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1.1 Zailtasun handienak dituzten pertsonei intentsitate handiagoko laguntza pertsonalizatua 
ematea; erreferentziazko aldi horretan pertsona horiek lortuko dituzten baliabideen 
gutxieneko kopuruan gauzatuko da laguntza hori. 

1.2 Zailtasun handienak dituzten pertsonen enplegagarritasuna areagotzea. 
1.3 Enpleguaren iraunkortasuna eta aurrerapena sustatzea 

1. Pertsona kalteberenei gizarteratzea sustatzea 
enpleguaren aktibaziotik abiatuta, pobrezia eta 
gizarte-bazterkeria murrizteko, errenta-maila duina 
ziurtatuz eta enplega daitezkeen pertsonei enplegu 
duina lortzeko aukera emanez. 

1.4 Enpleguan pobrezia garatzeari aurrea hartzea, enpleguaren kalitatea eta iraunkortasuna 

areagotuz  

 

2.1 Gizarte-babeseko bestelako sistemekiko koordinazioa hobetzea: gizarte-zerbitzuen 
sistemaren, enplegu-sistemaren eta diru-sarrerak bermatzeko sistemaren arteko 
koordinazioa; espazio soziosanitarioa sortzea; ikastetxeekin sarean lan egitea; beste sistema 
batzuekiko koordinazioa (justizia, etxebizitza, garraioa, eta abar). 

2.2 Erabiltzaileak gizarteratzeko aukera eta erabiltzaileen autonomia sustatzea, eta 
elkartasunetik bideratutako partaidetza soziala bultzatzea, agente, erakunde, entitate, 
elkarte eta pertsona guztien erantzukizun sozialaren eta konpromisoaren eredu bat sortuz. 

2.3 Arreta pertsona kalteberenen premietara egokitzea: Gizarte Zerbitzuen eskatzaileek eta 
bestelako esku-hartze eremuetako eskatzaileek eskatzen duten laguntzaren intentsitatea 
ezartzen laguntzen duten tresna komunak sortzea, atzemandako premien arabera 

2. Gizarte Zerbitzuetatik gizarteratzea sustatzea 
aktibazioaren bitartez, pertsona, familia eta talde 
guztien gizarte-integrazioa, autonomia eta gizarte-
ongizatea errazteko egitekoaren barruan, 
prebentziozko eginkizun sustatzaile, babesle eta 
laguntzailea garatuz, hainbat prestazio eta 
zerbitzuren bitartez (zerbitzu pertsonalak eta 
harreman-zerbitzuak, bereziki), eta eskaintzen 
dituzten zerbitzuak indartuz kalteberatasun-
egoeretan, arrisku-egoeretan eta/edo gizarte-
bazterkeriako egoeretan 

2.4 Haurren babesgabetasun-egoeren prebentzioa sustatzea familia-begiratzearen eta esku-
hartzearen inguruko programen bitartez. 

3.1 Eskola uztearen murriztapena sustatzea, gizarte-bazterkeria prebenitzeko funtsezko elementu 
gisa. 3. Aktibazioaren bidezko gizarteratzea sustatzea 

hezkuntzatik abiatuta bizitza guztian zehar. 

3.2 Eskolatzea eta gizarteratzea bultzatzea, hezkuntza-erantzunak pertsona guztietara egokituz  

4.1 Gizarte-laguntzarekin lotutako zerbitzuen arteko koordinazioa eta saltzeko eta alokatzeko 
etxebizitzen parke publikoaren funtzionamendua hobetzea. 4. Gizarteratze aktiboa sustatzea etxebizitza-

politiketatik  
4.2 Behar duten pertsona guztiek behar bezalako baldintzetan dauden etxebizitzetarako sarbidea 

izan dezaten sustatzea 

5.1 Osasun-zerbitzuak ematearen eta gizarteratze aktiboaren alorrean inplikatuta dauden 
agenteen koordinazioa indartzea 

5.2 Pertsona guztiek osasun-zerbitzuak eskuratzeko aukera baldintza berdinetan dutela 
bermatzea  
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5. Gizarteratze aktiboa sustatzea osasunetik, honako 
helburu hauek dituzten neurriak eta ekintzak 
ezartzearen bitartez: berdintasuna osasun-
zerbitzuekiko sarbidean, gizarte-bazterkeriako 
egoeren prebentzioa, eta gizarteratzearen eremuan 
inplikaturiko agenteekiko koordinazioa.  

5.3 Osasun-zerbitzuetatik gizarte-bazterkeriako egoerak prebenitzea 
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6.1 Gizarteratze Aktiboko Euskal Planaren eta biztanleria-talde kalteberen gizarteratze 
aktiborako jardunak txertatzen dituzten plan eta ekimenen arteko koordinazioa 
bermatzea, gizarteratze aktiboaren esparruan metaturiko aurrerapausoak eta 
esperientziak aprobetxatzeko.  

6.2 Gizarteratze aktiboarekin lotutako gaietan eskumenak dituzten eragile publiko 
guztiekiko koordinazioa, lankidetza eta komunikazioa lortzeko mekanismoak 
ezartzea, pertsonen gizarteratze aktiboa hobetuko duten baterako ekintzak 
diseinatzeko eta garatzeko mekanismoak ezartzea, enplegu-politika aktiboek politika 
pasiboekin eta gizarte-babeseko politikekin eta politika pasiboekin duten lotura 
indartuz.  

6.3 Babes-sistema guztietako gizarteratze-profesionalen jarduteko estrategia berrien 
gaineko sentsibilizazioa, prestakuntza eta egokitzapena hobetzea, pertsona 
bakoitzaren banako premiak ezagutzeko eta GAEP planaren hartzaileen esku dauden 
baliabideen kudeaketa eraginkorra bermatzeko. 

6. Modu egonkorrean artikulatzea eta administrazioen 
arteko eta sailen arteko koordinazio eta lankidetza 
multisistema sustatzea, baita gobernantza parte-
hartzailea ere, Gizarteratze Aktiboko Euskal 
Planaren eraginkortasuna eta efizientzia 
hobetzearren.  

6.4. 6.4 Jarraipen sistematiko bat egitea, funtzionamendu eta koordinazioko mekanismo 
berrien azken egokitzapen egokia eta sistemaren diseinu iraunkorra sustatzeko.  

7.1. Hirugarren sektoreko erakundeen lankidetza berrantolatzea gizarteratzeko eta 
laneratzeko esku-hartze prozesuen kudeaketan, balioa emanez horien jakintzari, 
egiten jakiteari, eta pertsona horiek ordezkatzeko egiten duten lanari, eta 
lankidetzaren bidezko lanean sinergiak sustatzea 

7.2. Komunikazioko eta informazioko ekintzak garatzea planean eskumena duten 
erakunde publikoen eta Hirugarren Sektoreko erakundeen eta bestelako agente 
ekonomiko eta sozialen arteko koordinazioa eta lankidetza hobetzeko. 

7. Hirugarren sektoreko erakundeek gizarte-
bazterkeriaren egoeran edo arriskuan dauden 
kolektiboekin egindako lanaren balioa onartu eta 
indartzea  

7.3. Lankidetzaren bitartez lan egitea, bazterkeria-egoeran dauden edo erortzeko 
arriskuan dauden pertsonen gizarte-premien, aukeren eta kontribuzioen gainean 
euskal gizarteak duen ulermena aldatzeko. 

8.1. Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren fenomenoei buruzko jakintza hobetzea, 
erabakiak hartzeko garaian eta politika publikoak diseinatu eta ebaluatzeko garaian 
lagungarri izan dadin. 

8.2. EAEn pertsona kalteberenen egoerari —gizartearen, lanaren eta prestakuntzaren 
arloko egoerari— buruzko jakintza hobetzea, politikak ebaluatzeko, erabakiak 
hartzeko garaian politika berrietara bideratzeko eta iritzi publikoa, oro har, 
informatuta eta sentsibilizatuta izateko. 

8. Diru-sarrerak bermatzeko, enpleguko eta 
prestakuntzako politikak berritzeko eta horien 
plangintza estrategikorako txostenak eta azterlanak 
egitea, aktibaziorako eta laneratzeko lagungarriak 
diren ikuspegi berriak zehaztuz.  

8.3 Gizarte-berrikuntza bultzatzea, gizarte-ekintzailetza eta gizarte-erantzukizun 
korporatiboa sustatuz 
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9. Indarrean dagoen arau-esparrua egokitzea, 
gizarteratze aktiboko prozesuak antolatu eta 
ahalbidetzeko. 

9.1 Gizarteratzeko eta Diru-sarrerak bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legearen 
hainbat alderdi garatzea, aplikatzen direla ziurtatuz eta erregelamendu bidez erabat 
garatuz. 

 
 
 
 


