
30 Aldaketa egiteko 
proposamen 

BIZITZA INDEPENDENTE BATERA



1. Gizarte-zerbitzu emate eraginkorra 
      bizitza independente bat aukeratu ahal izateko. 
      Emakumeak diskriminatzen ez dituena. (E)
                                                                                                                
     

3. Zerbitzu publikoetako profesionalen etengabeko   
      prestakuntza dibertsitate funtzionalari, genero gaiei 
      eta bizitza independenteari buruz.

Gizarte-zerbitzuak

4. Aholkularitza eta neurrira egindako laguntza-planak.
      Osoak eta ez intrusiboak izan daitezela.

2. Emate tekniko eta ekonomiko nahikoak, koordainketa gabe (E)
     eta beste laguntzekin bateragarria (adibidez, egoitza eta pentsioa mantentzea).

5. Laguntza tekniko eta laguntza produktuen katalogo osoa.
      Momentu oro, pertsona bakoitzaren beharretara egokituak dauden 
      eskubide aitortuak eta doakoak izan daitezela 
      (pertsonalak, lanekoak, etxebizitza…)
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10. Pertsona guztiak beraien etxean bizi ahal izatea bermatu,                                      
       bizitza independente baterako baldintzekin. 
         Egoitza, aldi baterako bide bezala,
         irekia, ez instituzionala eta laguntzaile pertsonalarekin bateragarria.

6. Laguntza teknikoen katalogo publikoa. 
      Berrikuntza teknikoetara sarrera azkarra eta kalitatezkoa baimentzen dutenak.                                                                    

7. Pertsona guztientzako kalitatezko eta doako laguntza pertsonala. 
      Baliabide honek hurrengoak bete behar ditu: 

8. Laguntza goiztiarra eta haur garapenarentzako laguntza 
      eskubide unibertsal bezala. 
      Haurren ohiko eskoletan eskolaratzeko beharrezkoak diren. 

9. Haurrentzako laguntzaile pertsonalaren postua sortzea. 
      Jaiotzen garenetik bizitza independentearen proiektuan parte-hartzeko.

- ordutegiak eta laguntza motak gehitu
- beste baliabide batzuen aurrean lehentasunezkoa izan (egoitzak, etab.)
- aurrekontu nahikoa edukitzea
- desgaitasuna duen pertsonak berak kudeatua edo aholkatua izatea
- beste emate batzuekin bateragarri izatea
  (zentroak, laguntzak, errehabilitazio…).

Gizarte-zerbitzuak



Irisgarritasuna

11. Irisgarritasun eta mugikortasun unibertsalaren mapa sortu 
 eremu honetan Bizkaiko Udaletxeek egindako lanari buruz. (E)
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12. Karrera eta lanbideetan beharrezko ikasgai bezala ezarri:                           
         irisgarritasun unibertsala, berdintasuna eta aniztasunera errespetua.

13. Administrazio publikoetan irisgarritasunari buruzko sail bereziak sortu.                           
         (ikuskaritza, fiskaltza, udal batzordeak…)

14. Erreferentziako ereduak etxebizitza irisgarrietan.                                                            
         Teknologia berriak dituztenak eta babes ofizialeko gehiago egotea,
         hiri-inguruan daudenak eta garraio irisgarriekin. 

ACCESIBILIDAD



15. Osasun sistema publikoan hobekuntzak
 osasun arazo kronikoez arduratzeko.

16. Errehabilitazio sistema bizitza osoan zehar beharretara egokitua. 
         Terapia eta tekniken eskaintza publiko handiagoa, trinkoagoa eta sarriagoa. (E) 

17. Lan arruntera eskubide osoa ziurtatzen duten legeak
 kalitatezko lanerako, baldintza berdinekin eta diskriminaziorik gabea. (E)

Osasuna Enplegua

18. Kalitatezko lehen lanera sartzeko 
         laguntza publikoak. (E)

19. Laguntza publikoak gainontzeko enpresetara zabaltzea
 Enplegu-zentro Berezietara (EZB) ematen direnak bezalakoak.
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CEE

20. Lan postuetara egokitzapena egiteko inbertsio handiagoa.
         Irisgarritasunerako, laguntza teknikoetarako
         eta laguntzaile pertsonala bertan egotea. 



21. Desgaitasuna eta generoarekin inklusiboak diren enpresak lortzea. 
 Erakundeen bitartez desgaitasuna duten pertsonek
 gehitzen duten balioan kontzientziatu.

22. “Enpresa inklusiboa” etiketa sortzea
          eta hauek bakarrik lehiaketa publikoetara aukera izan dezatela.

23. Bizitza independentean parte hartze positiboa izateko familiak 
         eta ingurua ahalduntzea.
         Informazio, aholkularitza eta prestakuntzarekin.

EMPRESA INCLUSIVA

24. Desgaitasuna duten gizon-emakumeen parte hartze handiagoa 
 diskriminazioen kontra borroka egiten duten elkarteetan. (E)

25. Desgaitasunaren erakundeek gizarteari egindako eta egiten dioten 
         ekarpena balorean jarri.  

Enplegua Pertsonen ahalduntzea 
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Hezkuntza Aisialdia eta kultura

26. Gizartea (instituzioak, enpresak, erakundeak)
 enpatian eta gizarteratzean heztea, 
         desgaitasuna duten pertsonen ahots eta esperientziatik.

27. Aisialdi inklusiboago baterantz aurrera egin.
         Denbora eta ekintzak egokitu parte hartzea sustatzeko. (E)

28. Desgaitasuna duten emakumeek jasaten 
         duten bortizkeriaren kontrako 
         borrokari lehentasuna eman. 
         Indarkeria matxista kontzeptuan barne hartu, 
         informaziorako sarbide hobea eman, atentzio 
         eta harrera baliabide egokituak…

em
pa
tíaIN

CLU

SIÓN

Emakumearen 
aurkako indarkeria

29. Bizitza Independenterako Erreferentzi Zentroa sortu.                                        
 Laguntza publikoarekin, metodo hau ezartzen duen “living lab” sare bat,
         pertsonen eta erakundeen esperientzia eta generoaren ikuspuntuarekin. (E)

30. Buru/aktore nagusia izatea berdintasun osorako gizarte eraldaketan.
 Aniztasuna, generoaren ikuspuntua eta kooperazioa tresnak izanik.Fekoor



(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)
Desgaitasuna duten emakumeen errealitatea:  

Pentsio baxuagoak, laguntza duen bizitza indize baxuagoak,
menpekotasun ekonomiko handiagoa eta autodeterminazio txikiagoa.

Beste emakume batzuk eta desgaitasuna duten gizonezkoek 
baino langabezia-tasa handiagoa.
Enplegu-zentro berezietan presentzia handiagoa.

Bizitza indize handiagoa baina osasun egoera okerragoa.

Erasoen aurrean ahulagoak (gune beltzak 
eta irisgarritasuna).

Aisialdi ekintzetan parte-hartze gutxiago, etab.

 

Neurri positibo 
eta diskriminazio ezaren alde
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