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ELKARTEA



1962. urtean sortu zen Gorabide elkartea,

adimen urritasuna duten pertsonen eta euren

familien bizi kalitatea sustatzeko

helburuarekin. Bere zerbitzuak zortzi arlo

nagusi hauetatik abiatuta:

1. Ongizate emozionala.

2. Lagunarteko harremanak. 

3. Ongizate materiala. 

4. Garapen pertsonala.

5. Ongizate fisikoa. 

6. Burujabetza. 

7. Gizartean txertatzea. 

8. Eskubideak. 

Funtsezko deritzogu, gainera, ematen den

arretaren banan-banako izaera, betiere

gizabanako bakoitzaren premia, zaletasun

eta interesen arabera.

Banan-banako arreta hori honakoa litzateke:

Erabiltzaile bakoitzarentzat garrantzitsuenak

diren faktoreak kontuan hartu eta erantzuna

ematen diena.

Programa jakin bat burutzea eta halako une

konkretuez gain, arreta-denbora osoa barne

hartzen duena.

Taldearen uneak banako bakoitzarengandik

abiatuta antolatzen dituen erantzun-jarrera,

bakoitzaren berezitasunak eta testuinguru

aldakorra kontuan hartuz.



• Erakunde zerbitzu-emaile denez, Gorabidek ondo daki

bezeroari begira funtzionatzea, jendea elkartera sartzea,

etengabeko hobekuntza edota prozesuen hobekuntza, besteak

beste, funts-funtsezko alderdiak direla kudeaketa

eraginkorrerako.

• Hori dela-eta, Gorabidek Bikaintasunaren Europar Eredua

(EFQM) hartu du Kalitate Osoko eredu filosofikotzat eta

horren ondorioetako bat izan da 2008-2011 eperako Plan

Estrategikoa egin eta onartzea.





LAGUNTZA HANDIA ETA 
OROKORRA BEHAR DUTEN 

PERTSONENTZAKO

ETXEAKZER DIRA?

Adimen urritasun bat, muga funtzionalekin edo

halakorik gabe, duten pertsonak 24 orduko

erregimenean hartzen dituzten egoitzak. 

 Atxarte Egotetxea

69 erabiltzaile

 Eguzkia Egotetxea

52 erabiltzaile

 Arteagoiti Egotetxea

45 erabiltzaile

 Lanestosa Egotetxea

25 erabiltzaile

 Haizea Egotetxea

24 erabiltzaile 

 Plazakola Egotetxea

19 erabiltzaile

 Barakaldo Egotetxea

60 erabiltzaile

 GUZTIRA

294 erabiltzaile



ZER DA?

ETXEAK

Adimen -atzeratua duten pertsonei laguntza

pertsonala eta soziala emanez lan egiten duten

egoitza-unitate txiki alternatibo multzoa dira .

ERABILTZAILEAK
Bere burua zaintzeko behar besteko autonomia

duten pertsonak baina bestelako jarduerak

egiteko laguntza mugatua behar dutenak.

 Romo-Getxo

20 erabiltzaile.

 Dolaretxe:

18 erabiltzaile.

 General Salazar:

14 erabiltzaile.

 Deusto-1:

8 erabiltzaile.

 Deusto-2:

4 erabiltzaile.

 Deusto-3:

3 erabiltzaile.

 Calzadas:

4 erabiltzaile.

 Sestao:

4 erabiltzaile.

 Bizimodu independentea egiteko

laguntza duten 14 pisu:

25 erabiltzaile.

 GUZTIRA

100 erabiltzaile



ZER DA?
ETXEAK

Laguntza pertsonal eta sozialeko programak sortu eta 

martxan jartzea erabiltzaileen oinarrizko beharrizanak 

betetzeko laguntza eskainiz eguneko ordu batzuez .

 Astrabudua: E.Z.

16 erabiltzaile.

 Egintza E.Z.

24 erabiltzaile.

 Eretza E.Z.

28 erabiltzaile.

 Gernika E.Z.

15 erabiltzaile.

 Guztiona E.Z.

18 erabiltzaile.

 Ibaigane E.Z.

12 erabiltzaile.

 Plazakola E.Z.

15 erabiltzaile.

 Txurdinaga E.Z.

26 erabiltzaile.

 Atxurizubi E.Z.

15 erabiltzaile

 GUZTIRA

169 erabiltzaile



ZER DA?
ABIAN DIREN 
PROGRAMAK

 Adimen atzeratuko pertsonari aisialdiaren 
erabilpen atsegina eta gogobetekoa eskaintzeko 
diseinaturiko zerbitzua da. 

 Aldi berean pertsona horren autonomi eta buru-
antolaketa gaitasuna garatzen lagunduz eta 
gainerako pertsonekin sozializazioa eta 
harremana bultzatuz. 

 Aisia eta tarte libreko programak iraunkorki 
antolatzeko, Gorabidek borondatezko 
pertsonalak eskainitako 400 lankidetza baino 
gehiago du, 6 profesionalek koordinatuta.

 18 klub: 

680 erabiltzaile.

 21 udako programa:

495 erabiltzaile.

 Integrazio programak :

23 erabiltzaile.

 Kirol jarduerak:

40 erabiltzaile.

 3 Jarduera zentro:

51 erabiltzaile.

 Asteburuko irteerak:

493 erabiltzaile.

 Imsersoko oporrak:

96 erabiltzaile.

 Kultur ekintza: 

42 erabiltzaile.

 GUZTIRA

1.920 erabiltzaile



ZER DA? ERABILTZAILEAK

 Zerbitzu honek banakako tratamendua 
eskaintzen die 0tik 3 urtera bitarteko umeei eta 
euren familiei. Zerbitzu honen ekintzen 
hartzaileak honako hauek dira:

1. Umea bera; arlo ezberdinak kontuan hartu eta 
lantzen direlarik: arlo sozio-komunikatiboa, 
motorea, kognitiboa, eta horretarako ekintza 
funtzional eta adierazgarriz osaturiko plan 
pertsonala landuz.
2. Familia; beren seme-alaben hezitzaile eta 
estimulatzaile garrantzitsuenak direnez, seme-
alaba dituztenon garapen psikomotor eta 
kognitiboa ahalbidetu eta erraz dezaketen giza 
laguntza eta baliabide teknikoak eskaintzeko. 
3. Umea artatzen duen komunitatea edo beste 
zerbitzu batzuk, atentzio hobea eskaintzeko 
behar duten informazioa, aholkua eta laguntza 
luzatzeko.

 Bizkaiko 0tik 3 urtera bitarteko umeak.

 Adimen-urritasunen bat dutenak.

 Arrisku altua duten haurrak, hau da, adimen 
atzerapen bilakatzeko probabilitate handia duen 
atzerapen psikomotor nabarian edo sortzetiko 
narrio edo akatsen batean antzematen den 
arriskua.

 Gaur egun zerbitzu honek 15 erabiltzaile ditu.



ZER DA? ERABILTZAILEAK
 Zerbitzu honen helburua familiei laguntza, 

informazioa, prestakuntza, aholkua eta 
orientazioa ematea da hezkuntza premia 
bereziak dituen ikasleen eskola esparruari
buruz. Eskola-elkarteari zuzendutako
aholkularitza eta laguntza jarduerak ere 
burutzen dira, ikasle mota horri ematen zaion
eskola eskaintza hobetzea xedetzat hartuz.

 Adimen atzerapenagatik hezkuntza premia 
bereziak dituzten ikasleen aita, ama eta 
gainerako senideak.

 Eskola-elkartea.



SINDROMEAK



ZER DA DOWN SINDROMEA?

Down sindromea 21. kromosoma parean hiru kromosoma (trisomia) agertzearen ondoriozko asaldura

genetikoa da.

Ondorioak:

 Adimen atzerapena

 Bereizgarri fisiko bereziak.

Gaur egun, ez dago pertsona horien gaitasun intelektuala hobetzen duen tratamendu farmakologikorik.
Hala

ere, familia giro eta heziketa egokiak Down sindromea duten haurren garapenean eragin positiboa dute.



Down sindromea duten pertsonen 
ezaugarri nagusienak hauek dira:

 Aurpegiera:

 Aurpegiera borobila

 Begi, sudur eta belarri txikiak

 Ahoaren tamaina ere txikia da 
mihiaren tamainarekin konparatuz 
gero; hau dela eta ahoa zabalik 
izateko joera dute eta hortik hartzen 
dute arnasa eta horrenbestez ahoko 
eta eztarriko infekzioak areagotu 
egiten zaizkie eta hauek belarrietara 
zabaltzen dira.

 Hipotonia muskularra: Garapen motorea
geldoagoa izaten da, eta artikulazio 
arazoak izaten dituzte.

 Atzerapen mentala

 Eskuak eta oinak ere txikiak eta 
lodikoteak izaten dituzte. Eta eskuen 
kasuan, clinodactalia deritzona jasaten 
dute; hau da, atzamar txikia barrurantz 
kurbatuta izaten dute. Honez gain, 
eskuaren barrukaldean tolesdura bat 
besterik ez dute izaten beste guztiok 
tolesdura bi ditugun bitartean.

 Oinetan ere lehenengo eta bigarren 
behatzen artean banaketa handia ematen 
da.

Gainera, bihotzeko gaixotasunak ikusmen eta 
entzumen urritasunak, hesteetako arazoak eta 
infekzioak izateko arrisku handiagoa izaten dute 
pertsona hauek.

EZAUGARRIAK
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ZER DA?

• Autismoa haurtzaroan azaltzen den gaixotasun bat da; beste pertsonekiko harreman-eskasia nabarmenak 

dituena.

• Bere sintomak 2-5 urte bitartean agertzen dira.

• Gaur egun oraindik ez dira ezagutzen autismoaren sustraiak eta arrazoiak. Hasieran, aurrak maitasun-falta

zuelako sortzen zela uste zuten. Baina azkenaldi honetan, kasurik gehienetan sustrai organikoren bat, 

genetikaren arlokoa, badela onartzen da. 

NOLA OHARTU UMEA AUTISTA DELA?

• Ume autistak onegiak izan ohi dira.

• Ia inoiz ez dute negarrik egiten edo ez dira urduritzen. 

• Beren sehaskan luze egon daitezke, lasai-lasai, bakarrik egon arren. 

• Beren gurasoen aurrean “distraituta” bezala egoten dira eta ez diete haien maitasun-ekintzei erantzuten.



SINTOMAK:

 Gizartearekiko elkar eragin mugatua.

 Ahozko eta beste eratako komunikazioekin arazoak, baita irudimenarekin ere.

 Aktibitate eta interes mugatuak edota ez oso arruntak.

 Estimulu sentsorialekiko erantzuna ere alteratua.

Autismoaren arrazoi zehatza ezagutzen ez denez, gaixotasun honentzat ez dago tratamendu

espezifikorik, baina frogatuta dago ume autistek heziketa berezia eskaintzen zaienean asko

hobetzen direla.





ELKARRIZKETAK
Gurasoak eta kaleko jendea



AMARI EGINDAKO 
GALDEKETA:



1.- Zure semeak zein arazo dauka?
Sindrome de West delakoa dauka. Gaixotasun arraroen taldearen barruan dago kokatua. 
Horrez gain itsutasun kortikala dauka. 

2.-Ze laguntza behar ditu?
Denean lagundu behar izaten diogu.Leku guztietara lagunduta joan behar da, eta janzteko, 
jateko, eta bizitza normal bat eramateko, beti lagunduta egon behar da. Gainera ez daki hitz
egiten beraz ezin da hain erraz komunikatu.

3.- Ze laguntza ematen diote izarbidean?
Aisialdirako ekintzak egiten dituzte. Gurasoek sortutako elkartea izanik, umeei normaltasunez
tratatzea da helburu nagusia eta arazo gabeko umeek egiten dituzten gauzak egitea; paseatzera
joatea, irteerak antolatzea, igerilekura joatea. Horrez gain, Mutrikura joaten dira Ekinoterapia
egitera.

4.- Zer suposatzen dizu zuri izarbidean-ek?
Gurasoentzako denbora librea eta askatasun apur bat suposatzen du. Umeak ondo daudela
jakinda, geu ere lasaiago egoten gara.

5.- Zuretzako errazagoa izan ahal da horrelako
elkarte bat egotea?
Bai. Boluntarioen lanari esker, haurrak gizarteratu eta jendeak gure egoeraren berri izaten du. 



KALEKO 
GALDEKETAK:



1. Ba al dakizue Markinan adimen
urritasuna duten pertsonentzako
eguneko zentrua eta elkartea
dagoela?

2. Zer deritzozu?

3. Bertan dabilen inoren berri ba al
daukazue? Zer lan egiten dute?

4. Zure esku egongo balitz zertan
lagunduko zenioke elkarteari?

1.- Bai.

2.-Ondo.super ondo, herrietan
derrigorrez behar dira horrelako
arazoak dituztenentzako 
laguntza.

3.- Bai, gehienak herrikoak dira. 
Igandetan batu egiten dira
erretiratuen txoko gainean eta
irteerak egiten dizute.

4.- urtean kuota bat ordaintzen
dut laguntza bezela eta dendari
naizen partes, antolatu zuten 
partiduan lagundu nuen 
iragarkiekin.



1. Ba al dakizue Markinan
adimen urritasuna duten
pertsonentzako eguneko 
zentrua eta elkartea dagoela?

2. Zer deritzozu?

3. Bertan dabilen inoren berri ba
al daukazue? Zer lan egiten
dute?

4. Zure esku egongo balitz
zertan lagunduko zenioke 
elkarteari?

1.- Bai.

2.- Ondo, premiazko zerbait 
dela uste dut.

3.-Bai ezagun asko ditut 
bertan, vaina ez dut bertan 
egiten duten lañaren berri.

4.-Ez dut laguntza finkorik 
ematen vaina noiz edo noiz 
erosi izan ditut rifa batzuk 
edo…



1. Ba al dakizue Markinan
adimen urritasuna duten
pertsonentzako eguneko 
zentrua eta elkartea
dagoela?

2. Zer deritzozu?

3. Bertan dabilen inoren
berri ba al daukazue? Zer
lan egiten dute?

4. Zure esku egongo balitz
zertan lagunduko zenioke 
elkarteari?

1.- Bai.

2.- Oso ondo.

3.- Bai bertan dabiltzan ia guztiak 
ezagutzen ditut, denak ez esatearren 
eta gainera ni neu ere bertako 
lokalean izana naiz. Dakitenez 
batzarrak egiten dituzte eta persona
hauek laguntzeko lan bereziak 
egiten dituzte.

4.- Nire ustez laguntza onena 
dirualdetik laguntzea izango 
litzateke.



AINARA:
 Begirale titulua daukat. Orain dela bost urte hasi nintzen hemen lanean, interesatuta bainengoen. Urte

hauetan oso esperientzia ona eduki dut, bertako jendearekin asko ikasten da eta oso gustura nago.
EIDER:
 Laboralean ikasten nuenean ezagutu nituen. Laboralera etorri ziren egun batean eta interesatu egin

nintzen elkartea. Elkarte honetan asko ikasi dut, merezi du hemen lan egitea. Bertako jendeari
gizartera integratzen laguntzen diegu . Oso esperientzia ona izan dut eta espero hemen horrela
jarraitzea.

OLAIA:
 Elkarte hau sortu zenetik nago bertan. Lehenengo nagusiekin domeketan eta zapatuetan txikiekin. 

Oso gustura nago, taldeak desberdinak dira eta denetatik ikasi dut.
AMAIA:
 Orain dela bost urte sartu nintzen elkarte honetan. Heziketa-berezia ikasten nengoen eta boluntario

sartzeko aprobetxatu nuen. Urte hauetan oso gustura ibili naiz, esparientzia oso ona da.
INMA:
 Jendea falta zelako hasi nintzen elkarte honetan lanean. Hemen oso ondo egiten dute lan guztiek eta 

oso gustura nago.
ROSA:
 Nire lagun batek seme bat dauka elkarte honetan eta beragaitik hasi nintzen hemen lanean. Orain

koordinatzaile modura nago eta esperientzia oso ona izan da orain arte. Oso maitagarriak dira elkarte
honetan daudenak, eta gomendatzen dizuet, denbora librea baduzue bertara etortzea lan egitera, oso 
ondo pasatuko duzue eta.





AMAIERA!!!!!

ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGATIK!


