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Norentzat da 
zerbitzu hau?
Barañainen erroldatutako pertsona 
guztientzat.

Noiz eska dezakezu?
Zure bizitzako hainbat egoeratan, zerbi-
tzuei, baliabideei, prestazioei, arretari eta 
lagun egiteari buruzko informazioa eta 
aholkularitza behar duzunean.

Zer baldintza bete 
behar dituzu?
Baliabide edo laguntza bakoitzerako adierazi-
ko dizkizugu, betiere egungo arauei jarraituz.

Nola lan egiten dugu?
Pertsonak, familiak edo parte-hartze sozia-
la sustatzen duten taldeak artatzen dituz-
ten profesionalen talde batekin.

Nola eskatu hitzordua?
Edozein informazio edo kontsultatarako, 
deitu 948 19 98 70 telefono zenbakira, as-
telehenetik ostiralera, 08:30etik 14:00etara.

Non gaude?
Barañaingo Udaleko Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuan (Nelson Mandela Bake Plaza 
z.g., behea).
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1.  Zer da gure Oinarrizko Gizarte Zerbitzua?
Gizarte-zerbitzuen sistema publikoa bi mailatan egituratua dago:

	• Oinarrizko	 gizarte-zerbitzuak	 edo	 oinarrizko	
laguntzakoak. Gizarte-zerbitzuen sistema publi-
koko oinarrizko unitatea gara, eta sistema horretara 
sartzeko atea. Gure laguntza behar izan dezake-
zuen pertsona eta familiengandik gertu gaude.
Diziplina	 anitzeko	 talde batek osatzen dugu; 

eta talde horretan honakoak gaude: administrariak, 
gizarte-langileak, etxez etxeko laguntzako langileak, 
gizarte-hezitzaileak, familia-hezitzaileak, aholkulari 
juridikoa eta aholkulari psikologikoa.

Hainbat baliabide tekniko, ekonomiko eta material 
ere kudeatzen edota eskaintzen dizkizugu; gida ho-
netan zehaztuko ditugu.
	• Gizarte-zerbitzu	 espezializatuak	 edo	 arreta	
espezializatukoak.
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a) Harrerako eta Gizarte 
Orientazioko Programa
Herritar guztientzat da.
Zure egoera eta beharrak zein diren entzuten 

dugu, eta lehen erantzun bat eskaintzen dizugu. 
Horrez gain, gizarte-babeseko sistemen prestazioak 
eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuaren gainerako progra-
mak eskuratzeko orientabideak ematen dizkizugu.
Eskatu aldez	aurreko	hitzordua gizarte-langile 

batekin (une horretatik aurrera zure erreferentziazko 
profesionala izango da). Zure kasuan zer urrats eman 
behar diren azalduko dizu, eta zer zerbitzu eta pres-
tazio aktibatu zuri laguntzeko.

b)  Norberaren Autonomia 
Sustatzeko eta Mendekotasun 
Egoeran dauden Pertsonei 
Laguntzeko Programa

Honakoentzat da: zuen kasa moldatzeko zailtasunak 
dituzuenontzat, mendekotasuna duzuenontzat edo 
mendekotasuna izateko arriskuan zaudetenontzat. 
Baita horiek zaintzen dituzuenontzat ere.
Programaren helburua da autonomia pertsonal 

handiagoa izateko aukera izatea, mendekotasun-
-egoerei aurrea hartu ahal izatea, zuen behar espe-
zifikoei erantzun ahal izatea eta baliabide alternati-
boak eskuratzeko aukera izan dezazuen laguntzea, 
zuen bizilekua ez den beste leku batean egon nahi 
baduzue edo behar baduzue.

2. Zertan laguntzen ahal dizugu?

Udaleko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan honako programa hauek kudeatzen ditugu:
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c)  Gizarteratzeko Programa 
Oinarrizko Laguntzan

Edozein arlotan, arrazoi bategatik edo besteagatik, 
gizarte-bazterketako egoeran edo egoera horretan 
izateko arriskuan zaudetenontzat da.
Zuen gizarteratzean laguntzea du helburu, eremu 

orokorreko Gizarte Zerbitzuen Zorroan aurreikusita-
koaren arabera gauzatuko diren prestazioen bidez.

d)  Haur eta Familientzako 
Laguntza Programa 
Oinarrizko Laguntzan

Adingabeei eta familiei zuzenduta dago.
Zuen garapen pertsonala ahalbidetuko duen 

ingurune batean zaudetela bermatzea du helburu; 
maila pertsonalean, familia-mailan eta maila sozia-
lean babestuko zaituzteten eta lagunduko dizueten 
mekanismoen bidez, eremu orokorreko Gizarte 
Zerbitzuen Zorroan aurreikusitakoaren arabera gara-
tutako jardunen bidez.

Lau	horiek	dira	oinarrizko	programak,	baina	Barañaingo	Oinarrizko	Gizarte	
Zerbitzuak	beste	jarduera	eta	programa	batzuk	ere	garatzen	ditu	erkidego	mailan.
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3. Gure zerbitzuak
Hauek dira Barañaingo Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskaintzen dizkizugun zerbitzu zehatzak:

a) Harrera eta gizarte-orientazioa
 • Eskatu aldez aurretik hitzordua, 
eta gizarte-langile bat zurekin 
bilduko da, zuri orientazioa eta 
aholkularitza emateko.

 • Egiten diguzun eskaera balo-
ratzen dugu, eta suerta dakiz-
kizukeen beste behar batzuk 
antzematen ditugu.

b) Gizarte-balorazioa
 • Egin diguzun eskaerari lotutako 
egoera/beharra identifikatzen 
dugu.

 • Zure gaitasunak eta zure ka-
suan dauden indarguneak iden-
tifikatzen ditugu.

c)   Gizarte-diagnostikoa edota 
gizarte- eta hezkuntza-diagnostikoa

 • Zure egoeraren azterketa eta 
balorazio profesionala eskain-
tzen dizugu, eta zer egin dai-
tekeen eta nola eboluzionatu 
dezakeen azaltzen dizugu.

 •Modu profesionalean lagundu-
ko dizugu, erabakiak har ditza-
zun eta proposatzen dizkizugun 
jardunetan parte har dezazun.
 • Lagundu egingo dizugu jarrai-
tuko duzun esku-hartze progra-
maren bidez.
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d) Beste programa batzuetara bideratzea
Aurreko urratsen ondoren, eta zure kasuaren arabera, programa jakin 
batean sartuko zara; programa hori Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarena 
izan daiteke:

 • Norberaren autonomia sustatze-
koa eta mendekotasun-egoeran 
dauden pertsonei laguntzekoa.

 • Gizarteratzekoa.
 •Haur eta familiei laguntzekoa.

Beste zerbitzu espezializatu batzuk:

 • Gizarte-zerbitzuen sistemakoak 
(gizarteratzeko eta laneratzeko 
laguntza-zerbitzua, haur eta ne-
rabeentzako laguntza-zerbitzua, 
genero-indarkeriaren biktimei 
laguntza integrala emateko zer-
bitzua, etxebizitzan gizarteratze-
ko zerbitzua, etab.).

 • Gizarte-babeseko beste sis-
tema batzuetakoak: osasuna, 
gizarte-segurantza, hezkuntza, 
enplegua, etxebizitza, justizia, 
migrazio-politikak eta gizarte-
-ekimeneko erakundeak (Guru-
tze Gorria, Caritas, etab.).

e)  Komunitate-jarduerak eta gizarte-
sentsibilizazioko jarduerak garatzea

Gainera, gizarte-jarrera positiboak sustatzeko, sentsibilizatzeko eta gi-
zarte-partaidetza sustatzeko jarduerak eta ekintzak egiten ditugu.

f) Behar bereziko egoeretarako laguntza
Bai oinarrizko premiei dagokienez, bai gizarteratze-prozesuetako orien-
tazioari eta lagun egiteari dagokienez.

g)  Prestazioak izapidetzea eta eskuratu 
daitezen jardutea

Xehetasun handiagoz azalduko dizugu hurrengo puntuan.
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4. Prestazioak eta laguntzak
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan, laguntza, zerbitzu eta prestazio hauek izapidetzen dizkizugu eta horiek eskura-
tzeko jardunak egiten laguntzen dizugu.

Barañaingo Udala
 • Eskola-jantokirako laguntzak.
 • Desgaitasuna eta garraio publikoa erabil-
tzeko zailtasun larriak aitortuta dituzten 
pertsonentzako laguntza ekonomikoa 
(Bonotaxia).
 • Gizarteratzeari edota gizarte-larrialdiei la-
guntzeko laguntza ekonomikoak.
 • Elikagaiak banatzeko zerbitzua, gizarte-baz-
terketako egoeran dauden pertsonentzat.
 • Gizarte-ekintzaren arloan diharduten gi-
zarte-ekimeneko erakundeentzako dirula-
guntzen deialdia.
 • Garapenerako lankidetza-proiektuak gara-
tzen dituzten gobernuz kanpoko erakun-
deentzako dirulaguntzen deialdia.
 • Udal-ludoteka.
 • Gazteentzako Baliabide Zentroa - Baragazte.
 • 12 eta 18 urte bitarteko adingabeak dituzten 
familientzako familia-hezkuntzako etxeko 
programa.
 • Emakume, familia eta haurrentzako ahol-
kularitza juridikoa.

 • Emakume, familia eta haurrentzako ahol-
kularitza psikologikoa.
 • Udalaren Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua 
(ELZ), otorduak etxez etxe banatzeko zerbi-
tzua barne.
 • Laguntza teknikoa edota material ortopro-
tesikoa (gurpil-aulkia, taka-taka, ohe artiku-
latua eta garabia) mailegatzeko zerbitzua.
 • Zaintzaileen lan-poltsaren zerbitzua.
 • Familien arnasaldirako tailerra.
 • Erretirodunen elkarteak.
 • Gizarte-bazterketako egoeran dauden per-
tsonentzako lan-orientazioa.
 • Gizarte-bazterketako egoeran dauden 
pertsonentzako enplegurako prestakun-
tza-tailerrak.
 • Gizarte-bazterketako egoeran dauden eta 
enplegua lortzeko zailtasunak dituzten 
pertsonentzako enplegu sozial babestua.
 • Barañaingo gizarte-ekintzaren arloko el-
karte, gizarte-erakunde eta boluntarioen-
tzako laguntza eta aholkularitza.
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Nafarroako Gobernuko Eskubide Sozialetako Departamentua
Gizarte Zerbitzu Orokorren Zorroaren arabera (69/2008 Foru Dekretua, ekainaren 17koa; eta 30/2019 Foru 
Dekretua, martxoaren 20koa, aurrekoa aldatzen duena).

a) Mendekotasuna duten pertsonentzako laguntza
Besteak beste:
 • Mendekotasun-egoera balora-
tzeko zerbitzua.
 • Telelaguntzako zerbitzua.
 • Egoitza-zerbitzua, aldi baterako 
egonaldiak, eguneko zentroa...

 • Norbere autonomia sustatzeko 
eta mendekotasuna prebenitze-
ko zerbitzua.
 • Mendekotasuna duten pertso-
nak etxean egoteko eta men-
dekotasuna duten pertsonak 

zaintzen dituztenei laguntzeko 
prestazio ekonomikoak.
 • Mendekotasuna duten pertso-
nen laguntzaile pertsonalaren-
tzako prestazio ekonomikoak.

b) Adinekoentzako laguntza
Besteak beste:
 • Egoitza-plaza lortzeko familia-
-egoera baloratzea.

 • Aldi baterako egonaldien zerbi-
tzua eta egoitza-zerbitzua.

 • Telelaguntzako zerbitzua.

c) Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza
Besteak beste:
 • Desgaitasuna baloratzeko zerbitzua.
 • Egokitasun okupazionala edota 
lanerako egokitasuna baloratze-
ko zerbitzua.

 • 0-3 urte bitartekoentzako arreta 
goiztiarreko zerbitzua.
 • Telelaguntzako zerbitzua.

 • Aldi baterako egonaldien zerbi-
tzua eta egoitza-zerbitzua.
 • Tutoretzapeko etxebizitzako zer-
bitzua.

d) Gaixotasun mental larria duten pertsonentzako laguntza
Besteak beste:
 • Egokitasun okupazionala edota 
lanerako egokitasuna baloratze-
ko zerbitzua.

 • Gaixotasun mental larria duten 
pertsonentzako esku-hartze so-
ziokomunitarioko zerbitzua.
 • Errehabilitazio psikosozialeko 
zerbitzua.

 • Gainbegiratutako/tutoretzapeko 
etxebizitzako zerbitzua.
 • Etxebizitza funtzionalaren zerbitzua.
 • Aldi baterako egonaldien zerbi-
tzua eta egoitza-zerbitzua.

e)  Gizarte-bazterketako egoeran edo egoera horretan egoteko 
arriskuan dauden pertsonentzako laguntza

Besteak beste:
 • Errenta bermatua.  • Aparteko laguntza ekonomikoak.  • Gizarteratzeko laguntza.
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 • Gizarteratzen eta laneratzen la-
guntzeko zerbitzua. Gizarteratze-
ko eta laneratzeko taldeak (GLT).
 • Etxebizitzaren arloko gizarte-
ratze-zerbitzua. Etxebizitzaren 
Arloko Gizarteratze Taldea (EGT).

 • Atzerritartasunaren arloko la-
guntza eta aholkularitzako zerbi-
tzua pertsona migratzaileentzat.
 • Etxerik gabeko pertsonentzako 
harrera-zerbitzua.

 • Laguntza ekonomikoak eta in-
gurune irekiko lagun-egite sozia-
la, gizarte-bazterketako egoeran 
dauden pertsonentzat.

f) Adingabeentzako laguntza
Besteak beste:
 • Familien orientaziorako zerbitzua.
 • Familien bitartekaritzarako zerbitzua.
 • Familien elkargunerako zerbitzua.
 • Babesgabetasun-egoerak balo-
ratzeko zerbitzua.

 • Haur eta nerabeentzako arreta-
ko zerbitzua. Haur eta nerabeen-
tzako arretako taldea (HNAT).
 • Familietan esku hartzeko zerbitzua.
 • Nerabeen hezkuntzarako zerbitzua.

 • Familia-harrerako zerbitzua.
 • Adopzio nazionalerako eta na-
zioartekorako informazio, ahol-
kularitza, balorazio eta laguntza-
ko zerbitzua.

g) Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzako laguntza
Besteak beste:
 • Larrialdi-zentroko zerbitzua.
 • Harrera-etxeko zerbitzua.
 • Salerosketaren biktimentzako 
harrera-zerbitzua.

 • Gizarte-larrialdietarako lagun-
tzak.
 • Emakumeen aurkako indarke-
riaren biktimei laguntza inte-

grala emateko zerbitzu espe-
zializatua. Emakumeen aurkako 
indarkeriaren biktimentzako 
arreta integraleko taldeak (EI-
BAIT).

Bestelako prestazioak
 • Termalismoa/Hirugarren adine-
koentzako bainuetxeak.
 • Adinduen eta Gizarte Zerbitzuen 
Institutuaren turismo-progra-
mari buruzko informazioa.
 • Familia ugariaren edota gura-
so bakarreko familiaren titulua 
(lehen aldia eta berritzeak).
 • Familientzako laguntzak (familia 
ugarientzako eta guraso ba-

karreko familientzako laguntza 
ekonomikoak, etab.).
 • Gurutze Gorriaren, Caritasen eta 
beste gizarte-erakunde batzuen 
prestazioetarako txostenak.
 • Gizarte-babeseko beste sistema 
batzuen prestazioetarako txos-
tenak, garraio eta horniduretara-
ko tarifa sozialak, etab.
 • Nafarroako Gobernuko Hezkun-
tza Departamentuko ikasketa-

-beketarako txostenak, gizarte-
-bazterketako egoeran dauden 
familientzat.
 • Lan- edota bizileku-baimena lor-
tzeko edo berritzeko txostenak:
• Errotze-eskabideetarako 
txostena.

• Familia berriro elkartzeko 
eskabideetarako txostena.

 • Beste batzuk.
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5.  Ezagutu gehiago zenbait udal-baliabide 
eta-prestazio

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuko teknikariek kasu bakoitza baloratuko dute baliabide eta prestazio hauek eskuratu 
aurretik.

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (ELZ)
Norentzat da?

 • Pertsona hauentzat guztientzat:
• Barañainen erroldatuta daudenentzat.
• Bizitza autonomoa garatzeko aldi baterako mu-
gak edo muga iraunkorrak dituztenentzat eta, 
ondorioz, beren behar pertsonal eta sozialak 
norberaren baliabideen bidez ase ezin dituzte-
nentzat.

• Ohiko bizilekuan egoteko laguntza behar dute-
nentzat.

Zer eskaintzen dizu?

 • Etxeko laguntza: elikadura, arropa, etxebizitza 
mantentzea... Otorduak	 etxez	 etxe	 banatzeko	
zerbitzua	(catering-a) du, astelehenetik igandera.
 • Laguntza pertsonala eta higienea: garbitasuna, 
etxebizitza garbitzea...
 • Laguntza psikosoziala: autoestimua, sozializazioa.
 • Laguntza sozio-komunitarioa: etxetik kanpo lagun-
tzea.
 • Familia-laguntza: zaintzaileei.
 • Etxebizitzako laguntza teknikoa: material ortopro-
tesikoaren (gurpil-aulkia, taka-takak, ohe artikula-
tua...) mailegua.

Non eta noiz ematen da?

 • Batez ere, erabiltzailearen bizilekuan eta haren 
ingurune komunitarioan, Barañaingo udal-mugar-
tean.
 • Oro har, urte osoan, astelehenetik igandera, goi-
zez eta arratsaldez, 07:30etik 21:30era. Gehieneko 
intentsitatea egunean 2 ordukoa da, eta bi ordu 
horiek egunean hainbat esku-hartzetan banaturik 
egon daitezke.
 • Asteburuetan eta jaiegunetan 
laguntza pertsonala bakarrik 
emango da.
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Familien Arnasaldirako tailerra
Norentzat da?

 •Mendekotasun moderatuko egoeran dauden Ba-
rañaingo pertsonentzat.
 • 12 parte-hartzaile, gehienez.
 • Izena emateko informazioa Oinarrizko Gizarte Zerbi-
tzuan eska dezakezu.

Zer eskaintzen dizu?

 • Taldeko terapia okupazionala eta narriadura kogniti-
boa prebenitzeko jarduerak.

Non eta noiz ematen da?

 • Urritik maiatzera, astean hiru egunetan, bi ordu eta 
erdi egun bakoitzean:
• Psikomotrizitateko tailerra: ordubete eta 15 
minutu.

• Narriadura kognitiboa prebenitzeko tailerra: or-
dubete eta 15 minutu.

 •Nelson Mandela Bake Plazako erretirodunen klu-
bean, urritik maiatzera.

Erretirodunen elkarteak
Norentzat dira?

 • Erretirodunentzat edota pentsiodunentzat.

Zer eskaintzen dizute?

 • Gizarte-zentroa, jarduerak antolatzeko topagunea 
(dekorazio tailerra, pintura oihalean, joskintza, dan-
tzak, etab.), irteerak eta txangoak, oroimen-tailerra, 
boluntario-taldea...

Non daude?

 •Nelson Mandela Bake Plaza z.g., behea. Telefonoa: 
948 27 90 30.
• Zentroko ordutegia: egunero 11:00etatik 14:00eta-
ra eta 15:00etatik 21:00etara.

• Bulegoko ordutegia: astearte eta ostegunetan 
17:00etatik 19:30era.

 • Caimito erretirodunen elkartea: Caimito plaza z.g., 
behea.
• Zentroko ordutegia: egunero 11:00etatik 
21:00etara.
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Baragazte – Gazteentzako Baliabide Zentroa
Norentzat da?

 • 12 eta 30 urte bitarteko gazte guztientzat.

Zer eskaintzen dizu?

 • Aretoak, armairuak eta postontziak lagatzea.
 • Elkargunea: astelehen eta asteazkenetan 18:00etatik 
20:45era; eta ostiral eta larunbatetan, 17:00etatik 21:45era.
 • Sarrera libreko gunea (futbolina, ping-pong-a eta 
hainbat mahai-joko dituena), bildu ahal izateko. He-
zitzaileak egoten dira beti.
 •Mailegurako materiala (kanpin-dendak, eskaladako 
materiala, mahai-jokoak...). Gainera, substantzien 
kontsumoari, sexualitateari, substantziarik gabeko 
adikzioei eta abarri buruzko informazio- eta preben-
tzio-materiala dago.
 • Familientzako informazio-zerbitzua: materiala mai-
legatzea, aholkularitza, ikastaroak, tailerrak gura-
soekin eta guraso-elkarteekiko koordinazioa. Seme-
-alaba nerabeak dituzten familietan sor daitezkeen 
zalantzak argitzeko behar den guztia.
 • Ekimenak babestea: proiektuak, taldeak, elkarteak... 
proiektuak, proposamenak edo ekimenak gauza-
tzeko eta abian jartzeko
 • Informatika: areto bat dago, eta bertan zortzi orde-
nagailu daude jendeak doan erabiltzeko; ordenagai-
luek Interneterako sarbidea eta inprimagailua dute.
 • Kirol- zein kultura-ikastaroak (hiru hilean behin).
 • Tailerrak (noizean behin), irteerak eta hitzaldiak: 
sexu-heziketa, substantziarik gabeko adikzioak, 
drogak, berdintasuna...

 • Prebentzio-kanpainak eta festen aurrekoak: Ba-
rañaingo herriko festen eta udaldiaren aurretik, kan-
paina bat prestatzen da gazteekin, gazteen aisialdi-
rako etxabeekin, lan egiteko; joan-etorriko autobusa 
prestatzen da; ostalaritzakoekin prebentzio-lana 
egiten da; eta berdintasunari, sexualitateari eta dro-
gei buruzko era guztietako materiala zabaltzen da.
 • Eskola-laguntza, gazte-gunea: DBHko 1., 2. edo 3. 
mailan dauden gazteentzat. Etxerako lanak egiteko 
laguntza- eta jolas- jarduerak uztartzen ditu. Esko-
la-orientazioko zerbitzuen eta Oinarrizko Gizarte 
Zerbitzuaren bidez eskura daiteke.
 • Gazteentzako Informazio Bulegoa: informazio egune-
ratua eta askotarikoa ematen du zerbitzuak, pertsona 
bakoitzaren behar zehatzetara egokitua. Zerbitzu 
horren barruan dago GIB etxean, zeinari esker iristen 
baita informazioa aldez aurretik interesa agertu duten 
eta e-maila eman duten pertsonen mezuetara.
 • Barañainek harrera egiten dizu: Barañainera iritsi 
berri diren gazteekin eta gazteentzat egindako jar-
duera, herrira etorri izanagatik ongietorria emateko 
baliabideak erakutsiz eta berdinen taldearekiko gi-
zarteratzea erraztuz.

Non dago?

 •Herrizahar kalea z.g. 
Telefonoa: 948 385925 / 696841594 
Helbide elektronikoa: baragazte@baranain.com
 •WhatsApp, Facebook, Twitter eta Instagram
• Herritarrentzako arreta-ordutegia: astelehenetik 

ostegunera, 11:00etatik 14:00etara 
eta 16:00etatik 21:00etara.

• Ostiral eta larunbatetan 11:00etatik 
14:00etara eta 17:00etatik 22:00etara.
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“Jolasean hezi” ludoteka
Norentzat da?

 • Barañainen erroldatuta dauden 6 eta 12 urte bitar-
teko haurrentzat.

Zer eskaintzen dizu?

 •Heziketarako espazio ludikoa da; bertan, aisialdia-
ren bidez, besteak beste, arlo sozialak, kognitiboak, 
mugimenduarekin lotutakoak, estimulazioa edo 
adierazpena lantzen dira.
 • Jolas librea da jarduera nagusia. Horrez gain, jardue-
ra eta tailer gidatuak eta egun jakin batzuen (Egu-
berriak, Halloween, inauteriak edo martxoaren 8a, 
besteak beste) ospakizunak egiten dira.
 • Eskola-laguntzako programa: Lehen Hezkuntzako 1. 
mailatik 4. mailara bitarteko adingabeentzat; hizkun-
tza-taldeak errespetatuz egiten da, 16:30etik 17:30era.

Non dago?

 •Merkataritza etorbidea 22, behea. 
Telefono zenbakia: 948 594841/699 181568. 
Helbide elektronikoa: ludoteca@baranain.com. 
Facebook: Barañaingo Ludotekaren webgunean. 
Instagram: @ludotecabaranain
 • Ikasturtean zehar irekita. Aurrez izena eman behar 
da, bi argazki aurkeztu behar dira eta 2 €-ko kuota 
bakarra ordaindu behar da. Ordutegi hauetan joan 
daiteke ludotekara:
• Gaztelaniazko hizkuntza-taldea: astelehen 
eta asteazkenetan, 17:30etik 19:00etara.

• Euskarazko hizkuntza-taldea: 
astearte eta ostegunetan, 
17:30etik 19:00etara.

• Talde mistoa: ostiraletan, 
17:00etatik 19:00etara

Etxeko Familia Hezkuntzako 
Udal Programa
Norentzat da?

 • 12 eta 18 urte bitarteko gazteen gurasoentzat.

Zer eskaintzen dizu?

 • Familia zaintzeko eta gurasoen trebakuntza eta 
autonomiarako programa espezializatua. Beren 
seme-alaba adingabeekiko elkarrekintzetan eragin-
korragoak izateko laguntzea du helburu, eta arauak 
eta arreta eta zaintzarako jarraibideak ezartzera zu-
zenduta dago; bi mailatan lan eginez:
 • Aholkularitza: familiaren prestakuntza, familiak in-
plikatzen dituzten gizarte-aldaketetara egokitzea, 
familia-sistemaren oinarrizko gaitasunak indartzea 
bizi-ziklo bakoitzaren beharretara egokitzeko.
 • Esku-hartze psiko-hezitzailea: gatazken tratamendua 
eta konponbidea. Hezkuntza-prozesu horren helburua 
da familietan beren funtzionamenduan beharrezkoak 
diren aldaketak edo konponketak egitea ahalbidetzea, 
hura osatzen duten pertsonen eta haien familia-siste-
maren garapena eta bilakaera hobetzeko.

Non dago?

 • Batez ere erabiltzailearen bizilekuan eta haren ko-
munitate-ingurunean.
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Emakume eta Familientzako 
Aholkularitza Juridikoko 
Zerbitzua
Norentzat da?

 • Ezkontza-banantze traumatikoen eta familia-ga-
tazken ondoriozko egoera kritikoan egoteagatik 
berariazko laguntza juridikoa behar duten pertso-
nentzat, emakumeen aurkako indarkeria adierazten 
duen egoeraren bat pairatzen duten edo pairatu 
duten emakumeentzat bereziki.

Zer eskaintzen dizu?

 • Informazioa eta aholkularitza zuzenbidearen edo-
zein arlotan (zuzenbide zibila, ezkontza- eta familia-
-zuzenbidea, oinordetza-, zigor- eta lan-zuzenbidea, 
batik bat), baita jarraitu beharreko auzibide edo pro-
zeduraren inguruan ere.

Non dago?

 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskaintzen da, astean 
behin, 09:00etatik 14:00etara, aldez aurretik hitzor-
dua eskatuta.

Emakume eta Familientzako 
Aholkularitza Psikologikoko 
Zerbitzua
Norentzat da?

 • Ezkontza-banantze traumatikoen eta familia-gataz-
ken ondoriozko egoera kritikoan egoteagatik bera-
riazko laguntza psikologikoa behar duten pertso-
nentzat, emakumeen aurkako indarkeria adierazten 
duen egoeraren bat pairatzen duten edo pairatu 
duten emakumeei arreta berezia jarrita.

Zer eskaintzen dizu?

 • Banakako aholkularitza psikologikoa.

Non dago?

 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskaintzen da, astean 
behin, 08:00etatik 14:00etara, aldez aurretik hitzor-
dua eskatuta.
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Lanerako Prestakuntza eta 
Lanbide Trebetasunen Programa
Norentzat da?

 • Gizarte-bazterketako egoeran edo egoera horretan 
egoteko arriskuan dauden eta laneratzeko zailtasu-
nak dituzten pertsonentzat.
 • Zer eskaintzen dizu?
 • Programaren helburua da pertsonei prestakuntza-
-jarduera edota -tailerrak eskaintzea, haien enple-
gagarritasuna areagotzeko eta lanbide-trebetasu-
nak hobetzeko.
 •Hori garatzeko, gizarte-ekimeneko hainbat erakun-
derekin lankidetzan aritzen da: Gizarteratze eta La-
neratze Taldea (GLT), Koine Fundazioa, Gaztelan, Sifu 
Taldea, etab.
 • Prestakuntza-tailerrak hainbat sektore profesiona-
letakoak izan daitezke: biltegiko eskorga, eraikinen 
eta lokalen garbiketa, mendekotasuna duten per-
tsonentzako arreta, eta gaitasun digitalak.

Non dago?

Parte-hartzaileak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak pro-
posatzen ditu.

Gizarte Enplegu Babestua
Norentzat da?

 • Gizarte-bazterketako egoeran dauden eta gizarte-
ratzeko ibilbide bat egiteko gizarte-laguntza behar 
duten pertsonentzat, prestakuntza gizarte- eta 
lan-trebetasunetan eta lanbide-trebetasunetan, 
gizarteratzeko eta laneratzeko dituzten aukerak ho-
betzen laguntzen baitute.

Zer eskaintzen dizu?

 • Interes kolektiboko eta irabazi-asmorik gabeko 
proiektua; udalak urtean 16 pertsona inguru aldi 
baterako kontratatzea dakarrena, sei hilabetez, he-
rriarentzat interes sozialeko lanak garatzeko.

Non dago?

 • Parte-hartzaileak Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak pro-
posatzen ditu.


