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SARRERA 

 

Hogar Izarra irabazi-asmorik gabe 1977an sortutako elkartea da, eta nahasmendu 

mentala duten pertsonen errehabilitazio integrala lantzen du bereziki, hau da, 

errehabilitazio pertsonala, lan-arlokoa eta soziala, ingurune komunitarioan integra 

dadin.  

 

Osasun arloko komunitate terapeutikoa da, eta dimentsio soziala hartzen du kontuan. 

Eginkizun hau burutzeko, Hogar Izarra erakundeak ospitalez kanpoko egoitza-etxe 

batean egiten du bere lan terapeutiko eta asistentziala, zeinak erakundearen izen bera 

duen eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin duen kontzertu batetik jasotzen duen 

finantzaketa. Tarteko zerbitzu bat da, beraz, iragankorra, irekia eta nor bere borondatez 

sartzen da bertan. 

 

Bilboko Otxarkoaga auzoko Zizeruene kaleko 31. zenbakian dago, fisikoki. Aisialdiko eta 

prestakuntzako askotariko jarduerak eskaintzen dituen auzoa da. Aldi berean, Bilboko 

erdigunetik gertu samar dago, garraio publikoa dago hara heltzeko, eta, beraz, hiriak 

eskaintzen dituen baliabideak eskura daitezke. 

 

Proiektu honen garapena Pertsona Erdigunean jartzen duen Plangintza Sistema batean 

oinarritzen da. Gure erabiltzaileekin dugun lankidetza prozesu gisa deskriba daiteke, parte-

hartzea sustatzen du prozesu terapeutikoan bertan behar dituzten laguntzak eta baliabideak 

eskuratzen laguntzeko; horrenbestez, beren lehentasunetan nahiz balioetan oinarritutako bizi-

kalitate handiagoa lortu ahalko dute. Beraz, banakako plan bat da, etengabe eguneratzen 

da, eta egungo errealitatetik abiatuz (pertsonaren autoezagutzatik), interesdunak nahi 

eta hautatu duen etorkizuneko ikuspegia lortzea du xede. 

 

Erabiltzaileen profila urteetan zehar aldatu egin da. 2010. urtetik Osakidetzaren Lehenak 

programako erabiltzaileak jasotzen ditugu; hortaz, nahasmendu mental kronikoa duten 

pertsonei gaixotasuna hasierako fasean duten gazteak gehitzen zaizkie, aurrez ospitale 

psikiatrikoan gutxitan edo inoiz egon ez direnak. 
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Gure erabiltzaileen errehabilitazio prozesuan parte hartzen duten profesionalekin duten 

harremana eta lankidetza (era askotakoa eta hainbat arlotan) dira gure indargune nagusi 

batzuk.  

 

Gainerako dispositibo eta profesionalekin dagoen eguneroko koordinazioari esker, 

pertsona bakoitzaren tratamenduaren trazabilitatea eta prozesu terapeutikoaren 

jarraipena berma daitezke. Historia kliniko guztian zehar behar dituen zerbitzu guztien 

bidez, erabiltzailearen prozesu pertsonala integratzen lagundu dezakegu. 

 

Zentzu honetan gure proiektuak osasun mentaleko mugimendu komunitarioarekin bat 

egiten du, gure esparruan gero eta zabalduago dagoen tratamendu paradigma. 

Patologia mental larriaren tratamendurako, usuario bakoitzaren koordenada 

psikosozialak galdu gabe bakoitzaren banakotasuna eta gatazka pertsonala zein 

familiarra aintzat har ditzakeen tarteko estrukturak behar ditugu. Kontentzio eta 

larritasun beharrizan handiagoko egoerentzako aproposagoak izan ohi diren 

ospitalizazio estrukturen alienazio eta isolamendurik gabe. 

 

Gure entitateak, 2018 urte amaieran, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza 

Sailarekin lankidetza hitzarmena zinatu du, zeina gure ekintza beharrezko laguntza eta 

estrukturarekin garatu ahal izateko oinarria izan den 2019. eta 2020. Urteetan zehar. 

Lan-hitzarmen honekin, jarraitzeko izaeraz, aurkitzen garen komunitatearekin dugun 

konpromezua berresten dugu eta gure lehen ordenako osasun mentaleko tratamendu 

baliabide izaera azpimarratzen, Bizkaiko zerbitzu psikosozialen barne aurkitzen dena. 

2021. urtean lan-hitzarmen berria sinatuko da.  

 

ELKARTEAREN FILOSOFIA, BALIOAK ETA POLITIKA 

 

Errehabilitazio psikosozialaren helburuak eta autonomia pertsonal nahiz sozial egokia 

eskuratzeko edo berreskuratzeko helburuak lortzeko, gure zerbitzura heltzen diren 

pertsona bakoitzaren kalte edota narriadura mailatik abiatuz, elkartea zenbat 

printzipiotan oinarritzen da, eta haiek bere laguntza-lanaren jarraibideak bideratzen 

dituzte: 
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• Sendatzeko eta hazkunde pertsonaleko gaitasunean errespetuaren eta konfiantzaren 

printzipio humanista aplikatzea, pertsonari testuinguru segurua eta babeslea ematen zaionean. 

• Honen uste osoa izatea: nahasmendu mentala duen pertsonak bere proiektu terapeutikoan 

parte-hartze aktiboa izatea eta inplikatzea pronostiko onari eragiten dion faktore bat dela. 

• Erabiltzailearen familia eta ingurune gertukoena inplikatzeak eta laguntzeak helburuak 

lortzen laguntzen dutela sinestea. 

• Nahasmendu mentala duten pertsonen errehabilitazioan gizakiaren dimentsio guztiak kontuan 

hartu behar diren uste osoa, eta erabiltzaile bakoitzaren nahiz haren ingurune sozio-

komunitarioaren ezaugarriak eta beharrak egokitu beharko dira. Arrazoi hori dela-eta, 

garrantzitsua da hainbat teknika eta ildo terapeutiko nahastea integraziorako tratamendu 

pertsonalizatuan; tratamendu horretan diziplina artekoa eta anitza den talde profesional 

espezializatu bat dago, eta komunitate terapeutikoan lan egiten du. 

• Pertsonaren eboluzioaren garapeneko etapekin dagoen sintonia kontuan hartzeak zer-

nolako garrantzia duen, esku-hartze terapeutikoen plangintza egiteko orduan. 

• Premisa hau onartzea: sintoma orok funtzio batzuk betetzen dituela, eta zer den asmatu 

behar dela hura kentzen edo aldatzen saiatu aurretik. 

• Eguneroko bizimodu arruntean egindako jarduera terapeutikoak eratzen dituen taldeko 

elkarbizitzaren bidezko zerbitzua eskaintzeak honako filosofia honi erantzuten dio: gizakia 

besteekiko harremanen bidez garatzen, gaixotzen eta sendatzen dela. 

• Oinarrizkoa iruditzen zaigu bere prozesu pertsonalean erabiltzailearen bide-laguntzan parte 

hartzen edo parte hartuko duten beste zerbitzu batzuekin eta talde profesionalekin 

koordinatzea eta lankidetza estua izatea. Horrenbestez, prozesu jarraitua izango da, eta 

ez pazientea are gehiago urrundu dezakeen zatikatutako elkarrekintzen arteko batura. 

 

Printzipio horiek batzen dira pazienteari arreta eraginkorragoa eta egokiagoa emateko, 

eta haien euskarri dira indarrean dagoen legeria nahiz etengabe hobetzeko prozesuetan 

oinarrituta bere zerbitzua kudeatzen duen profesional talde baten kode deontologikoa. 

 

Gure lan proposamena integratzailea da eta gizakiaren alde desberdinekin egiten du lan. 

ELKARTE FILOSOFIA, BALIO ETA POLITIKA erro berdinean oinarritzen den jardunean, bai 
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ezaugarri komunak, bai berezkoak dituzten prozesu eta proiektuak garatzen dira, espero 

zitekeen bezala, haien artean erlazionatuak: 

Memoria hau 2020an Egoitza Programari dagokio baina beharrezkoa da gure esku 

hartzearen testuinguru orokorra azaltzea: 

 

Integrazio Komunitario prozesua 

Gure prozesu zentrala, Integrazio Komunitarioa, elementu espezifiko desberdinak 

dituzten hainbat Programen bitartez gauzatzen da; hala ere ezaugarri ugari dituzte 

komunean.  Funtsezkoena, denak daudela bideratuta autonomia gehiagotasunera eta 

erabiltzaileekin batera hauen berreskurapen pertsonal, fisiko eta sozialean elkarlanean 

aritzera. Hogar Izarrako prozesu hau eta beste batzuk sostengatzen dituzten oinarrizko 

bi programak hurrengoak dira: 

- A. Egoitza Programa, EGOITZA MEMORIA honetan sakonago garatua 

- B. Pisu Programa, sakonago garatua PISU MEMORIAN  

 

Gainera, eskuhartzea osatzen duten bigarren mailako bi programa gehiago ditugu. Kasu 

honetan, Egoitza Programan edota Pisu Programan ez dauden (jadanik batetik edota 

bestetik igaro diren) baina gainontzekoekin espazioa eta prozesuak partekatzen dituzten 

erabiltzaileei eskainitako atentzio protokoloez ari gara: 

HOGAR 
IZARRA

EGOITZA PISUAK
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o Jarraipen-programa, iaz bezala, alta emandako erabiltzaileei bere egoeraren 

jarraipena egiteko, laguntza edota beharrezkoa izatekotan asistentzia emateko 

atentzio puntuala eskaintzen zaie. 

o Eguneko Zentro programa, 2020 urtean paziente 1 izan dugu eta artatzen 

ditugun pertsonen premiengatik mantentzea edo zabaltzea baloratzen gabiltza. 

Bai paziente berriengatik eta baita gure beste programetan parte hartzen duten 

eta euskarri gehiagoren beharra dutenengatik. 

o Gure plaza guztiak, Eguneko Zentrokoak izan ezik, Bizkaiko Foru Aldundiaren 

eskutik finantziatuak izan dira.  

Beraz, prozesu bikoitz bat da, esan bezala,  ezaugarri asko partekatzen duten beste bi 

programaz osatzen dena. Erabiltzaileak momentuaren, egoera pertsonalaren eta 

helburuen arabera programa batean edo zenbaitetan egon daitezke: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egoitza Programa: 

17 

Jarraipenean: 

4 

Pisu Programa: 

8 

Eguneko Zentro 

Programa: 2 
Hogar Izarra 

Erabiltzailea 

2020  
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A. EGOITZA-PROGRAMA 
2020ko martxotik gure jarduketa, COVID19aren, alarma egoeraren eta pandemiaren  

eraginagatik egon da baldintzatua. Araudi eta gomendio legalekin bat egiten duten 

osasun-baldintzak bermatzea helburu, politika eta zuzentarauak diseinatu, garatu eta 

ezarri ditugu. Egungo krisi egoerak gure zentroko erabiltzaile eta langile guztiok 

derrigorrez bete beharreko hainbat babes eta segurtasun neurri hartzera eraman gaitu. 

Esan bezala, neurri hauek gure lan-taldean garatu ditugu eta osasun autoritateen 

eskakizunekin bat datoz.   

 

Egoitza-programa gure esku hartzearen oinarria da. Gure erabiltzaile denak pasatzen 

dira programa honetarik tratamendu hasieratik. 2020. urtean zehar 17 erabiltzaile izan 

ditugu. Testuinguru naturala eta esku hartze terapeutikoa bateratzea bilatzen duen 

gerturatze erlazional batean oinarritzen dugu gure esku hartzea. Honela, diziplinarteko 

profesional Talde batek lan egiten du Programa intentsibo honen helburuak lortzeko. 

Erabiltzailea Programa honetan hasten da, baina beti bere bizitza berreskuratu eta bere 

egoera pertsonala lehengoratzeko. Programa hau funtsean gure Zentro Printzipalean 

garatzen da: 

Pazienteak zentroan bizi dira igande arratsaldetik ostiral goizera arte. Gehienez 13 

erabiltzaile izan ditugu aldi berean. Bakoitzak bere gela indibiduala dauka. Gure 

eskuhartzea komunitarioa izaten saiatzen garenez gero, erabiltzailea bere bizitokira 

bueltatzen da asteburu eta jai egunetan. Era honetan, familia erabiltzailearen prozesuan 

integratua dago, bere bizitzaren berreskuratze helburua indartzen dugu eta bakoitzaren 

bizi egoera eguneratzeko aukera daukagu, aurre egiteko sistema funtzionalago baten 

garapena indartuz. 

Zertan datza Egoitza-programa? 

Etxeko lanak 

Erabiltzaileek funtzionamendu arauak betetzeko konpromisoa hartzen dute, bai eta 

egunero betetzen dituzten etxeko lanetan aktiboki parte hartzeko ere. Beste norbaiten 

ikuskaritzapean, helburu bikoitza du: alde batetik, behar bezalako prestakuntza ematea 
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etxe bateko espazioen oinarrizko zaintzan, etxea behar bezala mantentzeko funtsezko 

ohiturak eta trebeziak bereganatzen, eta bere gela nahiz gune komunak zaintzen; 

bestetik, erabiltzailearen autoestimua eta autonomia pertsonalean aurrera egitea. 

Azken batez, etxeko, bizikidetzako eta aisialdiko funtzionamendu autonomoen ohituren 

garatzea. 

Gosaria/Hamaiketakoa/Bazkaria/Askaria/Afaria 

Buffet erako gosaria ematen da, 08:15etik 09:00etara, eta norberak aukeratzen du zer 

gosaldu, frutak, esnekiak, ogia eta zerealak barne. Hamaiketakoa 11:00etan egiten da, 

tailerrean. 

Aurten gure erabiltzaileei eta taldeari 250 bazkari baino gehiago eman diegu astean. 

Denok batera bazkaltzen dugu, normalizazio eta inklusio helburuz. Gauetan, sukaldeko 

talde bat, taldeko profesional baten ikuskaritzapean, programako egoiliar guztientzako 

afariak prestatzeaz arduratzen da, txandaka. Erabiltzaileen beste talde batek mahaia 

jaso eta harrikoa egiten dute; sukaldea eta jantokia hurrengo zerbitzurako prest uzten 

dute. Hau, autonomia pertsonal eta bizikidetza inplikatu eta konprometitu batera 

bideratutako eskuhartze aktibo baten parte izanik. 

Aisialdia eta Bizikidetza 

Programako erabiltzaileak denak batera daude zentroan, harremanetan daude 

etengabe. Horrenbestez, gune pribilegiatu horrek balio digu gertatzen zaigunaren 

gainean elkarrekin ikasteko eta lan egiteko. Arratsalde-gaueko gune honetan psikologo 

baten laguntza dute une oro. 

Beren aisialdia erabil dezakete banakako ekintza planean sartuta dituzten askotariko 

jarduerak egiteko (ikastaroak, kirol eta jolas-ekintzak, jolas hizkuntzak eta beste zenbait 

jarduera) talde terapeutikoaren laguntzarekin. 

Atsedena 

Gauero Egoitza programan erabiltzaileek taldeko osasun mentaleko profesional baten 

bisita jasotzen dute beharrezkoa duten arreta jasotzeko. Loaren higienea eta 

atsedenaldia funtsezkoak dira prozesu terapeutikoei aurre egiteko, benetan garrantzia 

ematen diogun alderdi bat da. Jardueraren eta errekuperazioaren arteko oreka egokia 
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oinarrizkoa da aurrera egin ahal izateko. Gainera, loaren kalitateari buruzko informazioa 

funtsezkoa da erabiltzaileen prozesu terapeutikoan.  

NORI EMAN DIOGU ARRETA EGOITZA-PROGRAMAN? 

Aurten gure egoitza-programak 17 pertsona artatu ditu, 8 emakumezko (%47) eta 9 

gizonezko (%53) diagnostiko ezberdinekin. Hauetatik 13 aurreko urteetakoak dira, eta 6 

urtean zehar sartutakoak. 

Bataz besteko adina 33 urtekoa da (2019an 34 urtekoa izan zen). Baina zehatzago 

esanda, adin-tarteei erreparatuz, honela bana dezakegu: 

 

 

Jarraian, zehatzago azalduko dira interesgarritzat jotzen ditugun pertsona horien alderdi 

zehatz batzuk. 

Erabiltzaileen prestakuntza maila hau da:  
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Eta honako hau aurrez izandako lan esperientzia: 

 

 

Hogar Izarran egon bitartean, beste atal batzuetan ikusi den moduan, laguntza eta bide-

laguntza lana egiten dugu beren motibazio mailaren araberako ikasketak edota 

jarduerak egin ditzaten, bizi proiektu autonomo bat egiteko beren gaitasuna areagotze 

aldera. 

 

Hala, urte horretan Izarrako tailerretik kanpo ekintzak egin dituzten pertsona kopurua 

hau izan da: 

4

5
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AURRETIAZKO FORMAKUNTZA

OINARRIZKOAK 23% GRADUATUA/DBH 29%

ERDI/GOI MAILA GRADUA 6% BATXILERGOA 29%

ESTUDIOS SUPERIORES 13%

11

6

AURRETIAZKO LAN ESPERIENTZIA

BAI 65% EZ 35%



Hogar Izarra 2020 Memoria | Egoitza Programa   
 

11 

 

 

Ildo horretan, garrantzitsua iruditzen zaigu jakitea autonomia horri lagundu 

diezaioketen diru-sarrerarik (laguntzak, soldatak, pentsioak…) duten ala ez; horren 

harira, haiek lortzeko beharrezkoak diren kudeaketak egiten laguntzen diegu. Hauek 

izanik 2020ko datuak:  

 

 

 

Diagnostikoari eta haren eboluzioari buruzko datuei dagokienez: 
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18 urte da tratamendu psikiatrikoa/psikologikoa hasteko batez besteko adina, eta 23 

urte ospitale psikiatrikoan lehen aldiz sartzen direnena. Egoitza programako 

erabiltzaileen %6 ez da ospitaleratu izan duen eboluzio klinikoan.  

 

Erabiltzaileak bidaltzen dituzten zentroak: 

 

 

Etortzen zaizkigun erabiltzaileen diagnostiko nagusiak: 
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Diagnostiko nagusiak

Gogo-aldarte nahasmendua: 10%-30% Nahasmendu Eskizoafektiboa: 16%-6%

Mugako Nortasunaren Nahasmendua: 16%-12% Beste batzuk: 1%-0%

Nahasmendu Psikotikoa: 10%-17% Eskizofrenia: 42%-35%
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Eskizofrenia kategoriaren barruan: 

 

 

Ospitale psikiatrikoan aurrez sartzea behar izan dutenen artetik, ospitale psikiatrikoan 

aurrez sartu direnen erabiltzaile kopurua honela banatzen da, ehunekoetan emanda: 

 

 

 

Paranoidea: 5
62%

Desorganizatua: 1
12%

Berezi gabea: 1
13%

Jarraitua: 1
13%
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Aurrez ospitaleratutako erabiltzaileak: 94% Aurrez ospotaleratu gabeko erabiltzaileak: 6%
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Bat ere ez 1-4 bitarte 5-9 bitarte 10 baino gehiago



Hogar Izarra 2020 Memoria | Egoitza Programa   
 

14 

Gure erabiltzaileetako bat da aurretiaz ingresu psikiatrikorik izan ez duena. Aurten 4 

erabiltzailek (%23) izan dute ingresu baten beharra, iaz aldiz, bik.   

 

 

 

Aurrekari pertsonalak 

Aurrekaritzat jotzen ditugu: egungo diagnostikoaren aurreko toxikoen kontsumoa, 

aurrez jasotako tratamendu psikiatriko edo psikologikoak, adingabeak babesteko 

zentroan egon izana eta burmuinari eragin diezaiokeen gaixotasun organiko bat izatea. 

Aurrez jasotako tratamendu psikiatrikoa edo psikologikoa da garrantzitsuena, eta 

toxikoen kontsumoa ondoren.  

 

23%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ospitaleratzea behar izan dutenak

Behar izan ez dutenak

HOGAR IZARRA EGOITZAKO 
ERABILTZAILEENOSPITALE 

PSIKIATRIKOKO EGONALDIAK 2020

Aurrekari Pertsonalak  

Psikiatrikoak 7 

Organikoak 1 

Adingabeen babesa 2 

Toxiko kontsumoa 9 
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Toxikoen kontsumo aurrekariak dituzten erabiltzaileen kasuan: 

 

 

 

Aurrekari familiarrei dagokienez: 

Familiako Aurrekariak  

Psikiatrikoak 12 

Toxikoak, Alkohola 11 

Banandutako gurasoak 10 

Aurrekaririk gabe 0 

 

Familiako aurrekaritzat jotzen dugu bizikidetza guneko nahiz familia zabaleko senide batek 

tratamendu psikiatrikoa jaso duenean edo toxikoak kontsumitu dituenean edo gaur egun kasu 

horietakoren batean dagoenean. Banantzeen datua ere aipagarria da ondorioztatzen diren 

familia zailtasunengatik. Baldintza horiek kontuan hartu beharreko arriskuko faktoretzat 

jotzen ditugu banakako helburuak finkatzeko orduan. 
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Zentroan sartzerako bizikidetza gunea 

 

 

Zentroan egon bitartean, zenbait erabiltzailek bizikidetza gunea aldatzen dute. 

Grafikoan ikus daitekeenez, gurasoekin bizi direnen artean izan ohi da aldaketa 

handiena: beste pertsona batzuekin batera etxebizitza batean bizitzen hasten dira, eta 

era horretan erakusten dute Hogar Izarran egindako egonaldiak beren gaitasunez 

jabetzeko balio izan diela eta modu autonomoagoan bizitzeko gaitasunak eskuratzen 

lagundu diela. 
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2020ko bajak 

Guztira Hogar Izarrako Egoitza-programako 9 erabiltzaileri eman zaie baja 2020. urtean. 

Hauetako 2, Programan baja izan dira eta gure Pisu Programan sartu dira. Batetik 

bestera joanarazte hau ohikoa da gure zerbitzuan, Egoitza-programan zenbait 

tratamendu fase bete ostean pisu programara igarotzen dira. Gure tratamendu 

filosofiaren berezko prozesu bat da, egituratuagoa den egoera bat eskaintzen dugu 

hasieran aurrerago zorrotzagoa eta autonomoagoa den agertoki batera pasatu ahal 

izateko. 

 

Beste programara igaro diren bi pertsonez gain, beste bi derrigorrezko baja izan ziren. 

Bietako batek zentrora egokitzea lortu ez zuenez hilabete bat ere ez zuen bete bertan. 

Borondatezko bi alta eta 5 adostu (normalean prozesu terapeutiko bat bete eta sare-

dispositiboetara pasatzen direnean). 

Hogar Izarran baja emandako pertsonen bataz besteko egonaldia urte 1 eta 4 

hilabetekoa izan da. Hurrengo grafikoan 9 bajak zehatzago bana ditzakegu: 
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Balio txikiena 28 egunekoa 

da eta handiena 3 urte, 4  

hilabete eta 14 eguneko 

egonaldia da. 

 

Baja emanda joan diren 

pertsonetan baja mota eta 

zereginaren garapenaren 

arabera: 

 

Lan egiten dugun bi programetako (Egoitza+Pisuak) altei eta bajei buruzko datuak 

batzen baditugu beste urte batzuetakoekin konpara ditzakegu. Honela, batak eta 

besteak azken urteetako datuekin alderatuz balio baxuagotan kokatu dira. 
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ZER EGIN DUGU AURTEN? 

Hogar Izarran Prozesu eta Programa serie batean oinarritzen den Kudeaketa Sistema 

baten bidez gauzatzen da tratamendua. Bai Egoitza Programan zein Pisu Programan 

(Pisu Programako Memorian garatua), gure erabiltzaileek eskuhartzea garatzen dugun 

Prozesu eta Programa eskaintza bera jasotzen dute. Desberdintasuna helburuetan eta 

usuario bakoitzak bizi duen momentuan emango dira. Orokorrean, Pisu Programa 

Egoitzakoa baina aurreratuago da. Jarraian Egoitza Programan burututako prozesuak 

aurkeztuko ditugu: 

 

Tratamendu Mediko-Psikiatrikoaren prozesua 

Sintoma psikopatologikoak egonkortzeko asmoz, Hogar Izarrako erabiltzaileek astean 

kontsulta bat izaten dute gure psikiatrarekin tratamendu psikofarmakologikoari 

jarraipena egiteko. Horren barnean sartzen dira: balorazio klinikoa, tratamendua 

ezartzea eta doitzea, medikazioa kontrolatzea eta ikuskatzea, bai eta pazientearen 

eboluzioaren jarraipena egitea ere. 

Hori guztia erabiltzaileen osasun-zentroekin koordinatuz egin dugu, bai medikuntza 

orokorreko nahiz osasun mentaleko zentroekin.  
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Ildo horretan, gure lana honetan oinarritu da: 

Aldian-aldiko medikurako hitzorduak: 

- Injektagarriak 

- Analisi klinikoak 

- Toxikoen kontrolak 

Aldian behineko hitzorduak: 

- Familia medikuarekin edo 

espezialistarekin 

- Erizainarekin 

- Medikazio aldaketak 

 

Prozesu honen beste helburuetako bat tratamenduarekiko atxikimendua lortzea da. 

Horretarako, erabiltzaileen autonomia sustatu dugu hainbat alderdi garrantzitsutan, 

esaterako:  

 

 

 

 

 

 

 

Gainera, hori guztia osasun fisiko egokiarekin uztartu behar da; horren harira, bizi 

ohitura osasungarriak sustatu ditugu, adibidez: kirola egitea; osasunerako ona den dieta 

orekatua, pisua kontrolatuz hala eskatzen denean; eta diabetikoak diren edo elikadura-

intolerantzia duten erabiltzaileentzako zaintza espezifikoak. 
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Tratamendu Psikoterapeutikoaren prozesua  

Gure programako erabiltzaileei arreta eman zaie prozesu psikoterapeutiko sendo 

baterako oso garrantzitsutzat jotzen ditugun hainbat areatan; berme guztiekin, gainera. 

Gure filosofiaren barnean esku-hartze psikologikoa funtsezkoa da, eta gure 

erabiltzaileek laguntza psikologiko profesionala dute eguneko 24 orduetan eta urteko 

365 egunetan. Programa-oinarri honetan zentroko erabiltzaile guztiek parte hartzen 

dute. Erabiltzaile bakoitza astean behin gutxienez bildu da bere psikoterapeutarekin 

bakarka, eta taldekako terapia batean parte hartu du astero. Horrez gain, psikologoaren 

laguntza jaso du zerbitzuaren gune ez formaletan: aisialdia, zentroko elkarbizitza eta 

gizarte ekintzak. 

 

✓ Laguntza psikologikoa, astean behin sesioa. Konfinamendu garaian, eguneroko 

kontaktu telematikoa. 

✓ Asialdia. Asteroko online bidezko fitness saioa pandemian zehar. 

✓ Asteroko saioa, taldekako psikoterapia. Pandemian, astean behin talde saioa 

online. 

✓ Prestasun profesionala (psikologo eta psikiatra 7/365). 

✓ Atentzio presentziala eta asterokoa senideei. 



Hogar Izarra 2020 Memoria | Egoitza Programa   
 

22 

Taldeko psikologo batek ere laguntzen die telefonoz edo aurrez aurre, beharrezkoa 

balitz, asteburuetako eta jaiegunerako ordutegian.  

Ahalik eta bizi egoera normalizatuenean esku hartzen dugu. Hala, erabiltzaileekin dugun 

harremanean bizi ohitura osasungarriekin lan egitea sartzen da (elikadura, ariketa 

fisikoa eta tratamendu psikiatrikoa beren eguneroko martxan integratzea), bai eta 

beren eguneroko bizimoduan oinarrizko ohiturak entrenatzea ere (higiene pertsonala, 

ingurunea zaintzea, etxeko lanak, harreman sozialak). 

Familia Orientatzeko prozesua 

Familia, gure errehabilitazio integralaren ikuspegitik, beste osagai bat da 

erabiltzailearen prozesuaren barnean.  

Prozesu honen helburua da erabiltzailearekin nahiz haren senideekin lankidetza 

harreman bat finkatzea; horrenbestez, egonaldian lortzen diren aurrerapenak 

familiaren esparrura zabaldu ahalko dira. 

Erabiltzailearekin hitzartutako lehenengo elkarrizketan familia ere bertan izaten da, eta 

zentroan sartu eta lehenengo bi hileetan egiten da. Bilera horretan erabiltzailearen 

tratamenduari buruzko jarraibide orientagarriak ezartzen eta adosten ditugu, eta 

informazioa zabalagoa ere izan dezakegu. Gainera, arlo terapeutikoan edo 

administratiboan senideei beraiei sortzen zaizkien zalantzak argitzen zaizkie. Prozesuan 

zehar familiekin harreman estua izan ohi da, bilerak eginez edo telefonoz deituta 

(intentsitatea eta aldizkakotasuna familiaren prestasunaren eta familiaren garapenaren 

egoeraren arabera moldatzen da). 

2020an zehar, familiekin 15 bilera izan ditugu aurrez aurre, egin ohi diren telefono deiez 

gain. Behar ez diren aurrean egoteak edota joan etorriak ekartzen dituzten beste 

adierazle batzuk bezala pandemiagatik eta osasun neurriengatik ezinbestean kaltetuak 

izan dira. 

 

Gizarteratzeko eta Laneratzeko prozesua 
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Bizikidetzak ematen digun aukeratik abiatuz eta pertsona bakoitzaren indarguneak 

hobeto ezagutzen ditugula baliatuz, erabiltzailearen abilidade kultural eta profesionalak 

berreskuratzen eta sustatzen laguntzen diegu; haien bidez, bere garapena erraztuko da 

eta gizarteratze nahiz laneratze esparruan dituen beharrak beteko ditu. 

Protokolo hori 5 programetan egituratzen dugu: 

 

 

Tailer-programa: 

Tailerreko jarduera astelehenetik ostegunera egin da 10:00etatik 13:30era goizetan eta 

15:00etatik 17:30era arratsaldetan. Ordutegia honela egituratzen da ostiralak libre 

geratu eta erabiltzaileek beste jarduera batzuk egiteko aukera izan dezaten, mediku-

kontsultara joatea edo egiteke dituzten beste kudeaketa batzuk egin ditzaten beren lan 

ordutegiari eragin gabe, logikoa den bezala, batzuetan saihestezina den arren.  

Enplegurako prestakuntza tailerrean, gure erabiltzaileek prestatzeko ibilbide 

pertsonalizatua abiarazteko aukera dute. Gune horretan zenbait alderdiren gaineko 

prestakuntza mailakatua jaso dute lan munduan sar daitezen gero, beren autonomia 

pertsonala eta soziala betiere bultzatuz; hala, zentrotik ateratzean gizarteratze eta 

laneratze egokia bermatuko dieten gaitasunak barneratuta izango dituzte.  
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Beste helburuetako bat izan da, Prestakuntzarako eta Lanerako Sarbide programakoekin 

partekatuz, esperientzia bidezko etengabeko ikasketa bermatzea. Izan ere,  

prestakuntza ikastaroetan parte hartu edo enplegua bilatu ahal izan dute komunitateko 

beste zerbitzu batzuetan, eta haiekiko komunikazio egokia zaindu dugu beti.  

Zentroko egoitza programako 17 erabiltzaileetako %100ak parte hartu du tailerrean. 

Pertsona horietako batzuek, tratamenduan zehar, bat egin dute tailerreko 

ordutegiarekin eta Izarratik kanpoko lan, ikasketa eta aisiako jarduerekin. 

2020an tailerrean hurrengo bi lanak egin ditugu bereziki: 

1. bandak muntatzea eta torlojugintza piezak egitea BIPLAXT enpresarentzat. 

2. kableatua muntatzea MECO enpresarentzat. 

Aurten, oraindik pandemia tarteko, lan-bolumen eta erritmo on bat mantentzea lortu 

dugu. Izan ere, tailerreko programa aurrera ateratzeko lan-eremuak egokitu behar izan 

ditugu, covid-19aren egoera dela eta aireztapen eta segurtasun distantzia aproposak 

bermatu ahal izateko.  

Erabiltzaileak garrantzi berezia ematen diegun arlo batzuetan oinarrituz ebaluatzen 

ditugu eta, haien bidez jorratzen ditugu lanerako eta garapen pertsonalerako 

garrantzitsutzat jotzen ditugun hainbat alderdi: 

 

 

 

 

4 arlo hauek neurtzen dira 3 momentu desberdinetan, honela, denboran zehar arlo 

desberdinetan ematen diren hobekuntzen erlazio esanguratsuak islatzen dira. 

ORDUTEGIA ERRENDIMENDUA

JARRERA
HIGIENEA eta 

SEGURTASUNA

ARLOAK
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Arlo bakoitzean balioztatu eta ebaluatzen ditugun alderdiak hurrengoak dira: 

- Ordutegia: bertaratzea eta erantzukizuna. 

- Errendimendua: kontzentrazioa, ekoizpena, zehaztasuna, ikuskapena, ekimena, 

bizkortasuna eta iraunkortasuna. 

- Jarrera: motibazioa, komunikatzeko gaitasunak, agintaritzarekiko jarrera, 

kideekiko harremanak eta autokonfiantza. 

- Higienea eta segurtasuna: Itxura eta higienea, segurtasuna erremintak 

erabiltzeko garaian eta lantokiaren mantentze lana. 

2020 honetan parte hartutako erabiltzaile guztien artean astero eta era indibidualean 

(0-5 arteko eskala batean) bildutako datuen laburpena hurrengoa da:  

 

Grafikoan ikus daitekeenez, 6 hilabete igaro ondoren egoitzako parte hartzaile guztiak 

kontutan hartuta eta Hogar Izarran egondako lehenengo hilabetetik, guztiek gradualki 

hobera egiten dute. Ordutegi arloa %0,44an hobetzen da, errendimendua %0,42an, 

jarrera %0,49an eta higiene eta segurtasuna %0,48an. Neurri hauek helburuak 

identifikatu eta berriak sortzen laguntzen digute, bai banakakoak eta bai taldekoak. 

Gainera, besteak alde batera utzi gabe, zein arlotan behar dugun gehiago ardaztu ere 

adierazten digu. 
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Denbora honetan, egoitza programan eta parte hartu duten 17 erabiltzaileen profila 

behatuta, 3 hilabeteko egonaldian ikusi dugu 11 pertsonek (%64,70ak) errendimendu 

arloan puntuazio baxuagoak izan dituztela. Hortaz, urtean zehar arlo honetan arreta 

handiagoa jarri behar izan dugu, helburu zehatzak dituzten espazioak sortuz alderdi 

honetan pentsamendu kritikoagoa bultzatzeko eta kontuan hartuz zenbait kasutan 

programa indibidualizatuagoak egin behar izan ditugula. 

Azken honetarako, lan eredu egoki eta osasuntsuak irakasten eta lantzen saiatu garen 

bakarreko edota taldeko espazioak sortu ditugu, helburu zehatzak bultzatuz. Adibidez, 

beste batzuen artean, hitzaldien, jarduera praktikoagoen edo puntualtasun falta zein 

jarrera desegoki baten ondoriozko lan errekuperazioen bitartez. 

Errendimendu arloarekin bezala, eta era indibidual zein taldekakoan beste arloetan ere 

lan egin dugu.  

Berriz ere ordutegi arloak 3,46 batekin hasierako puntuazio altuena lortu duen arren, 

ardura eta konpromisoa da gehien landu beharreko alderdia, erabiltzaileak tailerrera 

joaten diren arren, batzuek jarraipen handiago baten beharra izaten baitute garaiz 

iristeko. Arlo honek hobera egin du 3,96ko puntuazioa lortuz.  

Higienea eta segurtasunak ere hasierako puntuazio ona dute, zehazki %3,46koa. Hala 

ere, honen barruan, itxura eta higienean, programa pertsonalizatuagoen bidez garatu 

eta hobetu behar izan da erabiltzaile batzuekin. Hala nola, adostutako higiene egutegi 

eta errutina partikularrak eta langile taldearen bidezko kontrola. Arlo honek ere hobera 

egin du 3,94ko puntuazioa lortu arte.  

Jarrera arloaren hasierako puntuazioa nahiko baxua dela esan genezake (3,2), hala ere, 

astiro baina 6 hilabeteren buruan hobekuntza handienetakoa izan duena izan da 3,69ko 

puntuazioa lortu baitu. Lantzen jarraitzeko beharra adierazten duten alderdiak 

komunikazio gaitasuna eta harreman interpertsonalak dira. Hau, erabiltzaileen 

diagnostikoak kontuan izanda, ulergarria izan daitekeen arren.  

Datu guztiak aztertu ondoren eta batez ere helburuak praktikara nola eraman ditugun 

ikusita, 2020 urtea modu positiboan balioztatzen dugu. 

Egoitzako tailer programa altak bakarrik: 
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Aurten 2020an Hogar Izarran eta tailerrean hasi diren erabiltzaileen balorazioa egitea 

erabaki dugu, modu honetan izan duten eboluzioa argiago ikus baitaiteke. Denbora 

gehiago daramaten erabiltzaileen eboluzioak eragin gabe. 

Datuen bilketa eta eboluzio laborala modu berean eta arlo berdinetan oinarrituta 

burutzen da. 

Egoitza programan 2020an zehar alta emandako 8 erabiltzaileen %100ak hartu du parte 

tailerrean. Datuak aztertu ostean, hauek dira lortutako emaitzak: 

 

Kasu honetan ikus genezake aurreko grafikoan (erabiltzaileen %100 kontutan hartzen 

dena) baina datu altuagoak lortu direla. Honek, 2020 urte honetako alten ikuskera 

positiboa ematen digu, Hogar Izarrako biztanleria guztiarekin lortutako bataz bestekoa 

hobetzen baitu.  

Zentroko erabiltzaileekin egunerokoan arlo desberdinak lantzean egiten den 

analisi/ebaluazioa aurreko grafikoan zehaztutakoaren berdina da. Aurki daitekeen 

desberdintasun bakarra haietariko bakoitzarentzat lanketa indibidualizatuagoak eta 

programa espezifikoagoak egitean izaten da. Haien prozesua, zentroarekiko  

egokitzapena eta lehen kontaktua bisibleago dagoen eta bere prozesu/tratamenduan 

eragin dezakeen, hasiera puntu batean dagoelako. 
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Oraingoan, hobekuntza handiena duen arloa Ordutegia da. 3,66 batetik 4,33ra igarotzen 

delarik, 0,67 puntuko hobekuntza hain zuzen ere. 

Errendimendu arloa da hobekuntza txikiena duena eta aldi berean hasierako puntuazio 

baxuena duena. 3,10eko puntuazioarekin hasten da eta 0,56 puntuko hobekuntza lortu 

du. Hobekuntza txikiena duen arren, ez da puntuazio baxu bat eta hobekuntza marjina 

ona dela esan genezake. Gainera, 6 hilabeteetatik aurrera hobetzen jarraituko dela 

aurreikusten dugu, batez ere erabiltzaileek zentzu honetan jarrera ona adierazten 

dutelako. Izan ere, Jarrera arloarekin batera gehien lantzen dugun arloa da bai taldeka 

eta bai banaka, pertsonaren egoera pertsonala/emozionala oso ondo islatzen duelako 

berarekin sakonago lan egiten eta bere gaitasun eta mugak ezagutzen laguntzen 

digularik.  

Jarrera arloa 3,41eko puntuaziotik abiatu da eta Hogar Izarran 6 hilabete egonda 

0,65eko hobekuntza lortuz, 4,06ko puntuazioa eskuratu du. Kasu honetan, puntuaketak 

2019ko kurtsoan izandakoen oso antzekoak dira, saihetsezinak diren liskar-egoerak, 

portaera ezegokiak eta arduragabekeriaren bat izan ditugun arren, bai giroa bai 

prestutasuna eta erabiltzaileen arteko erlazioa oso egokiak izan dira. Esan bezala, haien 

arteko erlazio interpertsonalak, lanerako laguntza giroa eta orokorrean jarrera formal eta 

arduratsua sortu da.  

Higienea eta segurtasuna arloak 3,37ko puntuazioa lortu du hasieran eta 6 hilabete igaro 

ondoren 3,99koa beraz, 0,62ko hobekuntza lortu du. Arlo hau era indibidualean lantzen da 

gehien bat programa eta helburu zehatzak sortuz, pertsona bakoitzaren ezaugarri, ardura, 

gaitasun eta beharren arabera.  

KIROL ANITZEKO PROGRAMA: 

Astearte eta ostegunetan 12.15etatik 13.15etara kirol ekintza egiten dute. Aurten, iaz 

ez bezala, astean bi saioko ordutegia ezarri da astero ordu bat gehiago luzatuz. Honela, 

ekintza ostean nahikoa denbora dute beren buruak apaintzeko, ariketa fisikoaren eta 

higiene ohiturak mantentzearen bitartez osasuna sustatuz.  

Kirola erabiltzaile guztientzako derrigorrezkoa da, justifikatutako arrazoirik izan ezean 

(adierazpen medikoak, kontsultak, konpromiso desberdinak etab.) egin beharrekoa.  
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Puntu honetan ariketa fisikoaren bitartez osasuna bultzatzeak eta higiene ohiturak 

mantentzeak elkar eragiten dute. 

Tailer hau 2019an sortu zen, besteak beste, zentroko erabiltzaile gehienetan ohitura 

osasuntsuak izateko ikusten dugun beharragatik. Bai egoera fisikoa zaintzeko dituzten 

eragozpenengatik, bai egoera mentalerako dituen onurengatik. Tailer hau hasteko beste 

arrazoietako bat erabiltzaileen gehiengoaren eskakizuna izan da, hala izanik, taldean 

izan duen harrera oso positiboa izan da.  

Aurten programa honetan 10 pertsonak hartu dute parte, iaz baino 3 pertsona gutxiago 

haietako batzuek zentrotik kanpo ikasketa edo lan jarduerak hasi dituztelako, partre 

hartzea eragotziz. 2020ko parte hartze totala %81,32koa izan da. Iazkoa (%72,57) baino 

nabarmenki altuagoa. Kontuan hartzekoa da, ez parte hartze gehienak justifikatuak izan 

direla zita mediku zein terapeutikoengatik beraz, oso ehuneko positiboa izanik 2020 

honetarako.  Beste ez parte hartzeak, gutxiagotan izan diren arren, erabiltzaileen aldarte 

edo ondoez fisikoengatik izan dira.  

Aurten, ekintza desberdin asko burutu dira, hala nola: Fitness, Zumba, Aero box, kirol 

ekintza bakoitzerako beroketa espezifikoak, zirkuitu aerobikoak, kooperazio eta lehia 

jolasak eta ebaluaketa test praktiko eta indibidualizatuak 4 hilabetean behin egiten 

direnak. 

Covid-19aren eraginez bizi izan dugun egoera bereziagatik, saioetako batzuk online egin 

ditugu, lagungarritzat hartu genuelako saioekin jarraitzea nolabait zentroko erabiltzaile 

batzuengan eman zitekeen sedentarismo egoerari aurre egiteko. Honen ondorioz, saio 

hauetan parte hartzea %39,4 batera murriztu zen, zentroko erabiltzaileen motibazio 

edota baliabide teknologikoen faltagatik. 

Erabiltzaileen asebetetze balorazio/maila: 
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Zentroko erabiltzaileek arlo desberdinetan asebetetzearen inguruko datuak aztertuta, zenbait 

ondorio eta hurrengo urterako helburu atera ditugu.  

Alde batetik, azpimarratzekoa da iazko datuekin alderatuta tailerrean parte hartu dutenek 6 

arlotik 5 hobeto puntuatu dituztela.  

Instalazioari dagokionez, puntuazio nahiko baxua izan du. Urtero hobetzen saiatzen gara, 

kontziente baikara batzuetan eguraldiagatik edo eremuaren ezaugarriengatik jarduera batzuk 

egitea ezinezkoa izan zaigula eta kasuren batean saioa kantzelatu ere egin behar izan dugula. 

Hobetzeko, urtero Otxarkoagako gizarte-etxearekin harremanetan jartzen gara jarduera 

honetarako egokia litzatekeen gelaren bat erabili ahal izateko. Hala eta guztiz ere ez dugu lortu 

instalazioak hobetzea. Beraz, hurrengo urtean lantzen jarraitzeko helburuetako bat izango da 

tailerreko funtzionamendua hobetzeko. 

Garatzeko dugun beste helburuetako bat entrenamendu pertsonaletako programa berrien  

sorrera da, bai erabiltzaileen eskaeragatik eta bai  beste erabiltzaile batzuen eskuhartzearen 

barnean ere, haien bizi kalitatea hobetzeko asmotan. Kirol edo mantentze jarduera 

pertsonalizatuagoak garatu nahi ditugu, batez ere egoera fisikoagatik edo ardura 

pertsonal/laboralengatik tailerrera joan ezin diren pertsonentzat. Jadanik burutu ditugu era 

honetako eskuhartzeak zenbait kasurekin eta arrakastatsuak izan dira.   

Ordutegi berria aurten garatu da, astero kirol saio bat gehiago egin dugu eta harrera oso ona 

izan duela esan daiteke. Hala ere, covid-19 dela eta martxotik aurrera berriz ere saio bakar bat 

egin genuen.  

Zentroko erabiltzaileen eskaeren artean, zentrotik kanpo ekintza gehiago egiteko nahia dago. 

Covid 19 dela eta ezin izan dugu garatu, baiana kontutan hartzen dugu eszenatokiz aldatzea 
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bestelako ekintzak egiteko eta gure auzoak kirola egiteko eskaintzen dizkigun aukera 

desberdinak erakutsi ahal izateko onuragarria baitderitzogu.   

2020 urte honetan parte hartzaileengandik baloraziorik onenna jaso dutenak fitness ariketak eta 

aerobikoak izan dira. 

Orokorrean, kirol anitzaren balorazio oso positiboa egin dugu. Hori dela eta, 2021 urtean zehar 

mantentzea garrantzitsua iruditzen zaigu.  

 

Prestakuntzarako eta Lanerako Sarbide programa 

Gure taldeak laguntza eta aholkularitza ematen die prestakuntzarako eta lanerako 

proiektu bat egiteko erabakia hartzen duten erabiltzaileei. Horrek esan nahi du 

baliabideak bilatu eta haien hautaketa egin behar dela, betiere erabiltzailearen 

baliabideak eta prozesu pertsonalaren unea kontuan hartuz. 

 

 

 

Aisia eta Kirola programa 

Beste arlo garrantzitsu bat aisialdiaren kudeaketa da, eta pertsonen arteko harremanak 

garatzea; horretarako, erabiltzaileek aisialdirako denbora dute arratsaldetan eta 

asteburuetan. Erabiltzaile bakoitzaren beharrei erantzunez, aisialdi eta kirol ikastaroak 

egin ditzakete ordutegiaren barnean, hau da, 10:00etatik 17:30etara. 

Programa honek laguntzen digu: 

- Denbora egituratzen 

- Jarduerak sustatzen, zentroaren barnean nahiz kanpoan 

- Aisialdia maneiatzen 

- Taldekako espazioen eta banakako terapien esperientzia egiten 

IKASTAROAK ERABILTZAILEAK 

UNIBERTSITATEA 1 

LANBIDE 1 

GRADUA 1 

PEÑASCAL FUNDAZIOA 1 

CÁRITAS 2 

LANA ERABILTZAILEAK 

Babestua 2 

Normalizatua 1 
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- Aisialdiko eta astialdiko gune osasungarriak sortzen 

- Gure komunitatean eskaintzen diren espazioen eta jardueren informazioa 

biltzen 

- Komunitatean parte hartzen 

Gizarte Jardueren programa. 

• Abuztuan enplegurako prestakuntza tailerra itxita dago egoiliariek iniziatiba hartzeko, 

aisialdirako proposamenak egiteko, negoziatzeko eta erabakiak hartzeko gaitasun eta 

trebetasunak eskuratzeko edota trebatzeko aukera emango dien denbora-espazio 

eskaintzeko asmotan; beraz, egun horietako dinamika taldekako jardueren eta 

aisialdiaren plangintzan oinarritzen da. Erabiltzaileak talde batean edo batzuetan 

antolatzen dira hainbat ekintza egiteko (hondartzara, igerilekura, mendira, zinemara, 

Bilboko jaietara joan, erakusketak ikusi...).  

• Urtebetetzeak ospatzea. Erabiltzaileen eta langileen urtebetetzeak ospatzen ditugu. Bi 

erabiltzaile, txandaka, denen artean egindako opari bat erosteaz arduratzen dira. Eta 

urteak betetzen dituenak jaki gozoren bat ekartzen du denen artean jateko; hala, 

taldeko kide izaera sendotuko dugu. 

• Eguberrietako festa. Urte amaierako ospakizun berezi bat antolatzen dugu urtero, 

erreferentziazko sistema baten barnean inklusiorako esperientzia eta parte-hartze 

aktiboa ematen duten kultura ekintzen barnean: 

o Ping Pong txapelketa/Jokoak. 

o Gosari/Txokolatada. 

o Lagun ezkutua. 

o Gabonetako Bazkaria. 

o Karaokea. 

 

Guggenheim programa 

Sormen jarduera funtsezkoa da prozesu terapeutikoak ulertzeko dugun moduan. Gaur 

egun, daukagun aurrerapen zientifiko eta sozialekin jakina da, elementu psikiatriko eta 
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psikoterapeutikoez gain gaixotasun mental larria duten erabiltzaileen tratamendu 

psikosozial eta klinikoek kultura ere izan behar dutela elementu gako bezala. Kulturaren 

barnean, testuinguru konkretu bezala ulertua, Artea gure esku hartzeak osatzeko baliatu 

behar dugun espresio eta giza izaeraren ulermen bide bat da. Guggenheim Bilbao 

Museoaren Fundazioarekin lankidetzan,  2019 urtean zehar, tailer artistiko egin ahal izan 

genuen non 16 pazientek parte hartu ahal izan zuten. 2020an pandemiagatik tailer hau 

bertan behera utzi behar izan dugu baina, trukean, online bidezko komunitate bat sortu 

dugu gure blogean eta bertan gure aurrerapenak, talentu artistikoak eta ezinegonak 

elkarbanatu ditugu. 2021ean Guggenheimeko tailerra berreskuratuko dugu berritasun 

askorekin.  
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ASEBETETZE ESKALAK 

Aurtengo asebetetze eskalak gure ohiko puntuazioen joera baieztatzen dute, 0 eta 5 

bitarteko erantzunak dituzten galdetegien bidez gauzatzen da eta beti puntuazio 

altuetan mantentzen gara. Baliteke erabiltzaile eta familiekin gure esperientzia eta 

dugun erlazioa hobekien islatzen duten adierazleak izatea. 

 

 
  

3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5

Azpiegitura

Harrera

Ekipo profesionalaren atentzioa

Tratamendu asebetetzea

Taldearekin interakzioa

Ondorioak bizi kalitatean

ASEBETETZE GALDEKETA

4,35 4,4 4,45 4,5 4,55 4,6 4,65

Jasotako atentzioa

Komunikazioa profesionalekin

Ondorioak bizi kalitatean

SENIDEEN ASEBETETZEA
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Lankidetzak eta itunak: 

Urte honetan zehar erakunde desberdinekin aritu gara lanean era koordinatuan: 

  

Hogar Izarrak birziklatzeko 
politika du, eta 

ingurumenarekiko jokabide 
arduratsua 
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COVID-19 MEMORIA 

2020. urtea, Covid 19 pandemia eta bere ondorioengatik markatua egon da. Martxoaren 

erdialdera, momentu batetik bestera eta aurreikusi gabe, gure inguruan dena aldatu 

zen. 

Guztion osasunari lehentasuna emanez, Hogar Izarrako talde bezala hainbat erabaki 

hartu behar izan genituen. Ez zen inorentzat batere erraza izan. Konfinamendua iritsi 

zen eta egunez egun, historian bakarra den edozein egoerak dakarren ezjakintasunetik, 

atentziorik onena ematen saiatu ginen.  

Etxeko isolamenduaren ondorioak arintzea helburu genuelarik eta mugak handiak zirela 

jakinik, ahalik eta lan egitasmo konpletoena egiten saiatu ginen itxialdiak eragiten zuen 

inpaktu negatiboa leunduko zuena. Lan global bat, alderdi fisiko, emozional eta 

kognitiboak artatuko zituena. 

Horretarako hurrengo interbentzioak egin genituen: 

- Dispositibo soziosanitarioekin koordinazioa: Osasun zentroekin eta kasu 

bakoitzean beharrezko erakundearekin izan genuen etengabeko komunikazioak 

erabiltzailearentzat sostengu izan zen sare bat eraikitzea erraztu zuen.  

- Telefono bidezko psikoterapia saioak. Psikologo bakoitzak, astero, 

erreferentziazko erabiltzaileekin, telefono bidezko saioen bitartez, lan plangintza 

zehaztu zuen. 

- Psikiatrarekin zita telefonikoak. Bi asterik behin psikiatrarekin zita izaten zuten. 

Halaber, behar izanez gero, guardiako telefono bitartez, larrialdiak ere artatzen 

zituen. 

- Zoom bitartez talde batzarrak. Asteroko batzarrak, erabiltzaileen garapenaren 

inguruko koordinaziorako eta instituzioaren inguruko alderdiak jorratzeko. 

- 24 orduko telefono guardia zerbitzua. Konfinamenduaren hasieratik momentu 

oro bai erabiltzaile eta bai senideek taldeko profesional batekin kontaktatzeko 

aukera zuten. 

- Deiak erabiltzaileen senide eta erreferentziazko profesionalei. Erabiltzailearen 

eboluzioa eta isolamendu egoera eragiten ari zen inpaktua baloratzeko Izarrako 
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profesionalen taldeak komunikazio bideak mantendu zituen erabiltzaileen 

familiekin eta erreferentziazko profesionalekin. 

- Laguntza-deiak. Taldekideok, eguneroko deiak egin genituen erabiltzaile 

guztiekin kontaktua egin eta bizi zitezkeen bakardade uneak arintzeko.  

- Zoom bidezko talde psikoterapia. Astero, psikoterapia talde bat egin zen eta 

erabiltzaileak haien etxeetatik konektatzen ziren zenbait taldekiderekin batera. 

Era honetan, akonpainamendu psikoterapeutikoaz gain, bizitakoaren taldeko 

esperientzia sortzen saiatu ginen, zeinak akonpainamendu sentimendua 

areagotuko zuen.  

- Zoom bidezko kirol jarduera. Arlo fisikoari nahiz psikikoari arreta ematen zion 

lan-plana sortu zen. Horretarako, astero, profesional arduradunak kirol 

jarduerak burutu zituen sedentarismoari eta ariketa fisikoaren gabeziari aurre 

egiteko. Gainera, kideekin kontatua izatea era bultzatzen zuen.  

- Errutina fisikoko dosierra. Astero ariketa fisikoa egiteko materiala eman zitzaien.  

- Zoom bidezko gune gastronomikoa. Sedentarismo etapa kontuan hartuta, 

elikadura egokia mantentzea, kontaktua eta talde harremana bultzatzea helburu 

zuen gastronomia osasuntsu tailerrak egin ziren astero.  

- Etxeko akonpainamendua. Zenbait erabiltzailek, arrazoi desberdinengatik, 

konfinamenduan zehar gure etxebizitzetan geratu ziren. Aipatutako telefono 

deiez gain, profesionalen taldea etxebizitzetara joaten zen bizikidetzan lagundu 

eta gainbegiratzeko.  

- Covid 19 infekziorako Hogar Izarrako prebentzio eta kontrolerako aktuazio plana 

eta Covid 19 egoeran Hogar Izarrako bizikidetza planen sorrerak.  

- Gure Blogaren bitartezko komunikazioa: Izarraren blogak gure erabiltzaileen eta 

egiten genituen ekintzen artean eguneroko komunikazioa mantentzea 

ahalbidetu zigun. 

Ekaina hasieran deskonfinamenduarekin batera egoitza berriro irekitzea erabaki 

genuen.  Horretarako, beharrezkoa izan zen aurretiaz sortzen joan ginen aktuazio eta 

bizikidetza planak martxan jartzea. Ezinbestekoak izan ziren, gure egituran egin behar 

izan genituen aldaketak bideratzen lagundu baitziguten. Espazio komunetan 

baimendutako lagun-edukiera murriztea, higiene-neurriak, NBEak, errutina aldaketak, 
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etab. Gure baliabidea ahalik eta modu seguruenean berriro irekitzea ahalbidetu zuten 

hamaika ekintza.  

Pandemiaren hasieratik egun arte, gauza orok jazo du aldaketa ugari; segurtasun 

distantzia, musukoak, taldekako lagun-edukiera murrizketak, etab. Horrenbestez, 

profesionalen taldea, zein erabiltzaileak, egunerokoan eta egun arte bizitakoa landu eta 

integratzen saiatzen gara. Hala ere, aldatu ez den zerbait  Hogar Izarra sortzen dugun 

pertsona guztiak batzen gaituen helburua da. Gure erabiltzaileen errehabilitazio 

integralean egiten dugun lana hain zuzen ere.  
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Ondorioak 

Zer da 2020an Hogar Izarrako bizikidetzan ikasi duguna? 

Laburbilduz, hurrengo hausnarketak egin ditugu Hogar Izarrako (Egoitza/Pisuak) 

erabiltzaileekin izandako esperientziatik: Beste urte batzuetan bezala, hau ez da 

aldatzen, kideen arteko sostengu eta laguntasun sare baten sustatzeak, pertenentzia 

sentimendu baten bitartez, urte askoko isolamendu sozialeko eta bakardadeko historia 

duten gure erabiltzaileetako batzuk, beren garapen pertsonaleko eta sozialeko 

prozesuan era osasuntsuagoan aurrera egitearen lekuko izatea ahalbidetu digu. 

Eguneroko errealitate honek gure jardueraren norabidea zuzena dela ziurtatzen digu.  

Argi dago 2020 urteari buruz hitz egin dezakegun gauza oro pandemiak izan duen 

inpaktuaz eraginda dagoela eta elaboratzeko denbora behar izango dugula. Egun, 

oraindik ere ziurgabetasunaren mende jarraitzen dugu eguneroko birusari aurre egiten 

eta etorkizunak zer ekarriko duen ziurtasunez jakin gabe. Esperimentatu dugun gizarte-

zaurgarritasun mailak gutxien prestatutako familia eta pertsonengan izan du eragin 

handiena eta gaixotasun mentaleko indizea izugarri handitu da. Nortasun-

nahasmenduen eta dagoeneko ikusten ari ginen adikzio-nahasmenduen hazkuntza 

esponentzialak hurrengo urteetan utziko dio gailentzeari. Orain isolamendu eta 

estutasun gehiago daukagu, eta esan daiteke hau aurrekari ezin hobea dela giza 

babesgabetasuna gaixotasun mentalean bihurtzeko. Horregatik, gero eta apustu 

handiagoa egin behar dugu ingurune “justu” eta orekatuen alde, zeinak gure berezko 

zaurgarritasuna neutralizatu eta elkarrekin partekatu eta hazteko premia batean 

bihurtzea erraztuko duen. Betiere, testuinguru komunitario batean banakakoaren 

heldutasunerantz bideratua. 

Baliabide komunitario bezala gure filosofiarekin koherentziaz erantzun dugula uste 

dugu, ikuspuntu humanotik ez zaigu bereziki zaila egin baina, teknikotik ordea bai. Alde 

horretatik geure burua eguneratu behar izan dugu, gure erabiltzaile askorengan eten 

digitala dagoela konturatu gara eta landu ahal izan dugu. Gure eskuhartzea, kasu 

gehienetan dagoeneko eraikita zegoen harreman terapeutikoarekin “modu berri eta 

desberdin batean” jarraitzea izan da. Kasu hauetan esfortzua berriro batera egon arte 
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haiengandik gertu mantentzean oinarritu da. Beste kasuekin, Izarran denbora gutxiago 

zeramatenak eta hain finkatuak ez zeudenak, esan beharra dago lan egin ahal izateko 

zailtasun handiagoa igarri dugula.  

Gure erabiltzaileetako batzuk familiekiko harreman gatazkatsuetatik abiatzen ziren, 

erreferentzia-pertsonak asteburuetan etxean hartzeari uzkur egiten zuten puntura arte. 

Tratamenduan zehar erlazionatzeko modua aldatzen joan dira eta ondorioz, bai 

senidearenganako begirada eta bai familia gunera bueltatzeko aukeraren hausnarketa 

aldatu egin dira. Honek, erreferentziazko senideekiko harremanak sustatzeko eta 

asteburuetan erabiltzaileek etxebizitza familiarrean denbora pasatzeko erabakiak 

zentzua daukala pentsatzera garamatza.  

Errespetuan eta enpatian oinarritzen diren harremanek, non idiosinkrasia errespetatu 

eta bestearen egoera kontutan hartzen den, esperientzia sendagarriak eta beren bizitza-

proiektuetan elkarrekin hazi eta aurrera egiten lagundu dien  kide arteko loturak erraztu 

ditu. Hau Pisuetan izan da bereziki esanguratsua. Paraleloki, kide arteko 

jeloskortasun/inbidia eta lehia erlazioek bakoitzaren Bizitza-gidoia bultzatu eta 

tratamendua oztopatu du, batzuetan koadro psikopatologikoetako erregresioak eta 

ezegonkortzeak eraginez. 

Gure jarraipen eta eguneko zentro programak aztertzen ari gara pazienteei zerbitzu 

egituratu eta erabilgarri bat aurkeztu ahal izateko. Arreta ematen diogun biztanleria 

bere osotasun eta konplexutasunean kontsideratu behar da. Horrela izan ezean,  

erabiltzaileen eta sortzen dugun komunitatearen bizitzarako tratamendu indibidualizatu 

eta garrantzitsuak egiteko gure konpromezuari uko egiten ariko ginateke. Honela, gure 

erabiltzaileen profilarekin eta beharrekin bat datozen programen diseinuak eskaintza 

dibertsifikatzen eta erabiltzaile eta familia gehiagorengana heltzen lagundu gaitzake.  

Etorkizunean bete nahi ditugun hainbat erronka ditugu: Horretarako beharrezkoa 

izango da helburuak finkatzen eta gure jarduera burutzen dugun komunitatean egoteko 

modua osatzeko eta eraldatzeko ekintzak orientatzen lagunduko digun 2022/2024 

Eskuhartze Eremu Estrategikoa sortzea. 
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• Erakunde publikoekin koordinazioa eta kooperazioa zabaltzea: 

o Bizkaiko Foru Aldundia 

o Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea 

• Izarra Eguneko Zentro proiektua 


