non pertsona guztiek bizitzarako, askatasunera eta segurtasun pertsonalerako duten
eskubidea berresten den, baita modu independentean bizitzeko eta erkidegoan sartzeko eskubidea, legearen aurrean pertsona gisa modu berean aintzatesteko eskubidea
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eta inork ez duela jasoko ez torturarik, ez eta tratu edo zigor krudelik, gizagaberik
edo iraingarririk.

OSASUN MENTALERAKO ARRETAKO EREDU
KOMUNITARIOA

Ebazpenak berretsi egiten du pertsona orok dutela osasun fisiko eta mentaleko ahalik

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen kasuan, erreferentziako paradigma
Osasun mentalerako arretako eredu komunitarioa da. Eredu horren arabera, laguntzak (erkidegoko baliabideak) pertsonen ohiko ingurunean eman behar dira.

eta mailarik handienaz gozatzeko eskubidea, eta nabarmendu egiten du osasun mentala eskubide horren funtsezko zatia dela.

Bestelako gaien artean, Estatuei eskatzen die neurriak har ditzatela giza eskubideen
ikuspegi bat barne hartzeko osasun mentako zerbitzuetan, eta hala badagokie, lege,
politika eta jarduketa guztiak hartu, aplikatu, eguneratu, indartu edo ikuskatu ditzatela, diskriminazio modu guztiak, estigmak, aurreiritziak, indarkeria, jazarpenak,
gizarte-bazterketa eta bereizketak errotik kentzeko helburuarekin. Eta osasun mentaleko edo desgaitasun psikosozialak dituzten pertsonek erabat gizarteratzeko eta
parte-hartze eraginkorra izateko duten eskubidea susta dezaten, besteen baldintza
berdinetan.
Estatuak ere bultzatu egiten ditu erkidegoko zerbitzuak eta laguntzak sor ditzaten,
pertsonei arreta jartzen dizkietenak, gehiegizko medikalizatzea edo tratamendu desegokiak ekartzen ez dituztenak, besteak beste esparru hauetan: jarduera klinikoa,
politikak, ikerketa, prestakuntza medikoa eta inbertsioa, eta pertsona guztien lehentasunak, autonomia eta borondatea errespetatzen dutenak.

Osasun mentaleko arazoak dituen pertsonaren arretak pertsona bakoitzaren behar
desberdinetarako egokiak diren zerbitzuen multzoa eskatzen du. Hori dela eta, arreta

eta laguntza zerbitzuek besteak beste, sufrimendu psikikoaren ezaugarriak, hastapenak, intentsitatea eta osasunean eta zailtasunean eragiten duten zenbait faktore
pertsonal eta sozialak kontuan hartu behar dituzte. Helburua da ekintzak eta proposamenak eskaintzea, hala nola prebentzoa eta osatzea. Horrela, zuzentarauak betez,
horien artean oso bereziki Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko NBEren konbentzioa, nabarmenki azpimarratzen dute pertsonei eta haien eskubideei
erreparatzen dien arreta bat ezarri behar dela, haiek gizarteratzen laguntzen duten
elementuei lotuz.
Horregatik, pertsona horien arreta komunitario egokiak Gizarte Zerbitzuen sistemaren parte-hartzea eta inplikazioa ekartzen du, osasun mentaleko osasun sistemari
lagunduz eta hura osatuz, 1986ko apirileko OSasunari buruzko Lege Orokorrean, 20.
artikuluko 3. atalean adierazten den moduan.
AEBko Osasun Mentalaren Institutu Nazionalak Erkidegoari Laguntzeko Sistema
kontzeptua sortu du, gizarte-arretak barne hartzen dituen konstruktu gisa, osasun
mentalaren, errehabilitazioaren eta gizarte laguntzaren arloko arreta programen eta
zerbitzuen sare koordinatu baten tokiko antolaketan, pertsona horiei erkidegoan
mantentzen eta aritzen laguntzeko, modurik integratuenean eta autonomoenean.
Beste egile batzuek, hala nola, Liberman-ek (1988) eta Stroul-ek (1989), Laguntza edo
Euskarri Komunitarioko Sistema gisa, zerbitzu eta programen sare integral eta koordinatua eskatzen dute osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonentzat, nahasmendu
mentalek ekarritako hainbat beharrei erantzuteko.
Gizarte eta egoitza euskarririk ez izateak, osasun mental mailako esku-hartze terapeutiko eta errehabilitatzaileen eraginkortasuna mugatzen du. Horrela, beharrezkoak
ez diren ospitale egonaldiak mantendu behar izaten dira, arrazoi terapeutikoengatik
(Carling eta Ridgway, 1985). Askotan agertzen da egile horiek dioten ate birakaria,
hau da, pertsona bat behin eta berriz sartzea toki batean denbora laburrean.
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Bestalde, ordezko egoitza egokirik eta erkidegoko euskarri komunitariorik ez egoteak askotan, zainketarn eta erantzukizunaren ardura familiek hartzea ekartzen du.
Horrela, gehiegizko zama eta urduritasuna ere hedatzen dira (Hatfield ere Lefley,
1987).
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) Osasun Mentalari buruzko 2013-2020 Ekintza Planean, bere helburuen artean du erkidegoko mailan gizarte laguntzako eta osa-
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Gaztela eta Leonen, urriaren 27ko 66/2016 akordioa, gaixotasun mentala izateagatik desgaitasuna duten pertsonentzako arreta sozio-sanitarioko eredu integratuaren

funtzionamendua agintzen duten zuzentarauak onartzen dituena, osasun mentala
artatzeko erkidegoko ereduan oinarritzen da, “desgaitasuna duten pertsonak beren ingurunetik hurbilen artatzeko lehentasunezko helburuarekin, erkidegoko bokazioa eta bokazio
inklusiboa barne hartzen dituzten formulen bidez”. Eredu honen printzipio gidarien artean hauek nabarmentzen dira:

sun mentaleko zerbitzu osoak eta integratuak ematea, erantzuteko gaitasunarekin.
Pertsona bakoitzak, bere osatze
prozesuaren barruan, Bizitza Proiektu bat izango du, Laguntza Plan Integratua duena, bere beharretara egokitua, bere autodeterminazioaren oinarrian, interesak eta
lehentasunak kontuan hartzen dituena, familiako kideen zainketa eta indartze positiboak. Eta osasun mentaleko arazoak izateagatik desgaitasuna duen pertsonak, bere
etorkizuneko plangintzan hautatzeko eta parte hartzeko gaitasuna izatea.

◊ Pertsonaren osatzeari erreparatzen dion arreta.

Planak osasun mentaleko erkidegoko zerbitzuak behar direla dio, berreskuratzean
oinarritutako ikuspegia duena, eta laguntza nabarmentzea, nahasmendu mentalak
eta desgaitasun psikosozialak dituzten pertsonek bere helburuak lor ditzaten.

Zerbitzu horien oinarrizko baldintzen artean daude honako hauek: eragindako pertsonen iritziak entzutea eta erantzutea, beren nahasmenduei buruzkoak hain zuzen
ere, eta osatzen laguntzen dituztenei buruzkoa; haiekin berdintasunean lan egitea,
arretari dagokionez; aukerak ematea tratamenduei eta arreta ematen duten pertsonei dagokienez, eta antzeko egoeran dauden pertsonen lanera eta laguntzara jotzea,
elkar ulertzen dute eta partaide izatearen sentimendua partekatu, ezaguntza teknikoez gain.
Osasunaren Mundu Erakundeak, OMEk, bere helburuen

artean mantentzen du gizarte laguntzako eta osasun mentaleko
zerbitzu osoak eta integratuak ematea, erantzuteko gaitasunak.

Horrez gain, sektore anitzeko plangintza behar da, non zerbitzuek laguntza ematen
dieten pertsonei, bizitzaren ziklo desberdinetan, eta hala badagokie, oinarrizko giza
eskubideak izaten errazten duten, hala nola, enplegua (lanera itzultzeko programak
barne), etxebizitza edo hezkuntza-aukerak, eta erkidegoaren jardueretan, programetan eta bestelako jarduera esanguratsuetan parte hartzea.
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◊ Erkidegoan txertatzea eta parte hartzea. Arreta-ereduaren helburua da, ahal den
neurrian, zerbitzuak antolatzea, pertsonak lurraldean eta bere inguruan jarrai dezan, eta positiboak direnean biekin lotzen dituen loturak gorde ditzan.
◊ Laguntza pertsonalizatuen sistema. Ereduak onartu egiten du laguntzak pertsonalizatu behar direla, Laguntza Plan Integratuaren bidez, banakako arretaz gain, pertsonari beste eginkizun bat ere bermatzeko, bere bizitzaproiektuaren protagonista
gisa.

Laguntza pertsonala eredu honetan prestazio gisa barne hartzen da, eta osasun mentaleko edota desgaitasun psikosozialeko arazoak dituen pertsonak erkidegoan sartzeko aukera ematen du.

Lehentasunezko helburua da desgaitasuna duten pertsonak
bere ingurunetik hurbilen artatzea, bokazio komunitarioa eta
inklusiboa duten formulen bidez.
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LAGUNTZA PERTSONALA ETA LANDA INGURUNEAl
Zenbait taldek zailtasun bereziak dituzte erkidegoko esparruan arretazerbitzuetara
benetan sartzeko, hala nola landa-ingurunean bizi diren edo hirigune handietan bizitzen ez diren pertsonak.
EDAD inkestaren arabera (EIN, 2008), Gaztela eta Leonen, desgaitasuna duten pertprobintzien artean aldaketa nabariak egonda. Desgaitasunen bat duten landa-biztanleen ehunekoa Espainiakoaren bikoitza da
iturri horren arabera, eta % 25ean kokatzen da.

sonen % 51,6 landa-eremuetan bizi dira,

2. TAULA. DESGAITASUNA DUTEN BIZTANLEAK GAZTELA ETA LEONEN,
LANDA INGURUNEAN BIZI DIRENAK *

57,4 %
550,7 %

b

burgos

pAlenciA

74,8 %
zAMorA

2

Zehazki, osasun mentaleko arazoak dituzten eta jende gutxiko eremuetan bizi diren
pertsonentzat, baliabide eta garraiobide gutxiago dituztenez, bizi-kalitatea hobe liteke, eta aukera-berdintasuna ere bermatu.
Bestalde, laguntza pertsonaleko zerbitzua abian jartzeak enplegu haztegi berriak sor
ditzake, biztanleak finkatzeko eta eremu horietan gara daitezela sustatzeko.

66,8 %
soriA

25,5

VAllAdolid

44,2

pertsonak beren hurbileko testuinguruan egoten laguntzeko
zerbitzutzat hartzen dira, haien autonomia, independentzia (eguneroko jardueretan)
eta gizarteratzea sustatuz, zenbait laguntza tekniko, material edota ekonomiko emanez.

Hurbileko zerbitzuak

Osasun mentalaren arretarako eredu komunitarioaren oinarrizko printzipioen artean dago irisgarritasuna, testuinguru horretan, zerbitzu batek osasun mentaleko
arazoak dituzten pertsonei eta haien senideei, behar dutenean, edozein tokitan, laguntza emateko duen gaitasuntzat hartzen dena. Horrela, baliabideak bizilekuetara
hurbiltzen dira; landa-guneetara bereziki. ◊

3 39,3 %

león

Eskualdean dagoen egitura demografiko horrekin, komenigarria da hurbiltasun zerbitzuak sustatzea, hala nola, Laguntza Pertsonala, desgaitasuna duten pertsonei bere
ingurunean mantentzeko aukera eman ahal diena.

71,2 %
segoViA

81,4 %
áVilA

sAlAMAncA

* Iturria: EIN. Desgaitasunei, autonomia pertsonalari eta mendekotasun egoerei buruzko inkesta.
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DESBERDINTASUNAK ETA
ANTZEKOTASUNAK BESTE
PRESTAZIO BATZUEKIN

“Laguntza eta
autonomia ematen
dit. Jasotzen
nuenetxeko
laguntzazerbitzuaren
aldean oso
desberdina da”
Marina O.

Desgaitasuna duten pertsonen Eskubideei buruzko Konbentzioak (CDPD) dio laguntzarik
egokienak direla desgaitasuna duten pertsonek hautatzea eta kontrolatzea bermatu
edo sustatzen dutenak; baita erkidegoan sartzea ere.
Bestalde, argudiaketaren ardatzetako bat, Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideei
buruzko Errelatore Bereziaren txostenean, laguntzei dagokienez, laguntza aukera zabal, dibertsifikatu eta malgua ematea da, desgaitasuna duten pertsonen behar, profil
eta lehentasun desberdinei erantzuten diteneak bere bizitza zikloan zehar. Laguntza
horien gakoa da pertsonaren autonomia pertsonala, erabakiak har ditzala eta erkidegoarn sar dezatela sustatzea.
Ikuspegi hori kontuan hartuta uler daiteke zerbitzuen arteko bateragarritasuna, betiere desgaitasuna duten pertsonen eginkizun nagusia, haien lehentasunak eta erabakiak hartzen parte har dezatela funtzionamendu irizpide bat gisa hartuz
kasuan, indarreko arautegiak bateragarritasun hau onartzen du
mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako prestazioen artean.

Gaztela eta Leonen
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Gaztela eta Leongo esperientzia

ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

LAGUNTZA PERTSONALEKO PRESTAZIO EKONOMIKOA

Gaztela eta Leongo gizarte-zerbitzuen arabera, Etxeko Laguntza Zerbitzua "laguntzen zerbitzu profesionala da, autonomia pertsonalerako, zainketa pertsonalen bidez edota
etxean etxeko lanak eginez, eguneroko bizitzaren oinarrizko jarduerak egiten errazteko, eta
pertsonak behar dituen arretak emateko. Horrela, gizarteratzen ere laguntzen da, eta bere
eguneroko bizitzako ingurunean mantentzen da”.

Gaztela eta Leongo gizarte-zerbitzuetako katalogoak, honela definitzen du laguntza

Etxeko Laguntza Zerbitzuak jarduketa hauek barne hartzen ditu:

◊ Lan pertsonalak.

pertsonala: “mendekotasun egoeran dauden pertsonei laguntzeko zerbitzu profesionalizatua, bere bizitza-proiektua garatzeko, behar, interes eta aurreikuspenen arabera”.
Laguntza Pertsonaleko Zerbitzuan, laguntza arlo hauetan ematen da:

◊ Etxeko laguntza.
◊ Eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerei erreparatzen dien arreta pertsonala. Nor-

◊ Gizarte edo lan arloko laguntza.

beraren higienearekin, elikadurarekin, mugikortasunarekin, zainketa bereziekin eta
laguntzarekin lotuta daudenak, familia eta gizarte bizitzan.

◊ Ikuskapena eta koordinazioa.

◊ Etxeko arreta, eguneroko bizitzako jarduera instrumentalei erreparatzen diena.

Laguntza pertsonalaren bidez,

Elikadurarekin, jantziekin eta etxebizitza mantentzearekin lotuta daudenak.
◊ Laguntza psikosozialeko jarduketak. Hezkuntza arloko esku-hartzeak, oinarrizko
trebetasunak, jokabideak eta gaitasunak bereganatzea, berreskuratzea, ikastea eta
baliatzea sustatzeko, pertsonaren autonomia ahal beste bultzatu aldera.

Familiari eta zaintzaileei laguntzeko eta orientatzeko dira, jarraibide, gaitasun eta trebetasunetan, autonomiarako, autozainketarako eta estres eta gainkarga egoerak prebenitzeko.

◊ Familiari edota zaintzaileei laguntzeko jarduketak.

Etxeko laguntza-zerbitzua laguntza-zerbibtzu profesionala

da, autonomia pertsonalerako, zainketa pertsonalen bidez, edota
etxean etxeko lanak, eginez, eguneroko bizitzako oinarrizko
jarduerak errazteko, eta pertsonak behar dituen arretak emateko. Horrela, gizarteratzen ere laguntzen da, eta bere eguneroko
bizitzako ingurunean mantentzen da.

◊ Laguntza komuniazio-gaitasunean.

desgaitasuna duen pertsonak bere partaidetza hobe
dezake bizitzako edozein testuingurutan: lan arloan, familian, prestakuntzan, aisialdian, gizarte arloan edo arlo pribatuan.
Laguntza pertrsonaleko zerbitzuak emendekotasun egoeran
dauden pertsonei laguntzeko zerbitzu profesionalizatua da,
beren bizitza-proiektua garatzeko, beh, interes eta aurreikuspenen arabera. Laguntza hori, bizitzako edozein alderdi hobetzeko izan daiteke (lan arloa, pertsonala, prestakuntza, aisialdia,
gizarte arloa...).

Horrenbestez, laguntzak hainbat egoera hobetzeko izan daitezke

(Erabateko gizar-

teratzea, 2018):
◊ Testuinguru pertsonalean,

eguneroko bizitzako jarduera guztietan laguntza jasoz,
hala nola elikaduran, garbiketan, jantzietan, medikazioa prestatzen eta hartzen, telefonoari erantzuten, oharrak hartzen eta abar.

◊ Bizitzarekin lotutako jarduera guztietan, etxean, garbiketan eta anatolaketan, etxetresna elektrikoen erabileran, elikagaien prestaketan eta abar.
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◊ Laguntzan bere bizitzako edozein testuingurutan.

DESBERDINTASUNA BESTE LAGUNTZA BATZUEKIN

◊ Tokiz aldatzean, ibilgailu batez, pertsonari laguntzeko.

Zenbait elementutan bereizten dira laguntza pertsonala eta beste laguntza batzuk:

◊ Komunikazioan, ordezko edo handitzeko komunikazio sistemak interpretatuz,

◊ Zerbitzua laguntzak jasotzen dituen pertsonak kontrolatzen du, beste prestazio
batzuetan baino neurri handiagoan: laguntzaile pertsonala hautatzea, autokudeaketa, behar eta lehentasun pertsonalen arabera eta abar, nahiz eta beste erakunde batek
"enplegatzailearen" eginkizuna egin, edo beharrezko laguntza eman.

batzuetan behar desberdinak dituzten pertsonek erabiltzen dituztenak.
◊ Egunerokotasunaren koordinazioan eta plangintzan, eta erabakiak hartzen
laguntzea.
◊ Pertsonaren osasunarekin eta segurtasunarekin zerikusia duten egoeretan.

◊ Harreman pertsonala: laguntzak jasotzen dituen pertsonak berak egiten du hautaketa eta kontratazioa. Horretarako, administrazioaren edo beste erakunde batzuen
laguntza izan dezake.

◊ Sexu-harremanekin lotutako egoeraks (prestakuntzan laguntza ekartzen dutenak).
◊ Zerbitzua ematen duen pertsona

Desgaitasuna duten pertsonen behar desberdinei, profilei
eta lehentasunei erantzuten dieten laguntzen aukera zabal,
dibertsifikatu eta malgua izan behar da, biziltza zikloan
zehar.
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laguntzeko lanekin lotuta dauden alderdietan

prestatzea. ◊
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ARAU ESPARRUA
ETA POLITIKA PUBLIKOAK

“Oso libre
sentiarazten nau,
bizitza autonomia
handiagoarekin
biziarazi, nire
adineko pertsona
bat gisa” Camino P.

ESTATUKO ARAUTEGIA
Estatu mailan hauek dira laguntza pertsonala arautzen duten arauak:
◊ 39/2006 Legea, autonomia pertsonala eta mendekotasun egoeran dauden pertsonen arreta sustatzekoa.

Zehazki, 19. artikuluan, laguntza pertsonaleko prestazio

ekonomikoa ezartzen du.
◊ 20/2012 Errege Lege Dekretua, uztailaren 13koa, aurrekontu egonkortasuna bernatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriei buruzkoa. LAPAD legeak jasotzen
dituen hiru prestazioen gehieneko zenbatekoak ditu, aitortutako mendekotasunmailaren arabera.
◊ 1051/2013 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Horren bidez, mendekotasun
egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta arreta sustatzeko abenduaren
14ko 39/2006 Legean ezarritako mendekotasunaren arretararako eta autonomiaren
Sistemaren prestazioa arautzen dira.

GAZTELA ETA LEONGO ARAUTEGIA
Gaztela eta Leonen, Gaztela eta Leongo Juntako Aukera Berdintasuneko eta Familiako Kontseilaritzatik, apustu irmo eta erabakigarria ezartzen da laguntza pertsonalaren arloan, eta horretarako, tresna arau-emaile desberdinak sortzen dira, irudi
eta zerbitzu hori jaso eta indartzen dutenak. Hauxe da laburki arautegi hori:
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◊ 16/2010 Legea, 2010eko abenduaren 20koa, Gaztela eta Leongo Gizarte Zerbitzuena, non laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa funtsezko Prestaziotzat hartzen den. Horrek ekartzen du, funtsezko prestazioei buruzko Legearen dira. arabera,
bere izaera subjektiboa… “Funtsezko prestazioak […]nahitaezkoak izango dira Hornitzea,
eta publikoki bermatuta egongo dira, beharren maila edo dagoen eskaera-indizea Bestalde,
aginduak ere ezartzen ditu, 30. artikuluan, PEAPren bateragarritasunak. edozein direla ere”.
19.1. art.

2014. urtean, Gaztela eta Leongo Gizarte Zerbitzuen Katalogoa onartu zen abenduaren 11ko 58/2014 dekretuaren bidez, Horrela, Gizarte Zerbitzuen Eredu berria
Sortzeko oinarriak ezarri ziren, non pertsonak eta beharrak arreta gune nagusiak
diren, eta beraz, sistemarenak ere. Dekretu honetan, hauxe ezartzen da: “mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa”. Bere
helburua hauxe da: “laguntza pertsonal baten kontrataziotik eratorritako gastuak ordaintzen laguntzea, ordu kopuru jakin batean, onuradurak hezkuntza jaso dezan eta lanalor
dezan, baita bizitza autonomoagoa ere, eguneroko bizitzaren oinarrizko jarduerak baliatuz”.

Gaztela eta Leongo esperientzia

28. artikuluak prestazioa ordaintzeko modua eta prestazioa eten daitekeen inguruabarrak adierazten ditu. Dokumentu honen hurrengo atalean gai horiek zehazten
dira.
Bestalde, aginduak ere ezartzen ditu, 30. artikuluan, PEAPren bateragarritasunak.
Horri esker, laguntzak jasotzen dituzten pertsonek bere zenbatekoaren zati bat beste
zerbitzu batzuk erosteko erabil dezakete, betiere bere banakako arreta programan
barne hartzen badira:
◊ Telelaguntza zerbitzua, oinarrizkoa eta aurreratua, etxeko arreta zerbitzua eta zer-

bitzu horrekin lotutako prestazioa izan ezik.
◊ Mendekotasun-egoeraren prebentzio-zerbitzua.
◊ Autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzua: funts publikoekin finantzatuta badago, intentsitatean bateragarria da, hileko 11 ordu arte, etxeko laguntza-zerbitzuekin,
eguneko zentroarekin, gaueko zentroarekin eta laguntza pertsonalarekin, eta zerbitzu horiekin lotutako prestazioarekin.

◊ 2/2013 Legea, 2013ko maiatzaren 15ekoa, mendetasuna duten pertsonentzako
aukera berdintasunari buruzkoa. Bere asmoa da “aukera-berdintasuna eta desgaitasuna
duten pertsonen funtsezko eskubide, askatasun eta betebeharrak bermatzea, Gaztela eta
Leongo bontere publikoen jarduketa haien ongizatearen areta eta sustapenera, bizi kalitatera,
autonomia pertsonalera eta erabateko garapenera bideratuz”.

39. artikuluak ezartzen du “Gaztela eta Leongo Juntak nahikotasun ekonomikoko irizpideekin bideratuko duela laguntza pertsonaleko prestaziorako sarbidea abenduaren 14ko
39/2006 Legearen arabera, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala
eta arreta sustatzen duena, prestazio hori, bizitza independentea garatzeko egokiena bada”.
◊ Gaztela eta Leongo mendekotasunaren autonomiarako eta arretarako sistemari

dagokionez, non laguntza pertsonalerako eskubidea onartzen den, urtarrilaren 11ko
FAM/6/2018 aginda da, zeinaren bitartez mendekotasunaren autonomiarako eta
arretarako sistemaren prestazioak arautzen diren.
Agindu honek, 11. artikuluan, laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa (PEAP)
ezartzen du, eta bere asmoa da “laguntza pertsonal bat zenbait ordutan kontratatzeak
ekartzendituen gastuak ordaintzen laguntzea, onuradunak hezkuntzrako eta lanerako sarbidea errazagoa izan dezan, eta baita bizitza autonomoago bat izaten ere, eguneroko bizitaren
oinarrizko jarduerak erabiliz”. Aginduak hori eta kontratazio modalitateak eskuratzeko baldintzak ere ezartzen ditu.
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◊ Etxeko arreta iraunkorreko zerbitzua, baliabide egokiena dela uste bada desgaitasuna duten pertsonentzat, eta emandako arreta osoa eta bateragarria bada eguneko zentroko zerbitzuarekin, edo, hala badagokio, autonomia pertsonala sustatzeko
zerbitzuarekin edo laguntza pertsonaleko zerbitzuarekin. Bateragarri tasun hori ere
aplikatzen da zerbitzu bateragarrietako bat edo biak lotutako prestazioaren bidez
jasotzen badira.
◊ Etxeko laguntza-zerbitzuak ez badu funtsezko prestazioaren izaera, abenduaren
16/2010 Legearen, Gaztela eta Leongo Gizarte Zerbitzuenarena arabera, bateragarria da eguneko zentroaren, gaueko zentroaren eta laguntza pertsonala sustatzeko
zerbitzuarekin zein zerbitzu horien prestazioarekin , mendekotasun egoeran dagoen
pertsonak jaso ahal izateko, etxeko laguntza beharrezkoa bada.

bateragarria da autonomia
pertsonala sustatzeko zerbitzuarekin edo laguntza pertsonaleko zerbitzarekin lotutako prestazioarekin, aplikatzekoa den arauak ezartzen dituen mugekin.

◊ Familia inguruneko zainketen prestazio ekonomikoa

Merezi du azpimarratzea bateragarritasunaren kontu hau, izan ere, Estatuko Arautegia murriztaileagoa delako aukera honekin.
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3. TAulA. lAgunTzA perTsonAleko presTAzio ekonoMikoAren
ArAu espArruA

GAZTELA ETA LEONGO ESPERIENTZIA

gAzTelA eTA leonen

esTATu MAilAn

◊ 16/2010 legea, 2010eko abenduaren 20koa, Gaztela eta Leongo Gizarte Zerbitzue-

nak, non PEAP funtsezko prestaziotzat hartzen duen.
◊ 39/2006 legea, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala

Zehazki, 19. artikuluan, non laguntza pertsonaleko
prestazio ekonomikoa ezartzen duen (PEAP).

eta arreta sustatzekoa (lApAd).

◊ uztailaren 13ko 20/2012 errege lege dekretuak, aurrekontuaren egonkortasuna

bermatzeko eta lehiakortasuna sustatzeko neurriei buruzkoak, LAPAD Legeak jasotzen dituen hiru prestazioen gehieneko kopuruak ezartzen ditu, aitortutako mendekotasun graduaren arabera.
◊ Abenduaren 27ko 1051/2013 errege dekretua,Mendekotasunaren autonomiarako

eta arretarako sistemaren prestazioak arautzen dituena, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta areta sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006
Legean ezarritakoak.

◊ 2014ko abenduaren 11ko 58/2014 dekretua, Gaztela eta Leongo Gizarte Zerbitzuen

Katalogoa onartzen duena.
◊ FAM/3/2015 agindua, urtarrilaren 7koa, uztailaren 30eko FAM/644/2012 Agindua
onartzen duena, Gaztela eta Leongo Mendekotasunaren Autonomiarako eta Arretarako Sistemaren prestazioak gaitasun ekonomikoaren kalkulua eta zaintzaile ez
profesionalei laguntzeko neurriak arautzen dituena.
◊ FAM/298/2015 agindua, apirilarne 10ekoa, uztailaren 30eko FAM/644/2012 Agindua onartzen duena, Gaztela eta Leongo Mendekotasunaren Autonomiarako eta
Arretarako Sistemaren prestazioak gaitasun ekonomikoaren kalkulua eta zaintzaile
ez profesionalei laguntzeko neurriak arautzen dituena.
◊ urtarrilaren 11ko FAM/6/2018 agindua,Gaztela eta Leongo mendekotasunaren

arretarako eta autonomiarako sistemaren prestazioak, gaitasun ekonomikoaren kalkulua eta zaintzaile ez profesionalei laguntzeko neurriak arautzen dituena. 11. artikuluan laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa ezartzen du (PEAP).
◊ Maiatzaren 28ko FAM/547/2018 agindua, urtarrilaren 11ko FAM/6/2018 Agindua

aldatzen duena, Gaztela eta Leongo mendekotasunaren arretarako eta autonomiarako sistemaren prestazioak, gaitasun ekonomikoaren kalkulua eta zaintzaile ez profesionalei laguntzeko neurriak arautzen dituena.
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GAZTELA ETA LEONEN LAGUNTZA PERTSONALA
SUSTATZEKO POLITIKA PUBLIKOAK
› AUKERA BERDINTASUNEKO 2016/2020 PLAN ESTRATEGIKOA
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONENTZAT4

Gaztela eta Leongo esperientzia

◊ Prestakuntza-ekintzak sustatzeko enplegu-haztegietan, laguntza pertsonal eta
zuzenarekin lotutakoak, gazte zein emakumeentzat zuzendatutakoa, beren enplegagarritasuna hobetzeko, mendekotasuna duten adinekoak eta desgaituak landa-ingurunean egotea sustatzen dutenak.

laguntza beharrak dituzten beste pertsonei laguntza pertsonaleko zerbitzuak emateko gaitzen dituztenak.

◊ Prestakuntza-ekintzak desgaitasuna duten pertsonentzat,
Desgaitasuna duten pertsonentzako aukera-berdintasunerako 2016/2020 Plan Estrategikoak4 laguntza pertsonaleko zerbitzuak tresnatzat hartzen du desgaitasuna duten

pertsonak gizarteratzeko. Horrela, helburuetako bat hauxe da: “laguntzaile pertsonalaren irudia hobetzea eta zehaztea, laguntzaile edota laguntza gisa esparru guztietan”.

◊ Prestakuntza-ekintzak herritarren errenta bermatua jasotzen dutenentzat,

lagunt-

za behar duten beste pertsonei laguntza pertsonaleko zerbitzuetan prestatuz.
Plana egituratzen den ardatz estrategikoetan (hezkuntza, enplegua, autonomia
etxean, erkidegoko partaidetza eta zahartze aktiboa) aurrerapenaren adierazletzat
hartzen da, laguntza pertsonala duen pertsona kopurua.
Bestalde, erkidegoko partaidetzaren ardatza ere bada. Haren helburua hauxe da: “
desgaitasuna duten pertsonen gizarteratzea, erkidegoko jardueretan parte hartuz, haien
bizi kalitatea eta asebetetze pertsonala hobetzeko helburuarekin”. Ardatz honen jardueren
artean dago “desgaitasuna duten pertsonen bizitza independentean laguntzen duten proiektuak garatzea, laguntza pertsonaleko zerbitzuaren eskaintza barne hartuz, desgaitasuna
duen edozein pertsonarentzat bideragarriak diren baldintzetan”.
› GIZARTERATZE ETA LANERATZE AUTONOMIA PLANA,
PERTSONARIK AHULENEN ENPLEGAGARRITASUNA ETA LAN
MERKATURATZEA SUSTATZEKO 2016/2020.

Plan honen ondorioetarako, enplegagarritasun zailtasunik handienak dituzten pertsonatzat hartzen dira garuneko paralisia duten pertsonak, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak, adimen-desgaitasunen bat duten pertsonak, % 33ko edo
hortik gorako minusbaliotasun gradua aitortuta dutenak, % 65eko edo hortik gorako
desgaitasun fisiko edo zentzumen desgaitasuna aitortuta dutenak.
Planak laguntzaile pertsonalaren irudiarekin lotuta dauden prestakuntza-ekintza
hauek aurreikusten ditu:

◊ Laguntzak profil profesional berriekin desgaitasuna duten pertsonekin esku
hartzean, laguntzaile pertsonalaren irudiaren bidez.

BESTE AUTONOMIA ERKIDEGO BATZUETAKO ARAUTEGIA
Bestalde, gogoratu behar dugu 2019ko datuekin 17 autonomia-erkidegok bakarrik
eskaintzen dute prestazio hori, Gaztela eta Leon barne, eta autonomia-erkidego horietako arautegiak ere murriztapenak dituela zerbitzu eta prestazioen arteko bateragarritasunean.
› ANDALUZIA

Laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa (PEAP) bakarrik da bateragarria telelaguntza zerbitzuarekin. Eta etxeko laguntza zerbitzuekin, eguneko eta gaueko
zentroekin, eta egoitzan artatzeko zentroekin, bertaratzen den pertsonaren oporraldian. 5
› Asturias

Laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoak (PEAP) prestazio honen onuradun
bat bakarrik dauka, eta bateragarritasuna6 hemen bakarrik dago:
5 2007ko abuztuaren 3ko agindua, zerbitzuen babes intentsitatatea, prestazioen bateragarritasun araubidea
eta Andaluzian mendekotasunaren autonomia eta arreta sistemaren aurreikuspen ekonomikoen kudeaketa
ezartzen dituena. Boja, 16/08/2007.

4 Gaztela eta Leongo Junta. Aukera Berdintasuneko Plan Estrategikoa desgaitasuna duten pertsonentzat

2016/2020 http://www.jcyl.es/junta/cp/Plan_Estrategico_GA_SSSS.pdf
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6 2015eko ekainaren 30eko ebazpena, Gizarte Ongizate eta Etxebizitza Kontseilariarena, Asturiasko Printzerrian Mendekotasunaren Autonomiarako eta Arretarako Sistemaren zerbitzu eta prestazio ekonomikoak
arautzen dituena. BOPA, 02/07/2015.
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◊ Prebentzio-zerbitzuak mendekotasun egoeretan.

Dagokion arautegiaren arabera, laguntza pertsonaleko bi modalitateak bateragarriak
dira Gizarte Zerbitzuen Zorroan jasotzen diren prestazio hauekin:

◊ Autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak.
◊ Telelaguntza zerbitzua.
◊ Egoitzan denboraldi batean artatzeko zerbitzua, zaintzailearen edo zerbitzu nagusia ematen duen zentroaren atsedenarengatik, gehienez, 30 eguneko aldian, ikastetxe
publikoan edo itunpeko pribatuan.

◊ Laguntza eta zainketa teknologien zerbitzua.
◊ Guztiontzako zerbitzuak desgaitasuna duten pertsonentzat.
◊ AGizarte Zerbitzuen Kataluniako Sistemaren mendeko laguntza teknikoak.
◊ Beste laguntza-prestazio batzuk, irisgarritasunerako, eta Gizarte Zerbitzuen Sistema Publikoaren mendeko eragozpenak kentzen laguntzeko.

› GAZTELA-MANTXA

Erkidego honetako arautegiak hauxe ezartzen du: “Oro har, prestazio ekonomikoak
euren artean eta abenduaren 14ko 39/2006 Legearen 15. artikuluan ezarritako katalogoaren
zerbitzuekin bateragarria izango dira, mendekotasun egoerak, prebenitzeko eta autonomia
pertsonala eta telelaguntza sustatzeko zerbitzuetan izan ezik.” 7

Prestazio ekonomikoa eta lan-jardueretan laguntzeko laguntza pertsonaleko zerbitzua ematea, okupazioanalak edota prestakuntzazkoak bateragarriak dira Gizarte
Zerbitzuen Sistema Publikoaren prestazio hauekin:
◊ Etxeko laguntza zerbitzua.

› KATALUNIA

◊ Eguneko zentroko zerbitzua.

PEAPak Katalunian irailaren 28ko ASC/471/2010 Aginduaren bidez arautzen da 8.
Eta han, prestazio honen bi modalitate ezartzen dira:

◊ Okupazio zentroen zerbitzuak

◊ Arreta espezializatuko eguneko zentroko zerbitzua

› GALIZIA
◊ Lan jardueretan,

okupazionaletan edo prestakuntzakoetan

laguntzeko laguntza

pertsonala.
◊ Bizitza autonomoan, gizarteratzen

eta erkidegoan txertatzen laguntzeko laguntza

pertsonala. Prestazio hori bi modutara eman daiteke:
a) Prestazio ekonomikoa, mendekotasun handia duten pertsonentzat bakarrik (III.
gradukoak), kontratazioaren kostuari laguntzeaz datza, mendekotasuna Duen pertsonaren, laguntza pertsonaleko zerbitzuaren eskutik, zuzenean edo egiaztatutako
erakunde baten bitartez.
b) Zerbitzua ematea, mendekotasun larria (II. gradua) eta moderatua (I. gradua) duten pertsonentzat, mendekotasuna duen pertsonari beharrezko laguntza ematean
datzana, egiaztatutako erakunde batek emandako laguntzaile pertsonal baten bidez.

› VALENTZIAKO ERKIDEGOA

Erkidego honetan, laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa telelaguntza zerbitzuarekin eta autonomia sustatzeko zerbitzuekin edo harekin lotutak prestazioarekin
bateragarria da, etxebizitza babestuekin izan ezik10.

rako eta Arretarako Sistemaren zerbitzuen eta prestazioen katalogoa ezartzen duena, eta zerbitzuen intentsitatea eta aplikatzekoa den bateragarritasunen araubidea finkatzen duena. DOCM, 26/01/2016.

9 2012ko urtarrilaren 2ko agindua, otsailaren 4ko 15/2010 Dekretua garatzen duena, Mendekotasunaren Autonomiarako eta Arretarako Sistemaren prestazioak jasotzeko eskubidea eta mendektoasun egoera Aitortzeko
prozedura, banakako arreta programa egiteko eta eskumeneko organoen antolaketa eta funtzionamendua
arautzen dituena. DOG, 13/01/2012.

8 2010eko irailaren 28ko agindua, Katalunian prestazioak eta laguntza pertsonaleko profesionalak arautzen
dituena. DOGC, 08/10/2010.

10 62/2017 dekretua, maiatzaren 19koa, Consell-ena, pertsonen mendekotasun gradua aitortzeko prozedura
eta zerbitzu eta prestazio ekonomikoak sistema publikoan sartzeko modua ezartzen duena.

7 3/2016 Dekretua, 2016/01/26koa, Gaztela-Mantxako autonomia-erkidegoan Mendekotasunaren Autonomia-
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Laguntza Pertsonaleko Librantza esaten zaio Erkidego honetan, eta telelaguntza
eta mendekotasun egoerak prebenitzeko zerbitzuarekin bateragarria da. Bestalde,
laguntza pertsonaleko zerbitzua eskuratzearekin lotutako librantza, intentsitate
partziala duena, sistemaren beste zerbitzu edo librantza batekin bateratu ahalko da,
2012ko urtarrilaren 2ko Aginduaren 66. artikuluan ezarritakoaren arabera 9.
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› MADRIL

› eUSKADI

Erkidego honetan, arauak hauxe ezartzen du: “laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa telelaguntza zerbitzuarekin eta autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasuna
prebenitzeko zerbitzuekin bateragarria izango da. Ez da bateragarria izango SAADen gainerako zerbitzu eta prestazioekin”. 11

› ARABAKO FORU ALDUNDIA

Aldundia honen arautegiak14 ezartzen du I. graduko mendekotasuna onartuta duten
pertsonen kasuan, BVDn 40 puntu edo gehiago izanda, PEAP honekin izango dela
bateragarria:

› MURTZIA
◊ Autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak.

Erkidego honetako arautegiak ezartzen du laguntzaile pertsonalaren prestazio ekonomikoa bateragarria izango dela Mendekotasunaren Autonomiarako eta Arretarako Sistemaren Zerbitzu eta Prestazio Ekonomiko guztiekin, Telelaguntza Zerbitzuarekin izan ezik. III. graduarekin baloratutako mendekoen kasuan, lan egiten ari
direla edo ikasketa ofizialak egiten ari direla egiaztatzen badute, Familia Ingurunean
Zaintzeko eta Zaintzaile Ez-profesionalei Laguntzeko prestazio ekonomikoaren
ehuneko berrogeita hamarrarekin bateragarria izan ahalko da, onartutako gradu eta
mailaren arabera12.

◊ Eguneko zentroko zerbitzua, edozein modalitatetan, zentro okupazionala barne.
◊ Gaueko zerbitzua edo zentroa adinekoentzat.
◊ Atseden zerbitzua eguneko zentroan edo eguneko arretan, edozein modalitatetan,
zentro okupazionala izan ezik, gehienez, 45 eguneko mugarekin, urtean.
◊ Atseden zerbitzua gaueko zerbitzuan edo zentroan adinekoentzat, gehienez, 45

› NAFARROA

eguneko mugarekin, urtean.

Arautegi berriak13 bateragarritzat hartzen ditu zerbitzu hauek PEAPekin:

◊ Atseden zerbitzua ostatu zerbitzuan (etxebizitza komunitarioa) adinekoentzat, eta

◊ Egoitzako arreta zerbitzuarekin.
◊ Eguneko arreta zerbitzuarekin.
◊ Autonomia pertsonala prebenitzeko eta sustatzeko zerbitzuekin.
◊ Etxeko udal arreta zerbitzuarekin.

etxebizitzako atseden zerbitzua, desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonentzako laguntzekin, gehienez, 45 eguneko epearekin. Egonaldi horretan, laguntza
pertsonaleko prestazio ekonomikoa etenda geratuko da, kontratatzen den atseden
zerbitzua gizarte-zerbitzuen foru sarearen barruan badago, hala nola sare horretatik
kanpokoetan ere, dagokion atseden modalitatean zerbitzura lotutako prestazio ekonomiko baten bidez.
II. eta III. graduko mendekotasunak dituzten pertsonen kasuan, PEAP honekin izan-

go da bateragarria:
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11 Maiatzaren 21eko 54/2015 Dekretua, mendekotasun egoera aitortzeko prozedura eta Madrilgo Eerkidegoko
mendekotasunaren autonomiarako eta arretarako sistemaren prestrazioetarako eskubdea arautzen dituena.
BOCM, 26/05/2015

13

12 2010eko abenduaren 3ko 306/2010 Dekretua, zerbitzuen babes intentsitatea, prestazio ekonomikoen zenbate-

14 Abenduaren 12ko 24/2017 Foru Dekretua, abenduaren 14ko 39/2006 Legearen prestazio ekonomikoak araut-

koa, sarbide baldintzak eta Murtziako eskualdeko autonomia-erkidegoan mendekotasunaren autonomiarako
eta arretarako sistemaren prestazioen bateragarritasun-araubidea ezartzen dituena. Borm, 17/12/2010..

zen dituena, mendekotasun egoeran dauden pertsonen autonomia pertsonala eta arreta sustatzekoa. BOG,
28/12/2017.

Maiatzaren 31ko 224/2019 FORU AGINDUA, Gizarte Eskubideen Kontseilariarena, mendekotasun edota
desgaitasun egoera onartuta duten pertsonen laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa arautzen duena.
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◊ Autonomia pertsonala sustatzeko zerbitzuak.

› BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

◊ Eguneko zentroko edo eguneko arreta zerbitzua, edozein modalitatetan, okupaziozentroa barne, eguneko arreta landa-zentroan emandako eguneko zerbitzua izan
ezik.

Bizkaiaren kasuan, hauek dira EPAPrekiko bateragarriak:

◊ Adinekoentzako gaueko zerbitzua edo zentroa.

◊ Telelaguntza zerbitzua.
◊ Eguneko arreta zerbitzua, Eguneko zentro pribatua eta osasun arloko eta Osakidet-

za saretik kanpoko antzeko baliabideak.
◊ Atseden-zerbitzua eguneko zentroan edo eguneko arreta zentroan, edozein modalitatetan, okupazio-zentroa eta eguneko zerbitzua eguneko arretako landa-zentro
batean izan ezik, gehienez, 45 eguneko denbora mugarekin urtean.

◊ Etxeko laguntza-zerbitzua.
◊ Eguneko arreta zerbitzua, Eguneko zentro publikoa edo zentro okupazionala.

Atseden-zerbitzua, adinekoentzako gaueko zentroan edo zerbitzuan, gehienez, 45
gau emateko urtean.

◊

(erkidegoko etxebizitza) adinekoentzat, betiere ostatu-zerbitzu hori Arabako Foru Aldundiak egiaztatuta badaude II. eta III.
graduko pertsonak artatzeko, atseden zerbitzua etxebiztizan, desgaitasuna edo
gaixotasun mentala duten pertsonentzako laguntzekin, eta atseden-zerbitzua zerbitzuan egoitza-zentroan, gehienez, 45 eguneko denbora mugarekin. Egonaldi horretan, laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoak etengo du, bai atseden zerbitzua
gizarte-zerbitzuen foru-sarean sartzen bada, bai sare horretatik kanpokoa bada, eta
atseden-zerbitzuaren modalitatean zerbitzuarekin lotutako prestazio ekonomiko
baten bidez sartzen bada.

◊ Atseden-zerbitzua ostatu-zerbitzuan

› GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

◊ Egoitzako arreta zeritzua, gutxiene, 16 ordukoa edo hortik beherakoa.
◊ Egoitzako arreta zerbitzua, 16 ordukoa edo hortik beherakoa, eguneko

arretarekin

edo okupazio-zentroarekin.
Foru sareko edo osasun zentroetako egoitza-unitate sozio-sanitarioetan sartzea,
egonaldia gehienez, 30 egunekoa bada.
◊

titulartasun publikoko foru sare publikoaren barruan sartutakoak, Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzartu, kontratatu
eta itundutakoak.

◊ Autonomia pertsonala sustatzeko zentroak,

◊ Egoitza-egonaldiak aldi baterako badira, laguntzaile pertsonala ematearekin
zenbatuko dira, egoitza-egonaldia, gehienez, 30 egun naturalekoa bada urtean.

Gipuzkoako arautegiak15 PEAPren bateragarritasuna ezartzen du eguneko aretazentroekin, okupazio-zentroekin, zentro soziosanitarioarekin, psikiatria ospitaleekin eta denboraldi batean egoitza-arreta ematen duten bestelako osasun-egiturekin
(bi hilabete urtean, jarraian, edo tartea egonda).

15 39/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1eko Diputatuen Kontseiluarena, Araban mendekotasunaren autonomiarako eta arretarako sistemaren prestazio ekonomikoak arautzen dituena: prestazio ekonomikoa familia
inguruko zainketetarako eta zaintzaile ez profesionalak laguntzeko, laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa eta zerbitzuarekin lotutako presazio ekonomikoa. BOTHA, 01/09/2014.
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4. TAULA. LAGUNTZA PERTSONALEKO PRESTAZIOEN ONURADUN KOPURUA, AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ARABERA *

Mendekotasunaren Autonomiarako eta Arretarako Sistemak emandako PEAPren
kudeaketari buruzko datuei dagokienez, honako hau nabarmen daiteke:
◊ Laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa SAADren prestazio guztien % 0,55

GALICIA

ASTURIAS

CANTABRIA

PAÍS VASCO

114

1

0

6.162

1,49 %

0,01 %

0,00 %

80,48 %

bakarrik ekartzen du, zerbizu batekin lotutako prestazioen % 69,54aren aldean (gehienbat etxeko laguntza-zerbitzua, telelaguntza edo egoitzaarreta), edo familia inguruko zainketetarako prestazio ekonomikoen % 30,46aren aldean15.
◊ Hamahiru urte igaro dira abenduaren 14ko 39/2006 Legea, mendekotasun egoeran
dauden pertsonen autonomia pertsonala eta arreta sustatzekoa, indarrean sartu ze-

CASTILLA Y LEÓN

LA RIOJA

NAVARRA

CATALUÑA

1.146

0

14

73

14,97 %

0,00 %

0,18 %

0,95 %

EXTREMADURA

MADRID

CASTILLA LA
MANCHA

ARAGÓN

0

89

24

0

0,00 %

1,16 %

0,31%

0,00 %

ANDALUCÍA

MURCIA

C. VALENCIANA

BALEARES

11

3

20

0

0,14 %

0,04 %

0,26 %

0,00 %

CANARIAS

CEUTA Y MELILLA

0

0

0,00 %

0,00 %

guztira:
TOTAL:

netik eta deigarria da oraindik autonomia-erkidego askotan ez dela ematen ez eta
PEAP bat ere, edo oso txikiak, ia baliorik gabekoak. Horrez gain, populazio handiko
autonomia-erkidegoetan ere, PEAP kopurua oso txikia ere bada.
◊ Hala eta gutiz ere, autonomia-erkidego guztiek, berariaz aipatzen dute PEAP bere
Gizarte Zerbitzuen Legeetan, katalogoetan eta zerbitzu zorroetan edota SAADen
zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak, dagokien lurraldeetan. Horrela, bermatuta
dagoen edo funtsezkoa den prestazioa da gizarte-zerbitzuen sistemen barruan.
◊

Estatuko testuinguru horretan, nabarmentzekoa da EAEn

dagoen PEAP kopuru

handia, neurri handi batean Gipuzkoa Foru Aldundiak 2004. urtean esperientzia pi-

lotu ba abian jarri zuelako "Bizitza independenteari laguntzeko. Espainian administrazio publiko batek abian jartzen duen ezaugarri horretako lehen esperientzia izan
zen, eta bi urtetan, bakarra16. Horrela, zerbitzu horren alde egin zen, eta harrezkero,
39/2006 Legea onartuta, zenbati aldaketa gertatu ziren, lege horrek emandako errealitate berrira egokituz17. ◊

100 %

*Iturria: IMSERSO. Psasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioa. 2019ko irailaren 30ean zegoen egoera.
15 SAADen informazio estatistikoa, 2019ko irailaren 30. IMSERSO. Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate

Ministerioa.

LAGUNTZA PERTSONALEKO
PRESTAZIO BATEN ONURADUN
KOPURUA ESPAINIA OSOAN.
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16 Bizitza independentea Gipuzkoan: aukera bat desgaitasuna duten eta mendekotasun-egoeran dauden

pertsonentzat. (2007), Xabier Urmeneta Sanromá. Gipuzkoako Foru Aldundia.
17 Laguntza pertsonala, 39/2006 Legearen baliabide ezin hobea, Egilea: Alfredo Hidalgo Lavié, hemen: “Trabajo
Social Sociosanitario. Claves de salud pública, dependencia y trabajo social” (2017), Ediciones Académicas S.A.
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“Oso zerbitzu
positiboa zentzu
guztietan.
Askatasuna
ematen dit
joanetorrietarako,
eta emozionalki
ere atseden
hartzen dut”.
Rosario B.

KONTRATAZIOA
Gaztela eta Leonen indarrean dagoen arautegiaren arabera18, laguntza pertsonalaren
kontratazioa modalitate hauetako batean egin ahalko da:
A / BEHAR BEZALA AKREDITATUTA DAGOEN ENPRESA EDO
ERAKUNDE PRIBATU BATEKIN KONTRATUA EGINEZ.

Honen adibidea dugu Gaztela eta Leongo osasun mentaleko elkartemugimenduko
hamaika erakundeetan. Talde profesionalak dituzte, prestakuntza egokia duten laguntzaile pertsonalak barne, 25 urte baino gehiagoko esperientziadunak osasun
mentaleko arazoak dituzten pertsonen arretan. Bestalde, erakunde ezagunak dira,
ez bakarrik bere jarduerarengatik, baizik eta ematen dituzten zerbitzuen kalitatearengatik. Laguntzaile pertsonalaren kontratazioa erakundeak berak kudeatzen du,
eta onuraduna da zerbitzuak eskuratu eta laguntzak emango dizkion pertsona aukeratzen duena. Laguntza pertsonaleko zerbitzua (sAp) Gaztela eta Leongo indarreko
arautegiaren arabera egiaztatuta dago.
Bestalde, Gaztela eta Leongo osasun mentaleko elkarte-mugimenduak zerbitzuak
laguntzak behar dituzten pertsonen bizilekura hurbiltzeko aukera ematen die 15 landa-ordezkaritzei. Horrela, hurbileko zerbitzuak eskaintzen dituzte, landa-eremuetan
arreta berezia jarriz, hala nola, baliabide gutxiago eta haietara heltzeko aukera gutxiago dituzten lurraldeetan.
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SARBIDEAK

SAPen erakunde kudeatzaile baten bitartekaritza da erabiltzaileek lehenesten duten
aukera zerbitzua kontratatzen dutenean, zenbait arrazoirengatik hain zuzen ere:
bere esperientzia, pertsonari eta bere bizitza-proiektuari egokitzea, egokitasuna laguntzaile pertsonala hautatzean, prestazioaren segurtasuna, erakundeen konfianta,
erraztasuna erabiltzailearentzat kudeatzea zailak diren lan-izapideetan, talde profesional baten eta beste zerbitzu osagarri batzuen babesa izatea.

Laguntzak jasoko dituen pertsona bi bideetatik sartu ahalko da SAPera: mendekotasuna edo pribatua. Bi kasuetan, xedea bera da: pertsonaren bizitzaproiektuan laguntzea, hala ere, sarbidean eta kudeatzeko prozeduran gertatzen dira desberdintasunak,
berezi orain azalduko dira finantzazio bidean:

B / LAGUNTZAILE PERTSONALAREKIN ZUZENEKO KONTRATUA EGINEZ

A / MENDEKOTASUNAREN LEGEA

Kasu honetan, laguntzaile pertsonalak baldintza hauek bete behar ditu:

Laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikora sartzeko baldintza gisa, ezinbestekoa
da:

◊ Espainiako Estatuan indarrean dagoen legedian jasotzen den lan-adina izatea.
◊ Mendekotasun egoera aitortuta izatea abenduaren 14ko 39/2006 Legeak ezarritako
◊ Legez Espainian bizitzea.

zenbait mailatan.

◊ Ez izatea mendeko pertsonaren ezkontidea edo izatezko bikotea, eta hirugarren

◊ Gaztela eta Leongo udalerri batean erroldatuta egotea eta bizitzea.

mailara arteko odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunik ez izatea.
◊ Gizarte Segurantzaren langile autonomoen araubide berezian alta ematea.

laguntza pertsonaletik eratorritako zerbitzuak
emateko. Baldintza hori betetzen dela esango da arlo horretan gutxieneko prestakuntza duela egiaztatzen bada. Baldintza hori, enpresa edo erakunde pribatu baten
bidez SAP ematen duten pertsonei ere eskatuko zaie.

◊ Egokitasun-baldintzak betetzea

Behin maila aitortuta, laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa eskatuko da,
eta behin ebatzita eta laguntzak jasoko dituen pertsonaren arreta-beharren arabera,
prestazio hori, banakako arreta-programan barne hartuta dauden zerbitzuak aldi berean edo jarraian eskuratzeko erabili ahalko da.

erregistroan izena emanda egotea.

Prestazioak onartzeko eraginak, onartzen dituen ebazpenaren egunetik aurrera hasiko dira. Hala ere, eskatzen direnetik hiru hilabete igarota ematen diren prestazioak
onartzeko ebazpenek atzeraeragina izango dute eskaera egiten denetik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
21. eta 23. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Zentzu horretan, ezinbestekoa izango litzateke "irudi berezi" bat arautzea lan legediaren barruan, desgaitasuna edota mendekotasuna duten pertsonen laguntzaile pertsonalen zuzeneko kontratazioa egiteko aukera ematen duen lan-legediaren
barruan, eskubide hori aitortu bazaie (Luis Cayo Pérez Bueno, Estatuko CERMI
erakundeko lehendakaria 19).

Zerbitzu publiko batera sartzeko eskubidea onartzen den ebazpenaren aurretik onuradunak arreta jaso badu banakako arreta-programan barne hartzen diren zerbitzuetako batetik, esparru pribatuan, justifikatutako zenbatekoak ordainduko zaizkio
ebazpenaren eraginen egunetik, hilero egokitu ahal zaion prestazio ekonomikoaren
mugara arte.

◊ SAP Gaztela eta Leongo Erkidegoko gizarte arloko Erakunde, zerbitzu eta zentroen

Urtarrilaren 11ko FAM/6/2018 aginduaren 19. artikulua, zeinaren bitartez Gaztela eta Leongoko autonomiarako eta mendekotasunaren arretarako sistemaren prestazioak, gaitasun ekonomikoaren kalkulua ea
zaintzaile ez profesionalei laguntzeko neurriak arautzen dituena.

18

19 Laguntza Pertsonalari buruzko III. Kongresua: Laguntza pertsonala zuzenbidez. Antolatzailea: PREDIF eta
Osasun, Kontsumo eta Gizarte-ongitzate Ministerioa. Madril, 2019ko urriaren 29 eta 30.
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Laguntzak jasotzen dituen pertsona bakoitzari dagokion laguntza pertsonaleko
prestazio ekonomikoaren zenbatekoa ezartzeko, haren gaitasun ekonomiko pertsonala ezartzen da. Hori kalkulatzeko, interesdunaren errenta eta ondare maila baloratuko da, urtarrilaren 11ko FAM/6/2018 Aginduaren 32. artikuluan deskribatzen den
moduan; baita bere mendekotasun-gradua ere. Kopuruak, arlo horretan eskumeneko
organoak ezarritako formula batzuk aplikatuz ateratzen dira.

Prestazio ekonomikoak (laguntza pertsonala) ofizioz berrikusiko dira, horiek onartzea ekarri zituzten inguruabarrak aldatzen direnea, edo hala badagokio, laguntzak
jasotzen dituen pertsonari dagozkion betebeharrak ez badira betetzen, indarreko
arautegiaren arabera.

Prestazioaren lehen ordainkea egiteko, ezinbestekoa izango da zerbitzua eskuratu
dela egiaztatzea (laguntza pertsonala), jatorrizko fakturak, antzeko edukiko bankudokumentuak edo benetako kopiak aurkeztuz.

Mendekotasunaren maila onartuta ez duten edo mendekotasuna eskatu nahi ez du-

Geroagoko ordainketetarako, nahikoa izango da mendeko pertsonak zerbitzuan jarraitzen duela eta ordainketa egin duela egiaztatzea. Hala ere, Gizarte Zerbitzuetako
Gerentziak beharrezko mekanismoak gaituko ditu zerbitzuak hornitzen dituzten
erakundeek (Osasun Mentaleko elkarte-mugimenduaren erakundeak) telematikoki
ziurtagiri hori bidal dezaten.
Ordainketak, interesdunak edo bere legezko ordezkariak izendatutako kontura
egindako banku-transferentzia bidez gauzatuko dira.
Prestazioaren ordainketa etengo da arrazoi hauetako baten bat egoten bada:

B / BIZITZA PRIBATUA:

ten pertsonek (azaro mentalak dituztenek), baina beren ezaugarri pertsonalengatik
laguntzaile pertsonal bat badute bizitza independente bat izateko, zerbitzu hori modu
pribatuan eskatu ahalko diete Osasun Mentaleko elkarte Mugimenduaren gizarteerakundeei, izan ere, eskumeneko administrazio autonomoak behar bezala egiaztatutako SAPa dute.

Osasun mentaleko arazoak dituen eta laguntzak jasoko
dituen pertsona bi modutara sar daiteke Laguntza
pertsonaleko Zerbitzura: mendekotasuna edo pribatua.
Bi kasuetan helburua bera da: pertsonaren
bizitzaproiektuari laguntzea.

◊ Mendeko pertsona ospitale batean sartzea. Sartzen denetik alta eman arte hilabete bat igarotakoan. Hori, hurrengo hamar egunetan jakinarazi beharko da. Epe
barruan ez bada jakinarazten, hala badagokio, Administraizoak altaren berri duen
egunetik aurrera hasiko da berriro ordainketa egiten.
◊ Mendeko pertsona egoitza-zentro publiko edo itundu batean denboraldi baterako
sartzea.
◊ Indarreko arautegiak jasotzeko ezartzen dituen baldintzetako bat galtzea.
◊ Onuradunei ezarritako betebeharrak ez betetzea.
◊ Berariazko uko egitea.
◊ Mendeko pertsona Gaztela eta Leonetik kanpoko joatea denboraldi batean, urtean

hirurogei urte baino gehiago.
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BIZITZA PROIEKTUA OINARRI GISA
Laguntza Pertsonaleko Zerbitzua Kudeatzeko prozesua laguntzak jasotzen dituzten

pertsonen bizitza-proiektuaren arabera ezartzen da, pertsonari arreta jartzen dioten ikuspegi eta plangintza batetik. Hor, pertsonak eginkizun aktiboa dauka bere
bizitza-proiektuaren plangintzan.
Hori dela eta, gaitasunak kontuan hartu egiten dira, bere mugen gainetik, kontuan
hartuz pertsona bakoitza bakarra dela, emandako laguntzak pertsonalizatuak direla
eta autodeterminazioa eta bizitza independentea sustatzeko helburuarekin, eta bizitza- .kalitatea hobetzea.

Behin kasua aztertuta, laguntzak behar dituen pertsonak zerbitzua eskuratzea erabakitzen badu, berak aukeratuko du bere laguntzaile pertsonala une horretan libre
dauden pertsonen artean.
Geroago, bi alderdiek kontratu bat sinatzen dute, eta hor, zerbitzuaren funtzionamendua, ordutegiak eta antolaketa jasotzen dira (aldaketak izan ditzake, une bakoitzaren eta aldatzen diren beharren arabera).
Azkenik, hura abian jartzen eta prestazioa garatzen da. Laguntza Pertsonaleko Zerbitzua etengo da erabiltzaileak hala erabaki eta eskatzen badu. ◊

Bizitza-proiektua pertsona bakoitzak bere mugen barruan egiten duen banakako aurreikuspena da, kontuan hartuz bere familia eta gizarte inguruko pertsonen laguntza informalak, bere erkidegoan dauden laguntzak eta gizarte-zerbitzuek eskainitako
laguntza formalak, osasunsistema eta gainerako basbes publikoko sistemak.

Horretarako, laguntzak jasotzen dituen pertsonaren historia pertsonala jasotzen da,
eta Laguntza plan integratu bat ezartzen da. Informazio guztia batera jasotzen da,
talde profesionalak eta zerbitzuan interesa duen pertsonak adostuta (erreferentziako
langile tekniko eta profesionala). Informazio horrek etengabe aldaketak ditu, norberaren behar eta itxaropen berriengatik.
Laguntza plan integratua tresna teknikoa da, eta pertsonaren bizitza-proiektua
ezagutuz, pertsona hori bere balio, nahi eta lehentasunen arabera bizitzeko beharrezkoan diren laguntzak antolatzen ditu, ongizatea ulertzeko modua eta bizitzari
aurre egiteko modua kontuan hartzen dituzten alderdietan.

Bizitza-proiektua pertsona bakoitzak bere mugen
barruan egiten duen banakako aurreikuspena da,
kontuan hartuz bere inguruko pertsonen, erkidegoaren
eta gizarte-zerbitzuen, osasun sistemaren eta babes
publikoko gainerako sistemen laguntzak kontuan
hartuz.
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“Zaren moduan
izatea da
beldurrei aurre
egiteko dagoen
modurik onena”.
María Jesús García

Osasun mentaleko arazoak dituen pertsonen barruan sartzen diren pertsona gehienek, besteak beste gaixotasun hauek diagnostikatuta dituzte: eskizofrenia, nahasmendu bipolarra, depresio-nahasmendu larriak eta errepikatuak, nortasunaren nahasmendu mugak, nahasmendu obsesibo-konpultsiboa eta abar.
Kasu gehienetan, laguntzak eskatzen dituzte funtzionamendu psikosozialeko arloetan (autozainketa, gizarte-harremanak, aisialdia, familia-harremanak, lana eta
abar), bere autonomia pertsonala eta gizarte-jarduna zailtzen dutenak, eta gizarte
desabantaila-egoeretara eraman dezaketenak (langabezia, pobrezia, gizarte-bazterketa, gizarte-isolamendua, etxebizitza falta, baztertzea, estigma eta abar), familiek
eta haiengandik hurbil bizi direnek izan ditzaketen tentsio eta gainkarga arazoak
ahaztu gabe.
Halaber, askotan, mendekotasuna aitortuta daukate aipatutako arautegian ezarritako zenbait mailatan, hau da, mugak dituzte gaitasun funtzional, psikiko edota sozialean.
Pertsona hauen beharrak eta arazoak ugariak eta konplexuak dira,

eta, askotan, osasunaren eta osasun mentalaren arloak gainditzen dituzte, funtsean arlo psikosizial
eta sozialetan adierazteko.

Bere esperientziaz baliatzen den laguntzaile pertsonala Leongo

Horregatik guztiagatik, talde horren arreta komunitarioak erkidegoko euskarri sistema bat antolatzea eskatzen du, osasun eta gizarte arloko programa eta zerbitzuen
sare integral eta koordinatu baten bidez, beharrak barne hartzen dituena (osasun
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mentalaren arreta, arreta krisietan, errehabilitazio psikosoziala eta lan arlokoa,
egoitzako ostatua eta arreta, laguntza autonomia pertsonalari, laguntza familiei,
laguntza ekonomikoa, eta abar), beren arreta eta erkidegoen benetan integratzeko
laguntza ematen duena, ahalik eta modurik autonomoenean.

Zailtasun horiek guztiek eta erkidegoko laguntza-zerbitzu nahikorik ez egoteak
ondorio negatiboak sortzen lagun dezakete, populazio horien erkidegoan sartze eta
artatze aldera:
◊ Osasun-arreta modu egokian ez erabiltzea,

Erkidegoko arretako sistema horren barruan dagoen elementu garrantzitsuetako bat
erkidegoan laguntzeko zerbitzuak izan behar dira, hala nola laguntza pertsonala.

zehazki, ospitaleko arreta espezializa-

tuan.
◊ Ospitalearatzeak gehitzea, ate birakariaren fenomenoa.

Pertsona horietako askok eskaerak aurkezten dituzte ostatu, bizikidetza eta euskarri
beharrak modu autonomoan artatzeko, eta etxebizitza duin eta behar eta asmoetarako egoki batean mantentzeko eta sartzeko.

◊ Familiaren gehiegizko karga.
◊ rkidegoan sartzeko zailtasunak.

Zenbait azterlanen arabera, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen % 90 jatorrizko familiekin bizi da: gurasoak, normalean, adin aurreratukoak, eta kasu askotan
tentsio eta gainkarga egoeretan bizi direnak. Zentzu horretan, zaintzaile nagusiaren
eginkizuna emakumeek hartzen dute: amek edota arrebek, eginkizun hori bizitzaren lehentasunezko ardatz gisa hartzen dutenak.20

◊ Langabezia-tasa handiak eta jarduerarik eza.
◊ Etxebizitzara eta oinarrizko baliabide ekonomikoetara sartzeko zailtasunak, bizitza

independentea bermatzen dutenak, bizitza kalitate bikainarekin.
◊ Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsona batzuen baztertzeko arriskua handitzea, familiaren eta laguntzeko sarearen laguntzarik gabe, eta beraz, gizartetik baztertzeko arrisku handiarekin.

Horregatik guztiagatik ezinbestekoa da erkidegoan laguntzeko sistemak sustatzea,
eskubideen eta bizitza independentearen ikuspegitik, hala nola laguntza pertsonala-

ren zerbitzuekin.

Talde horri emandako arreta komunitarioak osasun eta
gizarte zerbitzuen sare bat antolatzea eskatzen du, behar
desberdinsak barne hartzen dituena (osasun mentalaren
arreta, arreta krisian, errehabilitazio psikosoziala eta lan
arlokoa, ostatuta eta egoitza arreta, laguntza autonomia
pertsonalari, laguntza familiei, laguntza ekonomikoa, eta
abar.)
OSASUN MENTALEKO ARAZOAK
DITUZTEN PERTSONAK
JATORRIZKO FAMILIEKIN BIZI DIRA.
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20 Emakumeen osasun mentala. Beharrak, eskaerak eta proposamenak, Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko

Federazioa, 2018.
21 FAM/6/2018 agindua, urtarrilaren 11koa, Gaztela eta Leongo mendekotasunaren autonomia eta arretarako
sistemaren prestazioak, gaitasun ekonomikoaren kalkulua eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko neurriak
arautzen dituena.
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Zerbitzua eskatzen duten pertsonen profila oso zabala da, izan ere, ezaugarri pertso-

◊ Mendekotasun-egoera aitortuta izatea.

nalak, bakarrak eta banakoak, zein beren gaitasun, gustu eta itxaropenetan oinarritutako arreta integrala barne hartzen dira.

◊ Gaztela eta Leonen21 erroldatuta egotea eta bizitzea.

Hala ere, Gaztela eta Leongo osasun mentaleko elkarteek laguntza pertsonaleko zerbitzuak kudeatzen dituzten bost urteko esperientzia kontuan hartuz, zerbitzuaren
erabiltzaileek gizarte arloan eskatzen ohi dituzte laguntzak (gizarte eta komunikazio
gaitasunen kudeaketan, laguntzeko sare soziala sortzen edota handitzen eta abar),
baita arlo psikoemozionalean eta motibazioen arloan, norberaren sustapen arloan

◊ Gutxienez, 3 urte izatea.
◊ Bizitza-proiektu independente bat garatzea edo garatzeko prest egotea, partaidet-

za aktiboa izan ditzan, bere lan, gizarte eta komunitate arloan zein arlo pertsonalean
eragina duten jarduerak garatuz.

(bizitza-proiektua) eta abarretan ere.
Azpimarratu behar dugu laguntzak jasotzen dituzten pertsonen profilean agertzen diren beste ezaugarri pertsonal asko ere badaude, zabalak direnak, eta pertsona
bakoitzaren ezaugarrien araberakoak.

◊ Onuradunak laguntza behar izatea hezkuntza, lan, aisialdi edota gizarte partaidetzaren esparruan jarduerak edo bere bizitza-proiektuan aurreikusitako bestelako laguntzak garatzeko.
◊ Erabakitzeko edo autodeterminazio gaitasuna izatea behar dituen zerbitzuak adie-

Laguntza pertsonaleko zerbitzua eskatzen duen pertsona
profila oso zabala da, pertsona bakoitzaren ezaugarrien
araberakoa.

razteko, hauek kontrolatzeko eta beharrezko jarraibideak emateko, bere kabuz, edo
bere ordezkariaren bidez, behar dituen erabakiak hartzen lagunduz. ◊

Laguntza horiek are beharrezkoagoak dira, gizarteak oraindik aurreiritzi ugari dituelako osasun mentaleko arazoen aurrean. Horrez gain, ez dituzte ezagutzen pertsonen horien benetako gaitasunak, eta gizarteratzearen balioari eta aniztasunaren
errespetuari erreparatu beharko lieketena.
Azkenik, nabarmendu behar da Laguntza Pertsonaleko Zerbitzura sartzeko berariazko baldintzak hauek direla:
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“Behar dudan
gauzetan laguntzen
ditu, entzuten nau,
alaitzen nau…”
María S.

LAGUNTZAILE PERTSONALAREN
ESKUMENAK

LAGUNTZA PERTSONALERAKO GIZA HARREMAN
GARRANTZITSUENAK

“Dibertsitate fisikoaren aldean, osasun mentaleko laguntza
pertsonala harremanetan gehiago oinarrituta dago, eta saiatzen
zaren lehenengo gauza da lan egiten duzun pertsonak konfiantza berreskuratzea. Beraien bizitzan krisi handiak izan dituzten
pertsonekin egoten gara, eta haien bizitza geldituta dago”.
Beatriz Abad, laguntzaile pertsonala22.
Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko Federazioak 2018. urtean egindako azterlan
baten arabera, non elkarteetako 29 laguntzaile pertsonal eta SAPen arduradun elkarrizketatu ziren, honako hauek hartzen dira laguntzaile pertsonal baten eskumen
nagusitzat:

MALGUTASUNA

Malgutasuna adimen emozionaleko gaitasuna da, eta pertsonek aurretik jakin ezin
diren eta ohikoak ez diren egoeretara egokitzeko duten gaitasuna da. Sentimenduak,
pentsamenduak eta jokabideak egoeretara eta aldakorrak diren baldintzetara egokitzea ekartzen du. Norabidez azkar aldatzea, errealitatea aldatzen denean, aurka egin
gabe, pertsona konbentzitu behar izan gabe, eta bere asmo nagusitik eta balioetatik
aldendu gabe.
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ENPATIA

Beste pertsona batek sentitzen edo pentsatzen duenarekin bat egiteko gaitasuna da
enpatia; haren sentimenduak eta emozioak partekatzea. Beste pertsonekin harremanetan jartzeko eta harreman konstruktiboak eta aberasgarriak ezartzeko modu
osasungarria da.
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Konfiantzazko giroa eta harremana sortzeak itxaropen bat betetzen laguntzen du.
Horrela, elkarrekiko konfiantza-sistema sortzen da. Zentzu horretan, garrantzitsua
da kontuan hartzea laguntzaile pertsonalaren harremanean baliabide nagusia laguntzak jasotzen dituen pertsona bera dela: gai da, gaitasuna du, eta garantzen dituen bitartean, nik horrekin ikasten dut.
KONFIDENTZIALTASUNA

ENTZUTE AKTIBOA

Entzute aktiboa ezinbesteko elementua da komunikazio eraginkorrean, eta berez, entzuteko gaitasuna da, baina ez bakarrik pertsona zuzenean adierazten ari dena, baizik
eta esaten ari denaren atzetik dauden sentimenduak, ideiak eta pentsamenduak ere.

Laguntza Pertsonaleko Zerbitzuaren kalitatean eragina izango dute laguntzak zuzenak, eraginkorrak eta onak izatea hartzaileen garapen pertsonal eta sozialerako.
Esparru horretan, konfidentzialtasuna ezinbesteko baldintza da pertsonok dituen
pribatutasun beharra onartu eta errespetatzen duen esku-hartze baterako.

PAZIENTZIA

Pazientziak egoera konplexuen aurrean lasaitasuna mantentzeko eta berehala erantzuteari uko egiteko gaitasuna da.
Ez du esan nahi "geldi geratzea”, baina batzuetan, segundo batzuengatik gaizki edo
zuhur joka dezakegu. Lehen mailako bulkadak gelditzeko eta azterketa prozesu lasai
batekin ordezkatzeko nahikoa oreka maila ekartzen du..

Pribatutasuna edo intimitatea norberaren eremua da, intimoa eta esklusiboa dena.
Eremu horretan, pertsona askatasunez adieraz daiteke, behartuta sentitu gabe. Bestalde, konfiantza eragiten duten pertsonak bakarrik sartzen dira eremu horretara.
Hori dela eta, ahultasun maila handiko eta kaltetzeko arriskua dagoen eremu hori
partekatzeko baimena dute.

Pazientziak asertibotasunera eramaten gaitu (pertsona argiak eta zuzenak izateko
gaitasuna, zer esan nahi den esanez, beste pertsonen sentimenduak mindu gabe, ez
eta haien baliotasuna gutxietsi gabe, pertsonak gisa dituzten eskubideak bakarrik
defendatuz).
ERRESPETUA

Errespetuak beste pertsona baloratzeko gaitasunari egiten dio erreferentzia, haren
hitzak zein ekintzak baloratuz, egiten diren gauza guztiekin ados ez bagaude ere.
Errespetua da beste pertsona onartzea eta aldatu nahi ez izatea. Beste pertsona
errespetatzea bere jokabide edo pentsamenduengatik ez epaitzea da. Ez zaio ezer
aurpegiratzen, eta ez dugu espero beste modu batean izatea.
KONFIANTZA

Konfiantzak ekartzen du konfiantza duen pertsonak esperotako erantzun egokia
lortzea.
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22 Laguntzaile pertsonal batek beren bizitzaren gidoia berridazten erakusten die beste batzuei. ENCUENTRO

aldizkaria. OSASUN MENTALEKO Konfederazioa Espainia.2. zenbakia. 2017. urtea
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PRESTAKUNTZA
funtsezkoa da laguntzaile
pertsonalek gutxieneko prestakuntza izatea osasun mentalaren arloan, besteak beste
hauek kontuan hartzen dituena: bizitza independentearen oinarrizko printzipioak
(laguntza hori zuzentzen duen filosofia gisa), laguntzaile pertsonalaren irudia, harreman profesionalaren eta konfidentzialtasunaren garrantzitsua, legezko alderdiak
eta alderdi juridikoak, berreskuratze ereduak eta eredu komunitarioak osasun mentalean, bizitza independentearen eredua eta desgaitasunaren eta osasun mentalaren
inguruko oinarrizko ezagutzak izatea.

Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko Federazioarentzat

Laguntzaile pertsonalen prestakuntzari eta egiaztatzeari buruz dauden beste planteamenduak edozein direla, Osasun, Kontsumo eta Gizarte Ongizate Ministerioak ordaindik arautu gabe dituenak23, funtsezkoa da ulertzea laguntza pertsonala bizitza
independentearen ereduan oinarritzen dela, eta, beraz, mendekotasun egoeran dagoen pertsonaren gaitasunean, bere laguntzaile pertsonala izango dena prestatzeko,
asistentzialismoan eta protekzionismoan oinarrituta dauden ereduetatik urrunduz. ◊

Hori dela eta, Gaztela eta Leongo osasun mentaleko mugimenduaren sareko zentroetan berariazko prestakuntzak ematen dira erkidego osoan, gutxienez 50 orduko
eta gehienez, 200 orduko iraupena dutenak. Horri esker, laguntza pertsonal gisa lan
egiteko beharrezko ezagutzak bereganatzen dira, eta profesionalen poltsa bat dago
kalitate oneko zerbitzua emateko eta gure eskualdean osasun mentaleko arazoak dituzten pertsona guztien eskaerei erantzuteko.
Prestakuntza laguntzaile pertsonal gisa lan egin nahi duten pertsonentzat
osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonak ere barne hartzen dira

da,

eta

Horrela, enplegu haztegi berria sortzen da, norberaren esperientziari esker (berdinei edo berdinen artean laguntzeko eredua). Horrenbestez, desgaitasuna duten edota
mendekotasun egoeran dauden beste pertsona batzuen laguntzaile pertsonal gisa
aritu daitezke.
Horretarako, berreskuratze prozesu batetik igaro behar da, laguntzaile pertsonal
gisa lan egin nahi izatea, beharrezko gaitasunak eta trebetasunak izan behar dira,
eta behar bezala prestatuta egon.

Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Estatu Idazkaritzaren 2017ko abenduaren 11ko ebazpenak, Gizarte Zerbitzuetako eta Autonomiarako eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren Lurralde Batzordearen erabakia argitaratzen duena, 2008ko azaroaren 27ko erabakia, Autonomiarako eta Mendekotasunaren
Arretarako Sistemaren zentro eta zerbituzen kalitatea bermatzeko egiaztatze-irizpideei buruzkoa, partzialki
aldatzen duenak, hauxe ezartzen du: “Laguntzaile pertsonalen kasuan, aurretik aipatutako prestakuntza profesionaleko eskaerak, Gizarte Zerbitzuen eta Autonomia Pertsonalerako eta mendekotasun-egoeran dauden
pertsonen Arretarako Sistemaren Batzordearen erabakiaren bidez ezartzen den erregulaziora egokituko dira,
xede horretarako onartzen dena hain zuzen ere”.

23
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PAREEN EDO BERDINEN ARTEKO
LAGUNTZA LAGUNTZA PERTSONALEAN

“Laguntza
pertsonala
laguntza bat da,
eguneroko jarduna
errazten didan eta
aurkitzen joaten
naizeneragozpenen
aurrean jartzen
nauena”.
David R.

Ratzkaren arabera, berdinen arteko laguntza da “gure esperientzia pertsonalaren
emaitzak partekatzea. Gure hezkuntza-tresna nagusia da elkar ahalduntzeko, informazio
praktikoa, esperientzia eta ideia pertsonalak trukatuz, eta gizartean dugun eginkizunaz jabetuz…”
Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen kasuan, osasun mentaleko arazoak
ere izan ditzuten beste pertsona batzuen laguntza dutenez, beren bizitza-kalitatea
hobetzen da, bere buruarakiko eta bizitzarekiko sentimendu positiboak sortzen ditu
eta itxaropena eta parte-hartze maila handitzen dira beren “gaixotasunaren” kontrolean, baita erkidegoaren barruan dauden sentimendua ere (Davison et al, 2012).

“Esperientzia horretatik ere igaro den pertsona batek
hobeto uler dezake zer gertatzen ari den, eta bere
prozesuak errespetatu. Esaterako, nire kasuan bezala, krisi
larri batetik, diagnostiko batetik, osatzea lortzen baduzu.
Esperientziak ezagutza ekartzen du.
Nire ustez, laguntza pertsonala Espainiako Osasun
Mentaleko elkarte guztiek sustatu beharko lukete. Horrela
egingo balitz, egoerak hobera egingo luke, integrazio partehartzaileranz, eskubide osoarekin, eta osasun mentalean
dauden eskubideak errespetatuz”. Beatriz Abad,
laguntzaile pertsonala 24.
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Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko errelatore bereziak desgaitasuna
duten pertsonen eskubideei buruz hitz egiten du 2016ko txostenean: “Desgaitasun
psikosoziala (osasun mentala 25) duten pertsonek erkidegoan laguntzen zerbitzuak jaso ditzakete. Egoera berean dauden pertsonen arteko laguntza, esaterako, tresna eraginkorra da
nahasmendu emozional larriak dituzten pertsonei laguntzeko eta osasun mentaleko zerbitzuetan bortxa prebenitzeko. Horrez gain, erkidegoan laguntzen diete”.

“Nire ustez, laguntzaile pertsonal gisa lan egitea ez bestearen
esanetara egotea, baizik eta bestearekin, niretzat ezinbestekoa
den enpatitatik arituz, berdinen arteko harreman hori ezarriz.
Izan ere, ez da berdin bizitzen, ezta ulertu ere, desgaitasuna
barrutik eta kanpotik, hau da, desgaitasuna duenak eta
desgaituekin bizitzen duenak ez dute egoera berdin bizitzen.
Horrela, tolerantziarekin, onartzearekin eta konplizitatearekin
lotuta daude, haren ondoan joanez, ez aurretik, ez atzetik, bere
erritmoak errespetatuz, eremua, epaitu gabe entzunez… Nik giza
laguntza esaten diot horri”. Maribel Arribas Leal. Laguntzaile

Hori horrela, Gaztela eta Leongoko OSASUN MENTALEKO Federazioak berdinen artean laguntzeko ereduaren alde egiten du, laguntza pertsonala garatzeko modalitate
bat gisa. Aukera-berdintasuna bermatzen duen ekimena da, eta emaitzak onak dira,
bai laguntzaile pertsonalarentzat, bai laguntzak jasotzen dituen pertsonarentzat.
Tresna garrantzitsua da kasu askotan, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen
bizitza-proiektuan laguntzeko, non enpatia eta bizitako antzeko egoerak ezinbesteko
euskarria dira gizarte harreman hobea izateko eta erkidegoan guztiz txertatzeko.

pertsonala 27 ◊

“Nire lanaren ikuspegian, berdinen arteko laguntza
eredua kontuan hartuz, denon artean gauzak partekatzen hasten garenean, esperientziarekin isolatzeko boterea
gainditzen da. Hau da, beste pertsonak pentsatzen du: ez
zait niri bakarrik gertatzen… Etiketak, definizio klinikoak
jartzea saihesten da, eta lan egiten duten pertsonak benetan osatzeko dituen aukeren balioa nabarmentzen da.
Laguntzaile pertsonalaren ikastaroa egiten genuenean,
honelako kontzeptuak aipatzen genituen: osatzeko eredua,
itxaropena, estigma eta autoestigma, tratamenduari atxikitzea eta abar. Saihestezina zen neuk neure esperientzia
eta prozesuari buruzko gogoeta egitea. Eta zenbait bizipen
eta esperientzia pertsonalak zentzua izaten hasi ziren, nire
osatze prozesuan lagundu didatenak”. María Jesús
García de la Villa. Laguntzaile pertsonala 26.

24 Laguntzaile pertsonal batek beren bizitzako gidoia berridatzen laguntzen die beste batzuei. ENCUENTRO
aldizkaria. OSASUN MENTALEKO Konfederazioa. Espainia. 22. zenbakia. 2017. urtea
25 Espainiako

aldizkako bigarren eta hirugarren txosten konbinatuei buruzko azken oharrak. Desgaitasuna
duten Pertsonen Eskubideei buruzko batzordea, 2019. […] Batzordea Estatuari gogorarazten dio osasun mentaleko arazoak dituzten pertsona guztiak desgaitasun psikosozialeko pertsonatzat hartzen direla […]
Esku-hartzea 2019ko maiatzaren 9 eta 10ean Palentzian, "Bizitza independentea eta komunitatean txertatzea" izenburupean egindako Gaztela eta Leongo Osasun Mentaleko Elkarteen XVII. Jardunaldi Teknikoen
barruan.

26

Esku-hartzea 2918ko irailaren 27 eta 28an, Avilan, SACYL-ek eta Osasun arloko Zuzendarien Sozietateak
(SEDISA) "Laguntza sanitarioaren humanizazioaari" buruzko mahaiaren barruan egindako Zuzendarientzako Osasun Kudeaketan egunerako SACYL-SEDISA II. Foroaren barruan.

27
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ONDORIOAK

“Nire laguntza
pertsonalaren
laguntzarekin
berriro irribarren
egin dut”
Lourdes M.

Nazio Batuen Desgaitasuna duten Pertsonen Eskubideen Batzordeak honela definitzen du laguntza pertsonala: erabiltzaileak desgaitasuna duten pertsonentzat erabilgarrri dagoen giza laguntza ematea. Funtsezko tresna ere bada desgaitasuna duten
pertsona guztien gizarteratzerako eta partaidetzarako.
Laguntza pertsonala, zerbitzu garrantzitsu gisa konfiguratu beharko litzateke, desgaitasna duten edota mendekotasun egoeran dauden pertsonen bizitza independentea garatzeko eta erkidegoan txertatzeko. Horrela, 39/2016 Legearen xede nagusian
arreta handiagoa jarriko litzateke, hots, autonomia pertsonalean, arreta mendekotasun egoeran jartzen duten zerbitzu eta prestazioen aldean.
Horrez gain, Laguntza Pertsonala erakundeetan sartzea baino baliabide ekonomikoagoa izan daiteke; baita enplegua sortzen duen baliabidea ere.
Definizioz, prestazio ekonomikoak (PEAP) helburu loteslea dauka: kontratazioa.
Ongi araututa badago, enplegurako tresna bihurtzen da, eta horretarako, komenigarria izango litzateke talde profesional baten lan-jarduna nabarmentzea: laguntzaile
pertsonalena hain zuzen ere (Hidalgo Lavié, 2017).

Laguntza pertsonala, zerbitzu garrantzitsua bizitza
independentearen garapenerako eta desgaitasuna
duten pertsonak erkidegoan sartzeko.
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ZER EKARTZEN DU LAGUNTZA PERTSONALEKO
ZERBITZUAK, SAP
◊ Pertsonen bizitza-proiektuan laguntzen du, bizitza independente bat izateko eskubidea bermatuz, gizartean parte-hartze aktiboa sustatuz eta bere bizizan eragiten
duten erabakietan parte hartuz.
◊ Banakako arreta eta malgua eskaintzen du zerbitzuaren hartzaileen beharren eta

bere bizitzako inguruabarren arabera.
◊ Laguntza-zerbitzuak osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen bizilekura hur-

Gaztela eta Leongo esperientzia

Gaztela eta Leonen laguntza pertsonaleko zerbitzuak sustatzeko konpromisoa dagoe

eskualdeko administraziosren eskutik. Horrez gain, laguntza pertsonaleko prestazio
ekonomikoa errazago eskuratzen ere laguntzen du, arautegian eta, oro har, desgaitasuna, eta bereziki, osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen gizarteratzearekin
lotuta dauden plan eta programetan ezarritakoaren arabera.
Halaber, Gaztela eta Leongo osasun mentaleko elkartze mugimenduak, Laguntza
Pertsonaleko Zerbitzuaren bultzatzaile eta sustatzaile gisa, eskualdean osasun mentaleko arazoak dituzten 320 pertsonak baino gehiagok laguntza pertsonaleko prestazioa jasotzeko eskubideaz baliatzea lortu du, euren bizitza-proiektuan erabakiz, eta
erkidegoan errazago sartuz.

biltzen diu, hurbileko zerbitzuen bidez, baliabide gutxiago dituzten landa-eremuetan

bereziki, despopulazioa saihestuz eta erkidegoan parte hartzea sustatuz.

Beste enplegu-haztegi bat garatzen lagundu du, 110 kontratu berriekin, laguntzaile
Langile horien artean, kontratazioen % 10 osasun mentalean esperientzia dutenoertsonak dira, pareen edp berdinen arteko laguntza ereduarekiun lan
egiten dutenak.

pertsonal gisa.

Osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonen enplegagarritasuna sustatzen du,
pareen edo berdinen arteko laguntzaren ereduaren bidez.
◊

◊ Laguntza pertsonalak, autonomiarako eta bizitza independenterako laguntza gisa,
bizitza bera aukera-berdintasunean ezartzen eta nahi den bizitza-ereduaren arabera
bizitzeko aukera ematen du.
◊ Jarduera-sektore berria sortza,

Dokumentu honek, osasun mentaleko arazoak edo disgaitasun psikosoziala duten
pertsonen gizarteratzean murgidulta dauden pertsonei zerbitzu hau erabil ditzatela,
erkidegoan sartzea, autonomia pertsonala izatea eta modu independentean bizitzeko eskubidea sustatzen eta bideratzen laguntzen du. ◊

eta bereziki landa-eremuetan, biztanleria finkat-

zen lagunduz.
◊ Osasun mentalako arazoak ditzuten pertsonei beste gizarte-zerbibtzu batzuetara

edota erkidegoko baliabideetara hurbiltzen eta sartzen errazten die.
◊ Isolatzea saihestu eta gizarte-harremanak sustatzen ditu. Pertsonak, berez, gizarteizakiak gara, eta beste pertsona batzuekin elkarri eragitea behar dugu gure bizitzagarapenerako eta oingizate pertsonalerako.
◊ NBEko konbentzioarekin bat datorren laguntza eskaintzen du, laguntzak jasotzen
dituen pertsonaren aldetik kontrolik eta hautaketarik handiena sustatuz.
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zer ekArTzen du?

zer dA?
laguntza pertsonaleko zerbitzualaguntzaile pertsonal

batek ematen duen zerbitzua da, desgaitasuna duen
pertsona baten eguneroko jarduerak eginez edo haietan
lagunduz, bizitzako edozein alderdi hobetzeko helburuarekin (lan arloan, pertsonalean, prestakuntzan, aisialdian,
gizartean)

AuTonoMiA
perTsonA lA
bizitza independentea

Alderdi gArrAnTziTsuenAk
konTrolA

FinAnTzAzioA

hAuTAkeTA

Laguntza jasotzen duen
pertsonak bere laguntza
pertsonaleko zerbitzua

Zerbitzua jasotzen duen
pertsonak kontrolatu eta
adjudikatzen du, eta bere
beharretan oinarrituta
ago.

Laguntzaile pertsonalaren

erabaki, kudeatu eta
diseinatzen du.

hautaketa, prestakuntza
eta ikuskapena

interesdunak egiten du.

sustatzen du, eta
aukera berdintasunean
bizitzeko aukera
ematen du.

erkidegoAn
TxerTATzeA

Laguntza zerbitzuak
hurbiltzen ditu bizilekura.
Erkidegoko beste baliabide
edo gizartezerbitzuetarako

enpleg uA
sorTzen du
Osasun mentaleko
arazoak dituzten
pertsonen
enplegagarritasuna

hobetzen du.

sarbidea errazten du.

Desgaitasuna
dutenpertsonen

jarduera-sektore, berria

bizitza proiektuan eta

haien erabakietan
laguntzen du.

isolamendua saihesten du

eta gizarte-harremanak
sustatzen ditu.

ekartzen landa-eremuetan biztanleria
finkatzendu, lagunduz

gAzTelA eTA leongo esperienTziA
eskualdeko administrazioak bere konpromisoa mantendu du, laguntza pertsonaleko zerbitzuak
sustatuz, eta PEAP eskuragarriagoa eginez. gaztela eta leongo osasun Mentaleko Federazioak
bultzatu eta sustatu egiten du Laguntza Pertsonaleko Zerbitzua (SAP). z

zer dA peAp?
laguntza pertsonaleko prestazio ekonomikoa da, ordu kopuru jakin batean laguntzaile

pertsonal bat kontratatzeko, onuradunari bizitza autonomoagoa emateko.

% 0,55

110 % 10 320
konTrATu berri

PERTSONAK SINATU

LAGUNEK, OSASUN

LAGUNTZAILE

DUTE OSASUN

MENTALEKO ARAZOAK

PERTSONAL GISA

MENTALEAN

DITUZTENEK, LORTU

GAZTELA ETA LEONEN

ESPERIENTZIA IZANIK.

ZUTEN PEAP 2018AN.

de las prestaciones del sistema
LAGUNTZA PERTSONALEKO
PRESTAZIO BATEN ONURADUNAK
ESPAINIA OSOAN.

para la Autonomía y Atención a
la dependencia, sAAd.

pAreen edo berdinen ArTeko lAgunTzA
Eredu honi esker, osasun mentalean esperientza duten pertsonek
beste pertsona bazuen laguntzaile pertsonal gisa lan egin.
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