KOADERNOEN AURKEZPENA:
PERTSONARENGAN OINARRITURIKO ARRETA EREDUA
Kaltetutako pertsonak, herritarrak eta arlo zientifiko eta profesionaletako pertsonak behin eta berriz ari dira azpimarratzen
laguntza behar dutenen, eta bereziki adineko pertsonen arreta ereduan aldaketak sartzen jarraitzearen beharra. Horregatik,
duela bi hamarkadaz geroztik, Europa iparraldeko herrialdeak, Australia, Kanada eta beste batzuk giza eta osasun zerbitzuen
integratutako hornidura, pertsonak bere ohiko ingurunean mantentzea, “etxean bezala bizitzea” lema bermatzen duten
etxetik kanpoko beste aukera batzuen eskaintza, laguntza behar duten pertsonekin lagunkoiak diren inguruneen diseinua,
pertsonarengan eta bere lehentasunengan oinarrituriko arreta eredua eta autonomia pertsonala, pertsonen lehentasunak eta
hautatzeko ahalmena, bere iraganeko ingurugiroekin jarraipena eta bere duintasuna eta pribatutasunaren babesa sustatzea
bezalako alderdietan oinarrituriko arreta ibilbide berrien bilaketan eta esperimentazioan ari dira lanean.
Estatu mailan eztabaida hau duela hamarkada bat baina lehenago sortu zen eta oraindik ez da lortu modu adierazgarri batean
aurrera egitea, ez bere kontzeptualizazioan, ezta martxan jartzean ere. EAE-n antzeko zerbait gertatzen da, nahiz eta adineko
pertsonen eta aniztasun funtzionala duten pertsonen arreta sistemaren garapena handiagoa izan Estatuko gainontzeko
autonomia erkidegotan baino. Arrazoi hori dela medio, gure gaurko sistemaren koherentziatik eta iraunkortasunetik,
aldaketarako ibilbide bati nola ekin diezaiokegunaren ideia geroz eta indartsuagoa bilakatzen ari da lanbide, elkartze eta hartu
beharreko erabaki politikoen eremu ezberdinetan. EAE-k 2011an hasi du prozesu berritzaile hau erronka zaila izango dela
jakiten eta laguntza behar duten pertsonen arretan kultura aldaketa egongo dela, bereziki sistema instituzionalean.
Aurkezten diren koaderno praktikoek Euskal Herrian, espainiar Estatuan eta Europan egiten ari diren praktika on, esperientzi
eta ikerketa batzuk partekatzea eta aurkeztea du helburu, giza eta giza-osasunaren berrikuntzan aurrera egiteko. Ekimen
honetan pertsonen eskubideen errespetua, osotasuna arretan, ingurugiroak eta jarduera terapeutikoen sartzea
egunerokotasunean izango dira aztertuak.
Nori zuzendua:
Zahartzearekin , dependentzia egoerekin eta aniztasun funtzionalarekin erlazioa duten gestore eta arduradun publikoak; eskuhartzeen sektorearekin, eta bereziki adineko pertsonenarekin, erlazioa duten elkartze-sektorea; esku-hartze
gerontologikoaren eta aniztasun funtzionalaren eremuko profesionalak; erlazionaturiko sektoreen profesionalak; eta gizartea
bere orokortasunean.
Programa:
11.00h: Hasiera:
Lide Amilibia And. Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Zuzendaria
11.20h-13.00h: Mahai biribila: «Pertsonarengan Oinarrituriko Arreta Eredua: bere
erabilerarako tresnak»
Lide Amilibia And.
Ponencia: «Pertsonarengan Oinarrituriko Arreta Ereduaren ezarpena Euskadin»
Mayte Sancho And. (Matia Institutu Gerontologikoa)
Hitzaldia: «Koaderno Praktikoak. Pertsonarengan Oinarrituriko
Arreta Eredua»
Maria Teresa Martinez And. (Asturiasko Printzerria)
eta Pura Diaz Veiga (Matia Institutu Gerontologikoa)
13.00h: Solasaldia, galderak

Izen-emateak
Partaidetza erabat dohakoa izango da eta hurrengo orrialdean
izena eman beharko da:

http://goo.gl/vLUlUs

Ekitaldiaren data eta tokia
2014ko martxoaren 28
11.00h – 13.00h
Lakua Eraikina
Ekitaldi areto nagusia
Donostia-San Sebastian kalea, 1
Vitoria-Gasteiz

