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Irunen aukera ugari dauzkagu 
zahartze aktibo eta osasuntsuaz 
gozatzeko. Horretarako, hiriak 
adineko pertsonen eguneroko 
bizitza hobetu eta errazteko 
dauzkan zerbitzuak, baliabideak 
eta espazioak aurkeztuko ditugu 
gida honetan.
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Urdanibia plaza, 6 (Ospitale Zaharra)
943 505 357 / 943 505 358
bienestarsocial@irun.org 
08:30etik 14:00etara arte 

Irungo Gizarte Ongizate Arloa
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Komunitate-zerbitzuak
1.1 Adinekoentzako gizarte-guneak

1.

Gure hirian adineko pertsonentzako zentro eta lokalen sare zabala 
daukagu.

Guztira, 8 espazio erabiltzen dira 60 urte baino gehiagoko 
pertsona guztientzako topagune gisa eta hiriko zenbait auzotan 
banatuta daude.

Denetan kulturarekin eta prestakuntzarekin zerikusia duten 
programak eta jarduerak egiten dira, baita fisikoak eta 
aisialdikoak ere:

Era berean, espazioetako batzuek, hala nola Iraso eta Luis 
Mariano zentro sozialek, zaintzen eta hobeto egoten 

laguntzen duten zerbitzuak dauzkate: podologia, 
ile-apaindegia, etab. 

CineforumZineforumaJuegosJolasak Estimulación cognitivaEstimulazio kognitiboa

EntrenamientoEntrenamendua TecnologíaTeknologia Ejercicio físicoAriketa fisikoa 

Crecimiento personal Hazkunde pertsonala ExpresiónAdierazpena CreatividadSormena 
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Luis Mariano, 1
943 505 388
luismariano.bsocial@irun.org
Astelehenetik ostiralera:
9:30 - 13:00 / 15:30 - 20:00
Larunbata:
10:00 - 12:00 / 17:00 - 19:00
Igandea:
17:00 - 19:00

LUIS MARIANO

Virgen Milagrosa, s/n
943 505 645
centrosocialiraso.bsocial@irun.or
gAstelehenetik ostiralera:
9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00
Larunbata:
9:00 - 14:00 / 17:00 - 19:00
Igandea:
17:00 - 19:00

IRASO
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BELASKOENEA

Ferrones, 32
943 506 382
belaskoenea.bsocial@irun.org

Asteartea, osteguna eta 
larunbata: 16:00 - 20:00

LEKAENEA

Lekaenea, 5
943 111 521
lekaenea.bsocial@irun.org
Asteartea, osteguna eta 
larunbata:
16:00 - 20:00

BEHOBIA

Mª Juncal Labandibar, 34
943 630 412
behobia.bsocial@irun.org
Asteartea, osteguna eta 
larunbata:

16:00 - 20:00
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PALMERA MONTERO

Leandro Aguirretxe, 1
943 506 707
palmera.bsocial@irun.org
Asteartea, osteguna eta 
larunbata:
16:00 - 20:00

SAN MIGUEL

Javier Esteban Indart, 5
943 243 678
sanmiguel.bsocial@irun.org
Asteartea, osteguna eta 
larunbata:
16:00 - 20:00

ANAKA-PUIANA

Embajador Aristegui, Bajo
943 573 551
anakapuiana.bsocial@irun.org
Asteartea, osteguna eta 
larunbata:
16:00 - 20:00
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Elkarteen ordutegi, zerbitzu eta jarduerei buruzko informazioa 
eskuratzeko, zuzenean elkarteekin harremanetan jarri.

1.2 Adinekoen elkarteak 

MAKILA
Adineko pertsonen elkartea

Luis Mariano zentro soziala
Luis Mariano kalea, 1, 1. solairua
943 631 099
asociacionmakila@gmail.com

NAGUSILAN
Boluntariotza-elkartea

Ama Birjina Mirarietakoa kalea, 
z.g., 1. solairua
Iraso zentro soziala
943 248 545
nagusilanirun@gmail.com 
irun@nagusilan.org

APPEBIDA
Aurretik erretiratuen eta 
pentsiodunen Bidasoako 
elkartea

Luis Mariano zentro soziala
Luis Mariano kalea, 1
647 764 923
fevaas8@gmail.com

GURE ALTXOR
Adineko pertsonen elkartea

Ama Birjina Mirarietakoa kalea, z.g.
Iraso zentro soziala
943 248 544
gurealtxor1996@gmail.com

IZARBIDE
Informatikaren arloko 
adineko pertsona 
boluntarioen elkartea

Luis Mariano zentro soziala
Luis Mariano kalea, 1, 1. solairua
943 505 388
ciberaulairun@gmail.com

ASPARGUI
Parkinsona duten gaixoen 
Gipuzkoako elkartea

Luis Mariano zentro soziala
Luis Mariano kalea, 1, 1. solairua
943 327 715
aspargi@aspargi.org
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AFAGI
Alzheimerra duten gaixoen 
senitartekoen Gipuzkoako 
elkartea

Ama Birjina Mirarietakoa kalea, z.g.
Iraso zentro soziala
943 297 118
afagi@afagi.eus

ZELAIBURU
Jubilatu eta pentsionisten 
elkartea

Landetxa auzo elkartearen lokala
Bizkaia kalea, 15, etxabea
688 669 426
avvlandetxa@hotmail.com

SOROSARTXA
Belaskoenea auzoko 
adinekoen elkartea

Olagizon kalea, 32, etxabea
943 50 63 82
aipirun@yahoo.es

GEPE
Erretirodunen eta 
pentsiodunen Gipuzkoako 
elkartea

Lope de Irigoyen kalea, 10
658 741 327
g.e.p.e.irun@outlook.com 
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1.3 Tipi Tapa programa

Irten gaitezen elkarrekin paseatzera! Asteartero eta ostegunero, 
10:00etatik aurrera, Luis Mariano zentro sozialetik irteten diren 
ibilaldiak proposatzen dira, ordu eta erdikoak gutxi gorabehera, 
erritmo lasaian egiteko, 60 urte baino gehiagoko pertsonentzat.

Irunen eta eskualdean zeharreko ibilbide errazak dira, aktibo 
mantentzen laguntzen dutenak. Gainera, ekimen hau aukera ona 
da jende gehiago ezagutzeko eta harreman sozial berriak 
sortzeko.

Tipi Tapa programak Irungo Udalaren, Osakidetzaren, 
Gipuzkoako Osasun Publikoaren Zuzendariordetzaren eta 
Nagusilanen lankidetza dauka.

Programa honetan parte hartzeko astearte 
eta/edo ostegunetan Luis Mariano Gizarte 

Etxera joan beharko litzateke 10:00etan. Ez da 
beharrezkoa aldez aurretik izena ematea.
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1.4 Bakartzearen prebentziorako programa

Programa honen bidez, babesa eta laguntza ematen ditugu, 
adineko pertsona ororen bakartzea saihesteko helburuarekin. 75 urte 
baino gehiago dituzten, Irunen erroldatuta dauden eta bakarrik bizi 
diren pertsonak ditu xede.

Era berean, programak doako lantegiak barne hartzen ditu, beste 
pertsona batzuekin parte hartu eta gaitasun kognitiboak (arreta, 
memoria, hizkuntza, pertzepzioa…) garatzeko.

Lantegiek ordu bat eta erdi irauten dute. Saioak astean behin egiten 
dira, Iraso zentro sozialean, Lekaeneko apartamentuetan eta 
Palmera Montero gunean.

943 505 357  /  943 505 358
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ETXEKO LAGUNTZA-ZERBITZUA

Laguntza pertsonaleko 
zerbitzuak

2.1 Etxean laguntzeko zerbitzuak

2.

Zerbitzu honek zaintza higieniko eta pertsonala eta etxeko 
arreta barne hartzen ditu, pertsonak bere ohiko 
ingurunean eroso bizitzen jarraitu ahal izan dezan. Etxera 
eramaten diren otordu prestatuen zerbitzua eskatzeko 
aukera ere badago. Autonomia mugatua daukaten 
pertsonentzat da. 

Etxeko laguntza-zerbitzuaren erabiltzaileei medikazioa 
hartzea errazteko zerbitzua da. Dosifikazio-sistema 
pertsonalizatu bat ematen da, non sendagaiak egunez 
egun antolatzen diren. Gipuzkoako Farmazialarien 
Elkargo Ofizialarekin elkarlanean gauzatutako 
udal-programa da.

FARMAZIA-PROGRAMA

Eskaera Irungo Gizarte Ongizateko
arloaren bidez egiten da. 
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Urte osoan eguneko 24 orduetan etengabeko arreta 
edukitzeko modu bat da. Premia- edo behar-egoeretan 
profesionalekin komunikatzea ahalbidetzen du. Eusko 
Jaurlaritzaren zerbitzua da eta mendekotasuna duten, 75 urte 
baino gehiago dituzten eta bakarrik bizi diren edo bakartze 
sozialeko arriskuan dauden pertsonei eskaintzen zaie.

TELELAGUNTZA

Etxean mendekotasuna duten adineko pertsonekin bizi diren 
zaintzaileentzako edo familientzako laguntza da. Zenbait 
zerbitzu dauzka (laguntza psikologikoa, laguntza-taldeak, 
eguneko zentroa asteburuetan eta jaiegunetan, etab.), 
pertsona horien zaintza onena bermatzeko eta zaintzaileek ezin 
dutenean arreta emateko.

SENDIAN PROGRAMA

LAGUNTZA TEKNIKOAK

Adineko pertsonen autonomiari haien ingurunean mesede egiten 
dioten produktuak erostean edo lagatzean datza. Mugikortasun 
pertsonalerako, garraiorako sarbiderako, etxebizitzaren 
egokitzapenetarako, zaintza pertsonalerako eta abarretarako 
laguntza ekonomikoak daude. Mendekotasuna zein % 33 edo 
gehiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat dira.
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EGOITZAK
Zentro hauek aldi baterako edo ohiko ostatua ematen diete 
mendekotasun handia edo mendekotasun larria duten eta beren 
ohiko ingurunean arretarik jaso ezin duten adineko pertsonei.

Zentrook 65 urte baino gehiagoko pertsonentzat dira, edo 60 urte 
baino gehiagokoentzat, desgaitasuna badute. Eskuarki II. edo III. 
graduko mendekotasuna izan behar dute, baina salbuespenez I. 
graduarekin ere sar daitezke.

2.2 Egoitza-ekipamenduak

MENDEKOTASUNA DUTEN ADINEKO PERTSONAK

Sartzeko eskaera Irungo Gizarte
Ongizateko arloaren bidez egiten da.
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EGUNEKO ZENTROAK
Mendekotasuna duten pertsonei egunean arreta ematea 
ahalbidetzen duten zentroak dira. Zaintza pertsonalak eta gaitasun 
fisiko, psikiko eta sozialak estimulatzeko jarduerak eskaintzen dira. 
Halaber, garraio-, higiene- eta jantoki-zerbitzuak daude eta 
osasunaren jarraipena egiten da. Zentro gehienek asteburuetan eta 
jaiegunetan ere egoten dira zabalik.

Sartzeko 65 urte eduki, edo eskaera egiten den urtean bete behar 
dira. Desgaitasuna izanez gero, 60 urte baino ez dira eduki behar. 
Denek mendekotasun-egoera duten pertsona gisa baloratuta egon 
behar dute.

Irungo udalerrian dauden zentroak:

Ama Xantalen egoitza
Ama Birjina Mirarietakoa kalea, z.g.
943 649 268
Egoitza: plaza itunduak

Inmaculada egoitza
Juan de Albisu kalea, 5
943 667 634
Eguneko zentroa: plaza pribatuak
Egoitza: plaza itunduak eta 
pribatuak

Gurutze Gorriaren egoitza
Hondarribia kalea, 25
943 611 203 eta 943 611 204
Egoitza: plaza itunduak

Caser Anaka
Anaka kalea, 8
943 667 780 
Eguneko zentroa: plaza itunduak 
eta pribatuak
Egoitza: plaza itunduak eta 
pribatuak

Servicios Bidasoa SL
Lope de Irigoien kalea, 15-17, 
goiko etxabea
943 618 798
Eguneko zentroa: plaza 
itunduak eta pribatuak
Lekaenea kalea, 18-20, etxabea 
943 619 866
Egoitza: plaza itunduak
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ALDI BATERAKO EGONALDI-PROGRAMA
Mendekotasuna duten adineko pertsonen arretan atsedenaldiak 
eskaintzen dizkie familia zaintzaileei. Zerbitzu honek egoitzetarako 
sarbidea errazten du, han jasotzen baitituzte beharrezko zaintzak 
atsedenaldiotan.

BALIABIDE SOZIOSANITARIOAK
Osasun- eta asistentzia-zaintza bereziak behar dituzten pertsonen 
arreta bermatzeko beharrezkoa dena daukaten berariazko 
ekipamenduak dira. Denbora mugatuko egonaldietarako 
pentsatuta daude, beren osasun- eta familia-egoeragatik etxean 
arretarik jaso ezin dutenentzat. 

Pertsona ospitaleratuta badago, eskaera osasun-zerbitzuen bidez 
egin behar da eta, etxean badago, gizarte-zerbitzuen bidez.
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ETXEBIZITZA KOMUNITARIOAK
Partekatzeko udal-etxebizitzak dira, 60 urte baino gehiago 
dituzten eta beren egoera fisiko eta mentalagatik eguneroko 
bizitzako jarduerak beren kabuz egin ditzaketen pertsona 
autonomoentzat. Etxebizitza arrunten eraikinetan daude eta 
gizarte-arreta, etxean laguntzeko zerbitzua eta otordu-zerbitzua 
eduki ditzakete.

ALOKAIRU SOZIALEKO APARTAMENTUAK (LEKAENEA)
Ostatua eta zeregin batzuetarako laguntza behar dituen adineko 
pertsona autonomo batentzat edo birentzat pentsatutako banako 
etxebizitzak dira. Apartamentuek atezaintza-zerbitzua, jantokia 
eta zahartze aktibo eta osasuntsua sustatzeko 
dinamizazio-jarduerak dauzkate.

Apartamentuotarako sarbidea izateko bi modu daude:

ADINEKO PERTSONA AUTONOMOAK

Gizarte-alokairua, ekonomiarekin eta gizarte-kalteberatasunarekin 
lotutako betekizun jakin batzuk betetzen dituzten pertsonentzat. 
Gizarte-zerbitzuen bidez egiten da.  

Alokairua eta erosketa, biztantze-eskubidearekin. Kasu 
honetan, Irunvik kudeatzen du (943 505 720 / irunvi@irun.org).

Sartzeko eskaera Irungo Gizarte
Ongizateko arloaren bidez egiten da.
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Baliabide eta prestazio 
ekonomikoak

3.

Eskaera Irungo Gizarte Ongizateko
arloaren bidez egiten da. 

3.1 Mendekotasunaren eta desgaitasunaren
balorazioa
MENDEKOTASUNAREN BALORAZIOA
Eguneroko oinarrizko jarduerak egiteko zailtasunak dauzkaten 
pertsonen egoera ebaluatzean datza. Balorazioaren ondoriozko 
mendekotasun-graduaren arabera, pertsonak zenbait motatako 
prestazio, zerbitzu eta baliabideak eskuratu ditzake.

DESGAITASUNAREN BALORAZIOA
Pertsonen gaitasun fisiko, psikiko, mental eta/edo sentsorialaren 
mugak ebaluatzean datza. Pertsonak zenbait prestazio eta 
zerbitzu eskuratu ditzake.
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3.2 Informazio-, balorazio- eta orientazio-zerbitzua
Prekarietate ekonomikoari, kalteberatasunari, bazterketari, 
babesgabetasunari, indarkeria matxistari, etxeko indarkeriari, 
etxebizitza-galerari, bizikidetzako zailtasunei eta beste egoera 
batzuei aurre egiten dieten pertsonei eskaintzen zaien arreta da. 

Bakoitzaren beharrak baloratzen dira, informazioa ematen zaio 
eta prestazio edo zerbitzu egokienera bideratzen da.

3.3 Gizarte-larrialdietarako laguntzak

Gastu oinarrizkoenei (ostatuari, elikadurari, faktura energetikoei…) 
aurre egiteko baliabide nahikorik ez daukaten pertsonentzako 
laguntza ekonomikoak dira.

3.4 Laguntza bereziak

Beste laguntza ekonomiko batzuk dira, eskatzen dituen pertsona 
jada jasotzen ari den prestazioak osa ditzaketenak. Kasu 
honetan, emakida puntuala izango da edo hilabete batzuk 
bakarrik iraungo du.
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3.5 Mendekotasunari buruzko legearekin 
lotutako prestazioak

FAMILIA-INGURUNEKO ZAINTZETARAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA 
(FIZPE-A)
Ahaide bati mendekotasuna duen pertsona zaintzea errazteko 
laguntza ekonomikoa da. Horretarako, zaintzaileak etxe berean 
bizi behar du.

LAGUNTZA PERTSONALERAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA (LPPE-A)
Mendekotasuna duen pertsonari zaintzan arreta emateko 
profesional bat kontratatzeko laguntza ekonomikoa da.

ZERBITZUARI LOTUTAKO PRESTAZIO EKONOMIKOA (ZLPE-A)
Plaza itundu bat eskuratzeko itxarote-zerrenda dauden bitartean 
mendekotasuna duten pertsonentzako egoitza edo eguneko 
zentro bateko plaza pribatu baten zati bat ordaintzeko laguntza 
ekonomikoa da. 
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3.6 Beste prestazio ekonomiko batzuk

Adineko pertsonek eta desgaitasuna duten pertsonek laguntza 
ekonomiko gehiago dauzkate, adibidez, kotizazio gabeko pentsioa 
(KGPa), gizarte-ongizateko funtsa (GOFa) eta desgaitasuna duten 
pertsonentzako mugikortasun-sorospena (DPMSa). 

Gizarte Ongizateko arloan lehen esandako prestazioak eta beste 
hainbat jasotzeko informazioa eta aholkuak ematen ditugu.
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Adinekoentzako gizarte-guneak
.- Iraso
.- Luis Mariano 
.- Leakenea
.- Palmera Montero

1
2
3
4

.- Anaka Puiana 

.- Behobia 

.- Belaskoenea 

.- San Miguel

5
6
7
8

Egoitza ekipamenduak 
.- Ama Xantalen
.- Cruz Roja
.- Inmaculada (eguneko zentroarekin)
.- Caser (eguneko zentroarekin) 
.- Servicios Bidasoa
       (eguneko zentroarekin)

9
10
11
12
13

BEHOBIA

1
7

2

11 6
13

3
8

45
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GIZARTE
ONGIZATE

(Ospitale Zaharra)

Urdanibia plaza, 6


