
 





Auzokide hori 
 
Ohorea da niretzat ADINEKOENTZAKO BALIABIDEEN GIDA hau 

zuei aurkeztea, Basauriko Udalaren Eraberritze eta Herritarren 

Harremanen Sailek bultzatua. Gida eginda, Basaurik 50 urtetik 

gorakoentzat dituen baliabide guztiei buruzko informazioa hemendik 

aurrera lortzeko tresna erraza eta praktikoa izan dezazuen nahi 

dugu. 

 

Basauriko Udalean etengabe ari gara lanean, gure auzokideok eta 

batez ere zuen adinagatik herri honen alde lan eta borroka gehien 

egin duzuenok ahalik eta ongizate mailarik handiena izan dezazuen. 

 

Horretarako, tartean diren sail eta erakunde autonomoek jarduera 

egitarauak egin dituzte, bizimodu aktiboagoa nahi dutenentzako 

aisialdian inbertitzeko. 

 

Gizarte Ongizate Sailak hainbat baliabide eskaintzen ditu, 

informazioa emateko gidan bilduak, eta udalaren beraren edo tokiko 

eta autonomiako gainerako erakundeen zerbitzuak eta laguntzak 

tramitatzen laguntzen du. 

 

Azken urteetan Lurralde Politika Sailak egin duen ahaleginaren 

emaitza biltzen du gidak, Basaurin errazago ibiltzeko modua izan 

dezagun, eta gure herriko barrera arkitektoniko eta orografikoak 

direla-eta txarren komunikaturik dauden auzune eta kaleetarako 

sarbideak hobetuta. 

 

Azkenik, Herritarren Partaidetza Sailak, pertsona horiengana 

gehiago hurbiltzeko, Adinekoen Kontseilua sortu du, euren 



herriarentzako gai garrantzitsuen gaineko erabakiak hartzen parte 

har dezaten errazteko. 

 

Bildutako informazio guztia baliagarria eta gustagarria izan 

dakizuela opatzea besterik ez zait gelditzen. 

 

Agur bero bat 

 
Loly de Juan, Basauriko alkate andrea 
 



BALIABIDEEN GIDA PERTSONA NAGUSIENTZAT  

 

- Aisialdiko Jarduerak Pertsona Nagusientzat 

o Pertsona nagusiei begirako teknikariak 

o Jarduera sozio-kulturalen programa 

� Urteko jardueren programa 

� Jarduera zehatzen eta ekitaldien programa 

� Kirol jardueren programa KUE erakundean 

� Udalaren beste programa batzuk 

� Beste programa batzuk (beste erakunde batzuekin 
lankidetzan eta koordinaturik) 

 

- Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak 

o Gizarte Ongizate Departamendua   

o Pertsona nagusientzako baliabideak 

o Jubilatuen egoitzak eta elkarteak 

 

- Irisgarritasuna 

o Irisgarritasunean egindako hobekuntzak Basaurin 

o Igogailuak jartzeko laguntzak 

o Egokitutako garraio publik 

 

- Beste Baliabide Batzuk 

o Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa 

o Herritarren Partaidetzarako Departamendua 

o Interesekoa izan daitekeen informazioa 



BALIABIDEEN GIDA PERTSONA NAGUSIENTZAT  

 

AISIALDIKO JARDUERAK PERTSONA NAGUSIENTZAT  
 

Pertsona nagusiei begirako teknikariak 

 

 

Basaurik konpromiso bat dauka 
ZAHARTZE AKTIBOAREKIN, hau da, 
“zahartzaro osasuntsu bat zahartzaro 
AKTIBO bihur daiteke, eta horrela izan 
behar du. 

 

 

 

Harremanetarako telefonoa: 

 

Amaia Borde 

944.666.422  /  944.666.400 
aborde@basauri.net 

Alicia Martínez de Tobillas 

944.666.562  / 944.666.400 
amartinez@basauri.net 



 

Jarduera sozio-kulturalen programa 

Urteko jardueren programa 
 

• Inskripzioa: Iraileko azken astea  

• Ikastaroen hasiera: Urriaren 15etik hasita  

• Ikastaroak: 48 talde. Ordutegia eta kokapena kontsultatu 
tfnoa.: 94.4666.400/ 944666422/ 944666562 edo posta 
elektroniko bidez mailto:aborde@basauri/ 
mailto:amartinez@basauri.net  

o Gimnasia 
o Yoga 
o Gorputz adierazpena  
o Erlaxazioa  
o Areto-dantzak 
o Pintura tailerrak, zura tailerrak eta arte plastikoak  

Jarduera zehatzen eta ekitaldien programa 
 

Ordutegia eta kokapena kontsultatu tfnoa.: 94.4666.400/ 
94.4666.422/ 94.4666.562 edo posta elektroniko bidez 
mailto:aborde@basauri/ mailto:amartinez@basauri.net  

o Burua entrenatzea  
o Literatura sormena  
o Menpetasuna duten pertsonen zaintzaileak 

trebatzea  
o Laguntza emozionala  
o Jardunaldiak: “Menpetasun egoera adineko 

pertsonetan” Ibaiganeko Kultur Etxea  
o Antzerki Jardunaldiak. Social Antzokia  
o Tailer erakusketa: Arizko Dorretxea  
o Jarduera fisikoen eta kirolezkoen maratoia 

pertsona nagusientzat (Artunduagako 
kiroldegia) 

o Urtean zehar larunbat arratsaldetan 
Velazquez Ikastetxean 

 

 



Kirol jardueren programa KUE erakundean 

 

Artunduaga Kiroldegia 
Helbidea: Artunduaga auzotegia  
Tlf: 94.466.63.83  

 

 
Urbi kiroldegia 
Helbidea: Urbi,2  
Tlf: 94.466.63.82 

 
 

 
 

Pertsona nagusientzako ikastaro espezifikoak: 
 
 

 
 

° Heziketa fisikoa hirugarren adinekoentzat   
° Mantentze gimnasia adinekoentzat  
° Igeriketa 
° Karibeko eta aretoko dantzak  

 
 
 
 

Udalaren beste programa batzuk 
 

IKASTAROA ANTOLATZAILEA HELBIDEA TELEFONOA EMAILA 

Aitite-amama 
eskola 

Herritarren 
Harremanetarako 

Arloa 

Bidearte,10 
Bis 94.466.63.37 bidearte@basauri.net 

Sexu 
informazioko 

bulegoa 

Herritarren 
Harremanetarako 

Arloa 
Axular 900.10.17.09 sexune@gmail.com 

 



Beste programa batzuk (beste erakunde batzuekin lankidetzan eta 
koordinaturik) 

 

JARDUERA ANTOLATZAILEA HELBIDEA TELEFONOA WEB 

Bidaiak eta 
bainuetxeak Imserso  901.10.98.99 

900.40.60.80 
www.seg-

social.es/imserso 

Fisioterapia 
zerbitzua 

Bizkaiko 
Parkinson 

Elkartea Asparbi 

Erdikoetxe,3 
bajo 94.448.32.70  

Unibertsitateko 
aisia kulturala 

Deustuko 
Unibertsitateko 
Departamendua 

   

Ikuskizunen 
saila Social Antzokia Kale 

Nagusia, 2 94.466.63.90  

Adineko 
Bidaiak 

Bizkaiko Foru 
Aldundia 

Ugasko 3-2  
Lertxundi nº 

14 
94.406.80.00 www.bizkaia.net 

Boluntarioak, 
Lekualdaketak, 

Laguntza 
teknikoak, 

Prestakuntza 

Gurutze Gorria Kareaga 
Goikoa,88 94.426.37.30 

www.cruzroja.es 

 

Internet 
ikastaro 

espezifikoak 
nagusientzat 

KZGUNEA Basauriko 
Kultur Etxeak 94.449.66.41 www.kzgunea.net 

Eguneroko 
bizimodura 
egokitutako 
jardueren 

tailerra 

Alzheimer 
Familiarren 

Elkartea 

Padre 
Lojendio,5,1. 
eskuma, 6. 
dpto. (Bilbo) 

94.416.77.17  

 

 



OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUAK 
 
Gizarte Ongizate Departamendua  

 

Gizarte Ongizate Atalak erantzun 
hurbil, errespetuzko eta isilpekoa 
eman nahi die zerbitzu horren 
beharrean izaten diren herritar 
guztiei, horregatik arreta, aurretik 
hitzordua emanda eskaintzen zaie, 
pertsona bakoitzak erabateko 
dedikazioa izango duen une bat 
izan dezan. 

 

Horren funtzioak: 

• Menpetasunaren balorazioa gestionatu eta tramitatzea, 
eskaria eta programa.  

• Minusbaliotasunaren balorazioa gestionatu eta tramitatzea, 
eskaria eta programa.  

• Telelaguntzako zerbitzua tramitatzea.  
• Etxez etxeko laguntzaren zerbitzuari dagokion orientazioa, 

balorazioa, gestioa eta kontrola.  
• Udal egoitzan sartzeko tramitazioa eta balorazioa.  
• Eguneko zentroetan eta aldi baterako edo modu egonkorrean 

egoitzan sartzeari buruzko jarraipena.  
• Udalerrian, pertsona nagusien premiak edo arazoak antzeman 

eta arreta eskaintzea. tratu txarrak, zaintzaileak zaintzea, etab.  
• Espezializatutako baliabideak koordinatzea, bai udalekoak bai 

udaletik kanpokoak: hezitzaileak, osasun zentroak, etab.  

 

GIZARTE ONGIZATEA 

Helbidea: K/ Bidearte 10, 1. solairua 
Tlf: 94.466.63.48 
 
Mail: accionsocial@basauri.net 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pertsona nagusientzako baliabideak 
 

ZENTROA HELBIDEA TELEFONOA 
Etxe Maitia udal egoitza  94.466.64.10 

Bizkotxaldeko Egoitza  94.405.00.00 

Arizko eguneko egoitza  94.449.71.49 

Bizkotxaldeko eguneko egoitza  94.405.00.00 

Etxez etxeko laguntza Bidearte, 10 (Bis) 94.466.63.48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubilatuen egoitzak eta elkarteak 

Zentroetan eskaintzen diren zerbitzuak: 
° Jarduera sozio-kulturalen programa  
° Ile-apainketa  
° Podologia (Arizgoiti, Kareaga eta San 

Migelen bakarrik, hitzorduarekin)  
° Kafetegia  

 

Zentroetako ordutegia 10.00etatik 22.00etara 

 

 

 

 



 

 

ZENTROA TELEFONOA 

“Lagun” jubilatuen eta pentsionisten elkartea 94.426.07.42. 

Pozokoetxeko pertsona nagusien egoitza 94. 426.07.42 

“Maiatzaren 1a” jubilatu eta pentsionisten elkartea 94.426.37.36 

San Migeleko pertsona nagusien egoitza 94.426.37.36 

Basozelaiko jubilatuen eta pentsionisten elkartea 94.4666.400 

Basozelaiko pertsona nagusien egoitza (Basozelaiko 
Gizarte Etxea) 

94.466.6400 

Kareagako jubilatuen eta pentsionisten elkartea 94.426.12.84 

Kareagako pertsona nagusien egoitza 94.466.66.52 

Arizgoitiko jubilatuen eta pentsionisten elkartea 94.426.14.06 

Arizgoitiko pertsona nagusien egoitza 94.466.64.22 

 

 

IRISGARRITASUNA 

Irisgarritasunean egindako hobekuntzak Basaurin 

 

 

 

• Hiri igogailuak 
• Kanpoko igogailuak 

 
 
 
 

 
 
 

• Minusbaliatuentzako aparkamendu gehiago 



 
• Egokitutako kale eta enparantzetara 

sarbidea 
• Sarrerako arrapalak 

 
 

• Eskailera mekanikoak 
• Kanpoko eskailerak kentzea 

 

 

 

Igogailuak jartzeko laguntzak 
 

Nork eska dezakeen: 
 

• Jabekide Erkidegoaren ordezkaritza  
 

Baldintzak: 
 

• Higiezinek 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna izan behar 
dute, hurrengo kasu hauetan izan ezik, etxebizitza okupatu 
ondoren eratorritako mugikortasun murriztua duten auzotarren 
kasuan, edo 70 urte baino gehiago dituzten herritarren kasuan.  

• Higiezinek, gutxienez, beheko solairua gehi 3 altura izan behar 
dituzte.  

 
Laguntzak zer kopurutakoak izango dira? 
 
Laguntza ekonomiko gisa, obren egikaritze materialeko 
aurrekontuaren % 20ari dagokion (BEZ gabe eta profesionalen 
ordainsariak sartu gabe) dirulaguntza emango da, itzuli beharrik 
gabe, eta inoiz ez da 10.818,22 euro baino kopuru handiagorik 
emango igogailu berria instalatzearren (gehienezko dirulaguntza). 

 

Informazio gehiago HIAB-an edo hurrengo web orrian 
http://www.basauri.net/sites/www.basauri.net/files/Ayuda%20ascens
ores.pdf 

 

 



Egokitutako garraio publikoa 

• Bizkaibuseko sarrera errazeko autobusak mugikortasun 
murriztua duten pertsonentzat.  

Informazio gehiagorako Bezeroaren Arretarako Zerbitzuarekin hitz 
egin 902 22 22 65 telefonoan, edo posta elektroniko bidez: 
infobizkaibus@bizkaia.net 

• Taxiak 

Basaurin taxi 35. Informazio gehiagorako Radiotaxi Nervionera deitu 
94 426 90 26. 

• Metroa  

“Ariz” geltokira sarbidea izateko, Leon kalean igogailu bat dago, eta 
Gipuzkoa kalean igogailu bikoitza Kareagako “Basauri” geltokira 
sarbidea izateko. 

• Trena  

RENFE aldiriak 2015etik 2020ra bitarterako plangintza bat onartua 
dauka, bere tren guztiak sarrera errazekoak izan daitezen. 

 

BESTE BALIABIDE BATZUK 

 

Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoa 

Udaleko kontsumo-zerbitzua herritarren zerbitzura dago, nahiz eta 
horretarako, aurretik hitzordua eskatu behar den: 

 

• Kontsumitzaile eta erabiltzaile den pertsona orori informazioa, 
laguntza eta orientazioa eskaintzea du helburu, horiek beren 
eskubideak defenda ditzaten.  

• Bitartekotza egitea kontsumoko gatazkak konpontze aldera.  
• Erreklamazio eta salaketei buruz aholkularitza, eta tramitazioa.  
• Kontsumo gaietan, herritarrak prestatu eta sensibilizatzea.   



Herritarren Partaidetzarako Departamendua 

° Abisuak, Kexak eta Iradokizunak 
 

Horietako edozein adierazpen egiteko Udaletxeko Herritarren 
Informazio eta Arretako Bulegora joan daiteke. 
 

Abisua: bide publikoan aurkitutako matxura edo akats bati buruz 
herritarrek egindako adierazpena. 
Kexa: udal zerbitzuak txarto funtzionatzen dutelako egiten den 
adierazpena. 
Iradokizuna: udal zerbitzuak hobeto funtzionatzeko herritarrek egin 
dezaketen ekarpena da. 

° Herritarren babesa 
 

Udalaren funtzionamendu egokiaz arduratzea, eta horretarako, 
herritarren kexa, iradokizun eta erreklamazioak bideratzea; 
proposatutako ekimen eta alternatibak aztertzea; egon daitezkeen 
akatsak hautematea, eta horiek egokiro zuzentzeko proposamenak 
egitea. 
 
° Pertsona Nagusien Kontseilua 
 

Adineko pertsonen bizi-kalitatea oro har hobetzeko helburua duten 
elkarteen eta herritar erakundeen berri-emate, proposamen eta 
partaidetzarako kontsulta-organo izateko sortu da. 

 

Interesekoa izan daitekeen informazioa 

° RENFE geltokietako Urre koloreko Txartela  

° Gizatrans: Tel: 901640642  

° San Mameseko Autobusen Geltokia 

° Metro Bilbao. San Inazio, Casco Viejo, Areeta eta Ansioko 
geltokiak 

° Bilbobus: Licenciado Poza 6 

° Jakiten: www.personascuidadoras.org  Tel: 900 100 356 

° Personas Mayores en bizkaia.net  



 


