BORTZIRIETAKO OINARRIZKO JENDARTE ZERBITZUEN
MANKOMUNITATEA
Informazio Orokorra
Ezinduak
§ Errekurtsoak eta laguntzak:
o Ezinduen autoak egokitu edo erosteko
laguntzak.
o Ezinduendako zentroetan sartu edo
tailerretan lan egiteko eskaerak.
o Kotizatu ez dutenen ezinduendako
pentsioak.
o Laguntza bereziak materiala erosteko.
o Ezintasun-agiria: Ekarri beharrekoak;
Nortasun agiria (DNI), bizikidetasun agiria
(Herriko etxean eskatu), txosten medikoak,
psikologikoak eta diru-sarrerak; errenta
aitorpena, pentsioa,.
o Etxean laguntzeko jendea kontratatzeko
diru-laguntzak.
o Logopeda zerbitzua.
o Aparkatzeko txartelak: Ekarri beharrekoak;
Nortasun agiria (DNI), ezintasun-agiria,
gidatzeko agiria, ibiltzeko baimena.

§ Intereseko helbideak:
o ASPACE: Buruko paralisi 948 63 02 26
www.aspace.org
o UXANE: 948 63 02 26 (Berako tailer
okupazionala)
o Nafarroako Babestu Fundazioa: 948 27 50
00
o Nafarroako gutxitu fisikoen koordinadora:
948 27 25 00
o Euskadiko gutxitu fisikoen koordinadora:
943 46 93 86
o Gorren elkartea: 948 52 37 52
o Gutxitu psikikoen elkartea (ANFAS): 948 27
50 00
o Osasun mentaleko zentroa (Burlata): 948
13 61 19
o Eri psikikoen elkartea: 948 21 31 36
o Esklerosia dutenen elkartea: 948 25 30 68
www.esclerosismultiple.com
o Ezintasunak baloratzeko zentroa: 948 26
98 00
o ONCE: 948 20 65 33 www.once.org
o Gizarte Segurantza: pentsioak, inserso, ...
948 45 17 75 www.seg.social.es

Haur eta Gazteak
§ Errekurtsoak eta laguntzak:
o Laguntza ekonomikoak.
o Adopzioa.
o Familia harrera: aldi baterako ume baten
zaintza hartu.
o Familia heziketa.
o Informazioa: udalekuak, auzolandegiak,
atzerrira joan, ..

§ Intereseko helbideak:
o Gazteen telefonoa: 902 23 04 00 (era
guztietako informazioa: lana, aisialdia,
osasuna,...)
o Nafarroako Gazte Kontseilua: 948 23 48 19
(ikastaroak, taldeak sortu, kanpainak
prestatu,...).
o HIESAren aurkako elkartea: 948 24 20 20
o Gizarte Ongizate Institutua: adopzioak 948
42 69 97 www.navarra.es

Adinduak
§ Errekurtsoak eta laguntzak:
o Etxez Etxeko Zerbitzua: etxean laguntzeko
pertsonak
o Larraburua etxebizitza komunitarioa.
o Adinduen elkarteendako diru laguntzak
o Laguntza bereziak: betaurrekoak, hortzak,
audiofonoak. Ekarri beharrekoak; Nortasun
agiria (DNI), faktura edo aurrekontua, dirusarrerak; errenta aitorpena, pentsioa eta
kutxa edo banketxeko libretaren lehen
orrialdea.
o Bainu-etxeak eta oporrak.
o Larrialdietarako telefonoa.
o Kotizatu ez dutenendako pentsioak.
o Zahar-etxeetan egoteko diru-laguntzak.
o Etxean laguntzeko jendea kontratatzeko
laguntzak.

o Errenta aitorpena egiteko orduan, zergak
arintzeko ziurtagiriak.
o Materialaren prestaketa: ohatzeak,
gurpildun aulkiak,...

§ Intereseko helbideak:
o Lesakako Andra Mari zahar-etxea: 948 63
71 54
o Berako San Jose zahar-etxea: 948 63 01 04
o Elizondoko Joakin Iriarte zahar-etxea: 948
58 07 30
o Elizondoko Aita Menni psikogeriatrikoa:
948 58 00 24
o “Larraburua etxebizitza komunitarioa:
948 63 50 36
o Alzheimer dutenen elkartea: 948 27 52 52
o Gizarte Segurantza: pentsioak, inserso, ...
948 45 17 75 www.seg.social.es

Familia eta emakumeak
§ Errekurtsoak eta laguntzak:
o Laguntza ekonomikoak
o Familia ugariaren txartela: Ekarri
beharrekoak; 4 familia argazki (7 x 4) eta
familia liburua.
o Laguntza ekonomikoak eta eszedentziak
jaioberriak izateagatik:
- Ekarri beharrekoak laguntza ekonomikoak
jasotzeko hirugarren seme-alaba izan, edo,
seme-alabaren bat elbarria bada, baita
bigarrena izanda ere; Familia liburua, kutxa
edo banketxeko libretaren lehen orrialdea
eta familia osoaren erroldatze agiria,
antzinatasuna adierazita (Herriko etxean
eskatu
- Ekarri beharrekoak laguntza
eszedentziagatik bada: Familia liburua,
familia osoaren erroldatze agiria,
antzinatasuna adierazita (Herriko Etxean
eskatu), kutxa edo banketxeko libretaren
lehen orrialdea, epe baterako eszedentzia
haurra zaintzeko eman zaiola frogatzen duen
agiria, Eszedentzia eskatzen duen langilearen

lanbide historialaren ziurtagiria, Gizarte
Segurantzako Diruzaintzak emana,
Eszedentzia eskatzen ez duen aitaren edo
amaren enpresako ziurtagiria, gaur egun
zerbitzuan diharduela adierazten duena eta
orientazioa familia arazoak direnean.

§ Intereseko helbideak:
o Gipuzkoako familiarteko topa-gunea (Irun):
943 48 26 14 (banaketak, bitartekaritza,
seme-alabekiko harremanak, aholkularitza
juridikoa, ...)
o BIDARE: 948 24 26 06 (bikote arazoak,
bitartekaritza, banaketak, aholkularitza
juridikoa,...)
o Emakumeendako larrialdietarako
telefonoa: 112 (tratu txarrak, harrera
etxea,...)
o Itxaropenaren telefonoa: 948 24 30 40
o ANDREA: emakumeendako atentzio
zentroa 948 13 33 10
o COFES Elizondo: 948 - 58 18 35


Langabezia eta zailtasun ekonomikoak
§ Errekurtsoak eta laguntzak:
o Oinarrizko errenta.
o Gizarte Enplegu Babestua.
o Laguntza bereziak: alokairuak, altzariak,
moldaketak.
o Etxebizitza sozialak.
o Enpresetan sartzeko laguntzak.
o Lan orientazioa.
o Ikastaroak eta prestatu

§ Intereseko helbideak:
o Nafarroako Enplegu Zerbitzua (INEM): 948
45 03 09 www.inem.es
o Pobreziaren kontrako sarea:
www.redpobreza.org
o BITARTE - Bortziriak: lan poltsa. 6 19 82 92
89
o GAZTELAN (Iruñea): lana bilatzeko
laguntza. 948 22 81 72
o SARTU (Donostia): lana bilatzeko laguntza
943 47 24 2
o Emauseko Traperoak: 948 30 28 88
o Sindikatuak: ELA: 948 63 07 92 / LAB: 948
63 06 70 / EHNE: 948 58 13 02

