
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA
ARANGUREN IBARREKO UDALAREN INFORMAZIO BULETINA AZAROA 2020 / 52. ZK.

Nabarmentzekoak…

MUTILOA PLAZA Z/G – MUTILOA
ORDUTEGIA: ASTELEHENETIK 
OSTIRALERA
9:00ETATIK 14:00ETARA
TEL: 948151382

ADINEKOENTZAKO 
GUNE SEGURUAK
➧ JUBILOTEKA
➧ JANTOKI OSASUNGARRIA
➧ ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
➧ PODOLOGIA ZERBITZUA
➧ ZERBITZU ORTOPROTESIKOA
➧ FORMAZIOA: FAMILIA OSOAREKIN 

KONEKTATURIK KORONABIRUS GARAIAN
➧ MASKAREN BANATZEA

HAURTZAROA ETA FAMILIA
➧ EGUBERRITAKO TAILERRA
➧ FAMILIENTZAKO FORMAZIOA: ZER EGIN 

BEHAR DUT NIRE SEME-ALABAREN 
MUGIKOR/TABLET/ORDENAGAILUAN 
HELDUENDAKO EDUKIAK MUGATZEKO?

BESTELAKO ZERBITZU ETA 
JARDUERAK
➧ AHOLKULARITZA PSIKOLOGIKORAKO 

ZERBITZUA DOAN
➧ KONTSUMOARI BURUZKO 

AHOLKULARITZA ZERBITZUA
➧ EMAKUMEEI ETA FAMILIEI 

AHOLKULARITZA JURIDIKOA EMATEKO 
ZERBITZUA

BERDINTASUNA
➧ TAILERRA: AUTODEFETSA FEMINISTA
➧ KONFERENTZIA: EMAKUME ETA 

FAMILIENTZAKO AHOLKULARITZA 
JURDIKOA

Aranguren Ibarreko 
Udalak jarduera eta 
gune seguruak sustatu 
ditu adinekoentzat

ORAIN, INOIZ BAINO GEHIAGO, ADINEKOEN ALDE

COVID-19 koronabirusak sortutako egoera eragin handia 
izaten ari da gizarte osoan, baina bereziki adinekoengan, 
arras talde kaltebera baita eta, hain zuzen ere, adinekoek 
pairatu dituzte osasun pandemiaren ondoriorik larrienak.   

Aranguren Ibarreko Udalak ahalegin berezia egin du hilabeteotan gure 
ibarreko adinekoen ondoan egoteko eta haien bizi-kalitatea hobetze-
ko, hau da, adineko gizon-emakumeen artean ikusten diren egoerak 

ahal den neurrian eragozteko: sedentarismoa, isolamendua, bakardade inpo-
satua edota tristezia kronikoa.
Udalak, izan ere, Gizarte Zerbitzuen bidez, lehendik adinekoentzat zeuden jar-
duerak egokitu eta berriak sortu ditu, haien beharrak artatzen jarraitzeko. 
Hori bai, jarduerak berrabiatzerakoan, den-dena zorrotz zaintzen da uneoro, 
eta gune seguruak eskaintzen dira, kasuan kasuko araudiak ezarritako higie-
ne eta osasun arloko neurriak hartuta.
Ziur gaude jarduerak egiten jarraitzea onuragarria dela adinekoen aldarte 

onerako, bizitzaz duten ikuskerarako, bizitza ulertzeko duten modurako, be-
ren bizitasun, autonomia eta autoestimurako. Hitz batez, osasuna da, hala 
burukoa nola gorputzekoa.
Lerro hauen bidez baliatuko gara Aranguren Ibarreko gure adinekoak zo-

riontzeko, eredugarri ari baitira jokatzen gizartearen aurrean, atakak ekarri-
tako zailtasun guztien gainetik.
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ADINEKOENDAKO GUNE 
SEGURUAK:

JUBILOTEKA ZERBITZUA
Zerbitzua mendekoak ez diren edo mendekotasun moderatua duten 60 urtetik gorakoentzat da.
Oroimena eta psikomotrizitatea lantzeko tailerrak eskaintzen ditu, hondatze fisikoa eta psikikoa 
prebenitzeko.
NOLA FUNTZIONATZEN DU?
Zerbitzua Aranguren Ibarreko 60 urtetik gorako jendearentzat da.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 13:00etara.
Noiz: urte osoa.
Kokapena: Mutiloako Osasun Etxeko etxabeetan kokatua dago.
Jubiloteka Zerbitzua, era berean, Mutiloako Santxiki udal aretoetan dugu eskura.
Ordutegia: astelehena, asteazkena eta ostirala, 16:30etik 18:00etara
ARGIBIDEETARAKO: OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA, ARANGUREN IBARRA.
MUTILOA PLAZA zk./g. TELEFONOA: 948 151 382

ARANGUREN IBARREKO JANTOKI OSASUNGARRIA
Jantoki osasungarriak arreta integrala eman nahi die adinekoei, Aranguren Ibarreko 
Jubilotekarekin batera.
Gune bat sortu nahi du Aranguren Ibarreko adinekoek janari osasungarria eta orekatua jan dezaten, 
beste pertsona batzuekin batera, hau da, konpainian. Horixe da helburu nagusia. 
NOLA FUNTZIONATZEN DU?
Zerbitzua Aranguren Ibarreko 60 urtetik gorako jendearentzat da, betiere berez moldatzen 
direnentzat edo mendekotasun moderatua dutenentzat.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera,13:30etik 15:00etara.
Noiz: urte osoa.
Kokapena: Mutiloako Osasun Etxeko etxabeetan kokatua dago.
ARGIBIDEETARAKO: OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA, ARANGUREN IBARRA. 
MUTILOA PLAZA zk./g. TELEFONOA: 948 151 382

ARANGUREN IBARREKO ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
Aranguren Ibarreko Udalaren Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Etxez Etxeko Laguntza 
Zerbitzua izeneko baliabide bat dauka, eguneroko bizitzako jarduerak egiteko arazoak 
dituzten pertsonentzat eta/edo familientzat. Zehazki, etxean bertan ematen zaie arreta, 
eta berariazko esku-hartzeak egiten dira, beren ohiko ingurunean bizitzen edo hartan 
txertatzen laguntzeko. 
HONA ZERBITZUAREN HELBURU BATZUK: 
●Erabiltzaileen bizi-kalitatea hobetzea, haien autonomia, segurtasuna eta 

gizarte-harremanak indartuta.
●Berez egin ez ditzaketen eguneroko jarduerak egiten laguntzea.
●Erabiltzailea bere ohiko ingurunean mantentzen laguntzea.
ZERBITZU HAUEK EMATEN DITU:
●Arreta pertsonala eta higienea.
●Etxeko lanak egiten laguntzea.
●Hezkuntza eta prebentzio arloko laguntza.
●Udaleko etxez etxeko laguntza taldea arduratzen da zerbitzuaz.
ARGIBIDEETARAKO: OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA, ARANGUREN IBARRA.
MUTILOA PLAZA zk./g. TELEFONOA: 948 151 382

Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak material ortoprotesikoa aldi baterako uzteko zerbitzua jarri du abian 
Aranguren Ibarrean erroldaturik dauden pertsonentzat. 
Hona hemen materiala: gurpil-aulkiak, dutxarako aulkiak, bainuontzirako jarlekuak, ibiltzen laguntzeko 
tresnak, makuluak eta eskumakilak.

ARGIBIDEETARAKO, JO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZURA EDO DEITU 948 15 13 82 TELEFONORA

Podologia Zerbitzuan oinak artatu eta zaintzen dira, sendaketa ez kirurgikoak eginez. Halaber, oinarrizko 
podologiako zainketak eta esku-hartzeak egiten dira. Dagoeneko, abian da eta Aranguren Ibarrean 
erroldaturiko 60 urtetik gorakoentzat da.
Zerbitzua ere etxerako eska daiteke, baina horretarako, eskatzaileak frogatu behar du podologia zerbitzura 
joatea eragozten dion mendekotasun larria aitortua duela, edo bestela, mendekotasun handia eta/edo 
desgaitasun bat duela.
Podologia kontsulta San Pedro Erretiratuen Elkarteko lehen solairuan dago kokatua (Mutiloa plaza, zk./g. 
Mutiloa), ostegunetan, 17:00etatik 20:00etara.
Zerbitzuaren prezioa 12 euro da kontsultan, eta 18 euro, etxean.

AURREZ HITZORDUA ESKATU BEHAR DA, DELA ARANGUREN IBARREKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZURA 
BERTARA JOANDA (MUTILOA PLAZA ZK./G. 1. SOLAIRUA), EDO 948 15 1382 TELEFONORA DEITUTA

ARANGUREN IBARREKO PODOLOGIA ZERBITZUA

ZERBITZU ORTOPROTESIKOA

Adineko pertsonak Adineko pertsonak
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EGUNAK ORDUTEGIA LEKUA PREZIOA IZEN-EMATEA ETA ORDAINKETA

ABENDUAK:
23, asteazkena 
24, osteguna
28, astelehena
29, asteartea
30, asteazkena
31, osteguna

URTARRILAK:
4, astelehena 
5, asteartea 

9:00etatik 
14:00etara

Irulegi ikastetxe 
publikoa
(Irulegi k., 
Mutiloabeiti)

ERROLDATUAK:
40 € haur bakoitzeko
36 € haur bakoitzeko, bi 
anaia-arrebak izena emanda.
32 € haur bakoitzeko, hiru 
anaia-arrebak izena emanda.
*EZ-ERROLDATUAK:
80 € haur bakoitzeko
72 € haur bakoitzeko, bi 
anaia-arrebak izena emanda.
64 € haur bakoitzeko, hiru 
anaia-arrebak izena emanda.

ABENDUAK 10, OSTEGUNA, ETA 11, 
OSTIRALA:
Erroldatuentzat, eta 
ez-erroldatuentzat*
*(BALDIN ETA HAUR ERROLDATUEK 
LEKU GUZTIAK HARTU 
EZ BADITUZTE)

012ra DEITU BEHAR DA 8:00etatik 
19:00etara
(deiaren kostua: 0,34 €) edo 948 012 012ra 
deituta (doakoa, tarifa lauko 
telefonoetarako).

Eguberrietako tailerra

Tailerra: jostailu-fabrika
➧ Eguberrietako oporretarako, geure jolas eta jostailuak 

asmatzea eta egitea proposatzen dizuegu. 
Oso dibertigarria izan daiteke eta, era jasangarrian 
egiten badugu, askoz ere hobe.

➧ Primeran pasatuko dugu jostailuak sortzen eta, era 
berean, behin bukatzen ditugunean, jostailu horiek 
guztiak gure lagunekin batera  erabiliko ditugu.

➧ Gainera, bestelako jolasak dituzu gozatzeko, 
bai eta ginkanak, eskulanak eta beste ere.

Etorriko zara, ezta?

2009-2017 urteetan (biak barne) jaiotako haur 
erroldatuentzat

ONARTUEN ZOZKETA ETA ZERRENDA:
● ABENDUAK 14, 12:00etan: lekuak zozketatuko dira (BEHARREZKOA BADA, BESTELA EZ) Aranguren Ibarreko 

Udaletxeko batzar aretoan.
● ABENDUAk 15: LEKUAK ZOZKETATU BADIRA, mezu bat bidaliko da 012ren bidez, familiari jakinarazteko haurra 

tailerrean onartua dagoen edo ez.

ORDAINKETAK: IZENA EMATEAN, VISA TARTELAREN BIDEZ ABENDUAREN 
10ean ETA 11n ERROLDATUENTZAT.

EZ-ERROLDATUENTZAT:
Leku librerik badago, Gizarte Zerbitzuak deituko die ordainketa egin dezaten 
abenduaren 16an, ASTEAZKENA.
Oharra: Deia egiten duenak familia-unitate bereko kideak bakarrik inskribatzen ahalko ditu.

TAILERRETAN BAJA EMATEKO ARRAZOIA:
Behin tailerra hasten denean, haurrak huts egiten badu Oinarrizko Gizarte Zerbitzuari aurrez deus jakinarazi gabe
(948151382 edo rgarralda@aranguren.es, 9:00etatik 14:00etara), baja emanen zaio zuzenean Tailerretan, eta 
ordaindu duen dirua ez zaio itzuliko.  
Familia batek baja hartzen badu izena eman ondoren edota tailerrera ez badoa, Udalari ez dagozkion 
arrazoiengatik, ordaindu duen dirua ez zaio itzuliko (ezinbesteak eragindako kasuetan izan ezik; adibidez, haurra 
eta/edo gurasoak ospitaleratu izana).

Abenduaren 9tik aurrera, eta 65 urtetik gorakoa bazara, bi musuko kirurgiko hartzeko aukera izanen 
duzu Oinarrizko gizarte Zerbitzuan. Udaletxeko lehen solairuan dago. Ordutegia, astelehenetik 
ostiralera, 9:00etatik 14:00etara.
Inolako zailtasunik baduzu musukoak hartzera etortzeko, dei iezaguzu 948 151 382 zenbakira edo 
idatzi rgarralda@aranguren.es helbidera. Musukoak emateko modua erraztuko dizugu.
Halaber, beste pertsona bat etor daiteke musukoen bila zure ordez, erosoago bazaizu.
Ez zaitez zure musukorik gabe gelditu. Zatoz Gizarte Zerbitzura.

GIZARTE ZERBITZUAN MUSUKOAK ESKURA 65 
URTETIK GORAKOENTZAT

“Familia osoarekin konektaturik koronabirus garaian.”

TAILERRA 60 URTETIK GORAKOENTZAT:

Koronabirusak eragindako egoerak arrakala 
digitala jarri du agerian, eta horrek, nagusiki, 
adinekoei eragiten die. 
Egungo osasun egoera dela eta, jende askoren 
bizitza soziala murriztu da eta ezin dute 
konektatu maite duten jendearekin, ez baitakite 
teknologia berriak nola erabiltzen diren 
(mugikorra, tableta, ordenagailua…).  
Adinekoek, beraz, isolamendu soziala pairatzen 
dute eta horrek, gainera, agerian jarri du babes 
digitalik gabe daudela. 
Isolamendu hori dela eta, teknologia digitala 
adinekoengana hurbildu nahi dugu, beren 
ahaideekin edo familiako kideekin whatsapp 
bidez hitz egiteko edo argazkiak eta bideoak 
bidaliz harremana izateko, etxetik atera behar 
izan gabe, eta beste batzuek lagundurik sentitu 
daitezen, behar afektiboa dugun garai honetan.
Tailerrak, beraz, komunikaziorako gailuak etab 
tresnak erabiltzen erakutsi nahi die 60 urtetik 
gorakoei:

●Whatsapparen erabilera
●Mugikorreko argazki-kameraren eta bideoen 

erabilera.
● Txata eta bideo-deiak
●Ahots-laguntzaileak
●Mapa-nabigazioa
●Online dauden jolasak eta entretenigarriak…
Tailerra, funtsean, praktikoa izanen da eta 
pertsona bakoitzak bere gailua, mugikorra, 
tableta edo ordenagailua eraman beharko du 
tailerrera, harekin praktikatzeko. 

Datak: abenduak 10 eta 17.
Ordutegia: 11:00etatik 12:30era 
IZEN-EMATEA: abenduaren 1etik 7ra,
948 151382ra deituta edo 
rgarralda@aranguren.es helbidera idatzita

Lekua: jarduera gela, Erretiratuen Elkartea, 
Mutiloa plazaren 5eko lehen solairua
Emailea: COCOKIDS.

Haurtzaroa eta familiaAdineko pertsonak
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Aholkularitza Psikologikorako Zerbitzua Aranguren Ibarrean 
erroldatutako 14 eta 35 urteko arteko gazteentzat da.
Zerbitzua lagungarria da harreman familiarrak eta sozialak 
hobetzeko, eta aholkularitza ematen du autoestimuaz, trebetasun 
sozialez, estresaz eta antsietateaz, beldurrez, depresio-egoerez, 
aldaketarako egokitzapenaz, elikadura inguruko arazoez, adikzioez…

AHOLKULARITZA PSIKOLOGIKORAKO 
ZERBITZUA DOAN

i ZERBITZUA OSTIRALETAN EGINEN DA, 17:30etik 19:30era. AURREZ HITZORDUA 
ESKATU BEHAR DA ARANETXEAN. KALE NAGUSIA 2 BIS TELEFONOA: 948 23 75 58. 

Zerbitzu honek aholkularitza eta orientabidea 
ematen dizkie Aranguren Ibarreko bizilagunei 
hainbat arlotan, horrelako beharra badute: 
kontsumoa, telekomunikazioak, hornigaiak, 
erosketa-bermeak, ondasun eta zerbitzuen 
salerosketa, ibilgailuen konponketa, turismoa, 
alokairuak…

Kontsumoari buruzko Aholkularitza Kultur 
Etxean eginen da (Eguzki Plaza), hil bakoitzeko 
lehen astearteetan, 17:30etik 18:30era.

KONTSUMOARI BURUZKO AHOLKULARITZA ZERBITZUA

i ARGIBIDEETARAKO ETA/EDO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUETAN 
HITZORDUA ESKATZEKO: TELEFONOA: 948 15 13 82

Emakumeei eta familiei aholkularitza juridikoa 
emateko zerbitzua Aranguren Ibarrean 
erroldatutako jende guztiarentzat da. 
Informazioa eta aholkularitza ematen dira 
dohainik honako gaien inguruan: familia gaiak 
(banantzeak, dibortzioak, izatezko bikoteak, 
ezkontza-araubide ekonomikoa…); lan gaiak 
(amatasun eta aitatasun baimenak, edoskitzea, 
eszedentziak eta baimenak zainketan aritzeko; 
gizarte segurantzako prestazioak (alarguntza eta 
zurztasun prestazioak…), testamentu-xedapenak; 

emakumeen kontrako indarkeriari buruzko gaiak (salaketak, urruntze-aginduak).
ARRETA ORDUTEGIA: Ostegunero, 10:00etatik 13:00etara Aranguren Ibarreko Udaletxeko bigarren 
solairuan (Mutiloa plaza, zk.g.).

EMAKUMEEI ETA FAMILIEI AHOLKULARITZA JURIDIKOA 
EMATEKO ZERBITZUA

i ARGIBIDEAK ETA/EDO HITZORDUA ESKATZEKO: OINARRIZKO GIZARTE 
ZERBITZUA TELEFONOA: 948 151 382

Tailerra, funtsean, praktikoa izanen da, eta pertsona bakoitzak 
bere gailua ekarri beharko du (tableta, ordenagailua…).

DATAK:
Urtarrilak 25 eta otsailak 1, astelehena.

ORDUTEGIA:
Bi ordutegi, aukeran: 17:00etatik 18:30era eta 19:00etatik 20:30era

IZEN-EMATEA:
Urtarrilaren 12tik 19ra, 948 151382ra deituta edo 
rgarralda@aranguren.es helbidera idatzita

LEKUA:
Erabilera anizteko gela, Aranguren Ibarreko Udaletxea 
(atzealdeko sarrera).

EMAILEA:
COCOKIDS. SMS bat bidaliko da mugikorrera tailerra noiz eta zer 
ordutan hasiko den jakinarazteko.

IKASKUNTZA FAMILIARRERAKO TAILERRA:
“Zer egin behar dut nire seme-alabaren mugikor/tablet/ordenagailuan 
helduendako edukiak mugatzeko?”

� Haur asko oso txikitatik hasten dira sakelako 
telefonoak eta tabletak erabiltzen. 

� Teknologia bete-betean dagokio haien 
belaunaldiari eta harremanetan sartzeko duten 
moduari. Horrek gauza on asko ditu, baina 
kontuan hartu behar da arriskua ere 
badakarrela.

� Ez diegu teknologiarako sarbidea eragotzi 
behar, baina komeni da gurasook seme-alabak 
ongi heztea teknologia arduraz erabil dezaten.

� Beste helburu batzuen artean, tailer honetan, 
nagusiki, Gurasoek Kontrola egiteko dauden 
tresnak azalduko dira, haurrek beren gailuak 
erabiltzen dituztenean (tableta, mugikorra eta 
beste), haien adinerako egokiak ez diren 
helduendako edukietatik babestuak egon 
daitezen.

� Era berean, laguntza eta informazioa emateko 
webak eskainiko dira, oso egokiak gure 
seme-alabak internet ongi erabiltzen hezteko.

Haurtzaroa eta familia Beste zerbitzu eta jarduerak
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azaroak 25
Emakumeenganako 
indarkeria ezabatzeko 
nazioarteko eguna

Berdintasuna

ABENDUAK 14TIK 20RA

ERAKUSKETA IBILTARIA

ASTELEHENETIK OSTIRALERA, 9:00ETATIK 13:00ETARA ETA 
14:00ETATIK 21:00ETARA
ANTOLATZAILEA
EMAKUMEEI EGINIKO TRATU TXARREN IKERKETARAKO BATZORDEA
LEKUA
ARANGUREN IBARREKO KULTUR ETXEA
*Antolatutako jarduera guztiak egonen dira momentuko osasun egoerara lotuta

Beldurrez hazi: genero indarkeria bizi duten haurrak


