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1.1. Txostenaren Helburuak, Metodologia eta Egitura 

 

1.1.1. Proiektuaren helburuak 

Honako txosten honek Zumaian bizi diren 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte 

diagnostikoa jasotzen du, Zumaiako Udaleko gizarte zerbitzuek IKEI Research & 

Consultancy-ri esleitu diotena.  

 

Proiektu honen helburu nagusia bikoitza da: alde batetik, udal agintariei eta gizarte 

zerbitzuetako langileei 75 urtetik gorako zumaiar adinekoen ezaugarri eta premiei buruzko 

ezagutza zehatza eskaini nahi zaie, zehazki, udal gizarte zerbitzuetara inoiz joan ez diren 

edo, gutxienez, azken bi urteetan joan ez diren adinekoena; eta, bestetik, gaur egun 

Gizarte Zerbitzuek eskaintzen dituzten zerbitzu eta prestazioen berri eman nahi da.  

 

Adineko pertsonen beharrak ezagutzea, geroz eta handiagoa den kolektiboa eta geroz 

eta egoera anitzagoak dituen kolektiboa izanik, Udalak bere 2015-2025 Plan Estrategikoari 

esker identifikatu duen funtsezko proiektuetako bat da. Aztergai den kolektibo honen 

premiak identifikatzea ezinbestekoa da, esku-hartze publikoari esker behar horien 

asebetetze-maila egokia eta eraginkorra bermatzeko. 

 

 

1.1.2. Aplikatutako metodologia 

a) Landa-lana, adinekoen etxeetan egindako elkarrizketa pertsonalak  

Aztergai diren herritarren beharrak eta eskaerak ezagutzeko, beharrezkoa izan da, 

gutxienez, azken bi urteetan udal gizarte zerbitzuetara joan ez diren  75 urtetik gorako 

adineko pertsonei elkarrizketa pertsonalak egitea. Elkarrizketa hauek adinekoen 

etxebizitzetan egin dira eta proiektuaren oinarrizko pieza metodologikoa osatzen dute. 

Elkarrizketa pertsonal izendun hauek egiteko datu-basea Zumaiako Udaleko gizarte 

zerbitzuen arloak prestatu du. Datu-base horretan adineko pertsonen izena, adina, 

helbidea eta telefonoa barneratzen dira, eta baita bizilekuaren arabera adinekoari 

dagokion gizarte-langilearen datuak ere. 

 

Landa-lana egin baino lehen, diagnostikoaren nondik norakoak azaltzen zituen aurkezpen 

gutun bat bidali zen adineko pertsonen etxebizitzetara, hartzaile bakoitzari ikerketa honen 

bidez lortu nahi ziren helburuak adieraziz eta jarraituko zen prozeduraren berri emanez 

(etxebizitzetako bisitak finkatzeko telefono dei bat egingo zela adieraziz). 

 

Landa-lan hau 2018ko azaroa eta 2019ko urtarrila bitartean garatu da. 
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Erabilitako galdetegia (ikusi A Eranskina) honela egituratuta zegoen: 

 Ezaugarri soziodemografikoak (sexua, adina, egoera zibila, familia-tipologia,…) 

 Osasun-egoera subjektiboa 

 Harreman-egoera 

 Ongizate materialaren balorazioa (Etxebizitza eta egoera ekonomikoa) 

 Udal gizarte zerbitzuekin harremana (ezagutza, balorazioa, etorkizunean behar 

izan ditzazkeen zerbitzu eta baliabideak…) 

Behin galdetegia bete ondoren, eta adineko pertsonei gizarte zerbitzuek eskaintzen 

dituzten zerbitzuen berri emate aldera, elkarrizketatutako pertsona bakoitzari Zumaiako 

adinekoei zuzendutako arreta-baliabideen Gida bana eta Gizarte Zerbitzuetako 

harremanetarako telefonoa duen iman bana eman zaie (ikusi B Eranskina). 

Ondorengo bi tauletan, hurrenez hurren, landa-lanaren emaitzak  jasotzen dira, lortutako 

erantzun efektiboen indizeari dagokionez, eta unibertsoaren eta laginaren banaketari 

dagokionez, adineko pertsonen sexuaren, adinaren eta bizilekuaren arabera. 

 

1.1 Taula Landa-lanaren emaitza 

Emaitza Nº % 

Osatutako galdetegiak 422 67,3 

Azterlanean parte hartzeari uko egitea 115 18,3 

Egoera berezien antzematea:  0,0 

 Ospitalizazioa 7 1,1 

 Familiakide batekin bizi da 1 0,2 

 Egoitza zentro batean bizi da 6 1,0 

 Heriotza  7 1,1 

 Muga psiko-fisikoak (*) 3 0,5 

 Ez da udalerrian bizi 5 0,8 

 Gizarte zerbitzuen erabiltzailea da jada 10 1,6 

Kontaktu ez-lokalizatuak   

 Erantzungabeko deiak/ ezin aurkituzkoak 29 4,6 

 Telefonoa gaizki dago 22 3,5 

GUZTIRA 627 100,0 

* entzumen arazoak 

Iturria: IKEI, Zumaian, 75 urte edo gehiago dituztenen Inkesta, 2018. 
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1.2 Taula Zumaian 75 urte edo gehiago dituzten eta gizarte zerbitzuekin inoiz 

kontaktua izan ez duten, edo azken bi urteetan erabili izan ez duten 

biztanleriari inkesta. Unibertsoaren eta laginaren banaketa 2018 

Emaitza Unibertsoa Lagina 

Sexua   

 Emakumezkoak  340 232 

 Gizonezkoak 287 190 

Adina   

 75 - 79 urte 279 178 

 80 - 84 urte 190 169 

 85 - 89 urte 113 61 

 90 urte edo gehiago 45 14 

Sekzioa   

 S1 - Larretxo Ardatza 164 120 

 S2 - Basadi 125 95 

 S3 - Aitamari 119 81 

 S4 - Santa Klara- Amezmendi 102 58 

 S5 - Jadarre 70 43 

 S6 - Basustagaña - Artadi 47 25 

GUZTIRA 627 422 

Iturria: Gutxienez azken bi urteetan udal gizarte zerbitzuetara joan ez diren 75 urte eta gehiagoko pertsonei 

egindako Inkesta, 2018. 

 

b) Azterketa estatatistikoa, dokumentu-iturrietatik eta udaleko gizarte zerbitzuek aztertu 

beharreko pertsonei buruz emandako informaziotik abiatuta 

Testuinguru orokor gisa, zenbait estatistika-iturritan jasotako informazioaren azterketa egin 

da, Zumaian bizi diren adineko pertsonen ezaugarri orokorrak ezagutze aldera, ahal den 

neurrian, bere eskualdearekiko eta Gipuzkoarekiko alderaketa eginez.  

 

Aztertu diren iturri estatistiko nagusienak honako hauek dira:  

 

 Behagi. 

 Udalmap. Eustat. 

 Udal Errolda. Eustat.  

 Errolda Udalerrika. INE. 

 Udal Errolda. Zumaiako Udala. 

 

Halaber, Udaleko gizarte zerbitzuek emandako informazioa erreferentziatzat hartuta, 

aztergai den biztanleriari dagozkion udal-erroldaren datuak aztertu dira; hau da, udaleko 

datuak oinarritzat hartuz, gutxienez, azken bi urteetan Gizarte Zerbitzuak erabili ez duten  

pertsonen datuak. 
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Beraz, azterketa estatistikoa eskala bikoitzean egin da: 

 

- Zumaian bizi den 75 urte edo gehiagoko biztanleria: 

o Kuantifikazioa eta karakterizazioa (2017ko datuak) 

o Zumaiako zahartze- eta gainzahartze-tasak eta beste lurralde batzuekiko 

alderaketa (Gipuzkoa, eskualdea…) (2017ko datuak) 

o Mendeko biztanleak, mendekotasun-tasak, eta beste lurralde batzuekiko 

mendekotasun-baliospenaren kuantifikazioa eta alderaketa (2017ko datuak) 

o Azken Errolda 2018ko datuen azterketa. 

 

- Aztergai den biztanleria: 75 urte edo gehiago udal gizarte zerbitzuekin aurrez 

kontaktatu gabe edo gutxienez azken bi urteetan kontakturik gabe. 

o Kolektiboaren kuantifikazioa eta karakterizazioa sexuaren, adinaren eta 

bizilekuaren arabera. 

 

 

1.1.3. Txostenaren egitura eta edukia 

Txostenak lau kapitulu eta lau Eranskin ditu. Sarrerako kapitulu honek, txostenaren 

helburuak, metodologia eta egitura jasotzeaz gain, oinarrizko arau-esparrua laburbiltzen du, 

eta, halaber, udal gizarte zerbitzuek adineko pertsonei eskaintzen dizkien baliabideak 

aurkezten ditu. 

 

Bigarren kapituluan, Zumaiako 75 urte eta gehiagoko kolektibo osoari eta lan honetan 

aztergai den kolektiboari dagokion analisi estatistikoaren emaitza jasotzen da; hau da, 75 

urte eta gehiagoko pertsonak, Udalaren datuen arabera, gutxienez, azken bi urteetan 

gizarte-zerbitzuetara joan ez direnak. 

 

Hirugarren kapituluan landa-lanean bildutako informazio guztia aztertzen da, hau da, azken 

bi urteetan udal gizarte zerbitzuen erabiltzaile izan ez diren 75 urtetik gorako pertsonei 

egindako etxeko elkarrizketa pertsonaletan jasotako informazioa. Elkarrizketa horiek, 

galdetegi egituratu bat euskarri izanez burutu direnak, baliagarri izan dira, alde batetik, 

pertsona hauen bizi-kalitatea eta arazoak ezagutzeko, eta, bestetik, gizarte zerbitzuen 

inguruan duten ezagutza-maila sakondu eta zerbitzu eta baliabide horiei dagokienez, 

etorkizunean izango duten eskaera-beharrak atzemateko. 

 

Laugarren eta azken kapituluetan, egindako azterketatik eratorritako ideia-indar nagusiak 

laburbiltzen dira, ondorio nagusiak eta baita gomendio batzuk esku-hartzeko alorrak 

identifikatuz. 

 

Txostenak lau eranskin ditu, hurrenez hurren, ondorengo edukiak barneratzen dituztenak: 

galdetegia, datu xehatuen ustiapen-taulak (A eranskina), Zumaiako Gizarte Zerbitzuen 

arloan dauden baliabideen gida (B eranskina), beste eremu geografiko batzuetan 
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behatutako zahartze aktiboko programa eta praktika onak (C eranskina) eta, azkenik, 

kaleen banaketa sekzioaren arabera ( D eranskina) .  

 

 

1.2. Marko arauemailea 

Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 5eko 12/2008 Legeak, eta Gizarte Zerbitzuen Euskal 

Sistemako Prestazio eta Zerbitzu Zorroari buruzko 185/2015 Dekretuak, arlo publikoko 

prestazioak eta laguntzak zehazten dituzte, eta zerbitzu bakoitzaren izaera, helburua, 

pertsona hartzailea, zerbitzu edo prestazio bakoitza jasotzeko baldintzak eta ordainketa 

partekatura lotua dagoen edo ez finkatzen dute.  

 

Adineko pertsonen kasuan, zerbitzu eta prestazioen zorroa, Autonomia Pertsonala Sustatu 

eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei Arreta emateari buruzko abenduaren 14ko 

39/2006 Legearekin osatzen da, mendekotasun-egoeran dauden pertsonei laguntzeko 

baliabideak ezartzen dituena. 
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1.3 Taula Udal gizarte zerbitzuen arloko oinarrizko araudia 

Araudi orokorra 

 Abenduak 27, 10/2000 LEGEA, Gizarte Eskubideen Eskutitza. 

 Abenduak 5eko 12/2008 Legea, gizarte zerbitzuena. Gizarte zerbitzuen 

alorreko funtzioen zehaztapena, 155/2001 dekretua.  

 Euskal sistemako gizarte zerbitzuen gizarte fitxa eta diagnostiko sozialaren 

tresna  

 Euskal Sistemaren Gizarte Zerbitzuen eta Prestazio eta Zerbitzu Zorroaren 

185/2015 dekretuak 

 Apirilak 7ko 2/2016 Legea, Euskadiko erakunde lokalak. 

Desgaitasuna 

eta 

menpekotasuna 

 39/2006 Legea, Abenduaren 14koa, Autonomia pertsonala eta 

mendekotasuna duten pertsonen Arreta Sustatzen duena. 

 35/2002 Legea, Uztailaren 12koa, maialako eta malgua den jubilazio sistema 

ezartzeko  neurriak jasotzen dituena.  

 7/2008 Dekretua, Uztailalaren 12koa,  39/2006 legearen Autonomia 

pertsonala eta mendekotasuna duten pertsonen Arreta Sustatzen duenaren 

inguruko prestazio ekonomikoak ezartzen dituena.  

 569/2011 Dekretua, Apirilaren 20koa, 2011 urterako, autonomia eta 

mendekotasun arretarako pertsonei zuzendutako babes minimoa 

bermatzen duena. 

 41/1998 Dekretua, Martxoaaren 10ekoa, adineko pertsonentzat egoitza 

zerbizuena.  

 12/201 Foru Dekretua, Maiatzaren 24eko, Gipuzkoan, Mendekotasunari 

loturiko zentroetako erabiltzaileek egin behar duten diru ordainketa minimoa 

jasotzen duena.  

 87/2015 Foru Dekretua, Abenduaren 15ekoa, Gipuzkoan, Mendekotasunari 

loturiko zentroetako erabiltzaileek egin behar duten diru ordainketa 

maximoa jasotzen duena. 

 29/2008 Foru Dekretua, apirilaren 25ekoa, Mendekotasuna duten Adineko 

pertsonak dituzten Familientzat zuzendutako  Sendian Programa.  

 7/2015 Foru Dekretua, martxoaren 24koa, Gipuzkoan, egoitza zentro eta 

eguneko zentroetara, mendekotasuna duten pertsonentzat sarbidea 

jasotzen duena.  

 Etxez-etxeko laguntza. Udal Dekretua. 

 

 

Gipuzkoan, Zorroaren Dekretuak adineko pertsonen gizarte beharrei aurre egiteko 

ondorengo baliabideak eta zerbitzuak ezartzen ditu:  

 

a) Udal-eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak, edo laguntza ekonomikoak: 

o Informazio-, balioespen-, diagnostiko- eta orientabide-zerbitzua. 

o Etxez etxeko laguntza-zerbitzua ELZ. 

o Zaintzaileei laguntzeko zerbitzua. 

o Eguneko arretarako zerbitzuak. 

o Gaueko harrera-zerbitzuak. 

o Adinekoentzako ostatu-zerbitzua: 

 Tutoretzapeko apartamentuak 

 Etxebizitza komunitarioa. 
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b) Foru-eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak, edo laguntza ekonomikoak: 

o Mendetasuna, desgaitasuna, bazterkeria eta babesgabetasuna balioesteko eta 

diagnostikatzeko zerbitzua. 

o Eguneko zerbitzuak edo zentroak. 

 Autonomia-mugek eragindako premiei erantzuteko eguneko zerbitzua edo 

zentroa. 

o Gaueko harrera-zentroak. 

 Autonomia-mugek eragindako premiei erantzuteko gaueko zentroa. 

o Egoitza-zentroak. 

o Atsedenerako zerbitzua. 

o Bigarren mailako arretarako beste zerbitzu batzuk. 

 Autonomia babesteko zerbitzuak. 

 Bizimodu independentea babesteko zerbitzua. 

 Laguntza teknikoak (laguntza-produktuak) emateko eta ingurune fisikora 

egokitzeko zerbitzua. 

 Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza-zerbitzua. 

 Garraio egokituko zerbitzua. 

o Gizarteratzea eta/edo autonomia errazteko prestazioak, baita gizarte-larrialdiko 

edo gizarte-premiazko egoeren, mendetasun-egoeren edo babesgabetasun-

egoeren ondorio ekonomikoak estaltzeko edo arintzeko ere: 

 Laguntza Pertsonalerako Prestazio Ekonomikoa (LPPE). 

 Familia-inguruneko zainketetarako eta zaintzaile ez-profesionalei laguntzeko 

prestazio ekonomikoa (FIZPE). 

 Eta zerbitzuari loturiko prestazioa.  

 

c) Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko zerbitzuak eta prestazioak, edo laguntza 

ekonomikoak: 

o Telelaguntza-zerbitzua. 
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Adineko Pertsonentzako Arreta Baliabideak  

INFORMAZIOA,  

BALORAZIOA, 

DIAGNOSTIKOA 

Y ORIENTAZIOA 

 Informazio, balioespen, diagnostiko eta orientazio zerbitzua  

 Mendekotasunaren diagnostikoa eta balioespen zerbitzua  

 Desgaitasunaren balioespen zerbitzua  

EGUNEKO 

ARRETA EDO 

ARRETA 

ETXEBIZITZAN  

 Etxez-etxeko laguntza zerbitzua  

 Tele-laguntza zerbitzua  

 Laguntza teknikoak 

 Eguneko arreta zerbitzuak.  

 Autonomiaren mugaketatik eratorritako beharrez arduratzeko zerbitzua edo eguneko 

zentroa.  

 Sendian  Programa: zaintzaleak diren pertsonei laguntza zerbitzua  

EGOITZAKO 

ARRETA 

 Autonomiaren mugaketatik eratorritako beharrez arduratzeko gaueko zentroa. 

 Egoitza zentroak  

 Atsedenerako zerbitzuak  

 Tutoretzapeko apartamentuak  

 Komunitateko etxebizitza  

PRESTAZIO 

EKONOMIKOAK 

 Sarreren garantiaren errenta  

 Larrialdi sozialeko laguntzak 

 Kontribuziorako ez diren pentsioak  

 Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa  

 Ingurune familiarreko zainketarako prestazio ekonomikoa eta profesionalak ez diren 

pertsona zaintzaileentzat laguntza.  

 Zerbitzura loturiko prestazio ekonomikoa  

BESTE 

ZERBITZUAK ETA 

BALIABIDEAK 

 Adineko pertsonentzat jarduerak 

 Aisialdi jarduerak 

Iturria: IKEI, norberak egina  
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1.3. Adineko Pertsonei zuzendutako  Zumaiako Gizarte Zerbitzuak  

Udalerriko gizarte zerbitzuen egoitza nagusia eta lehen arreta gunea, Branka eraikinean 

kokatzen da. Udal-erakunde honen helburu orokorra Zumaiako pertsonen ongizatea, 

autonomia eta bizi-kalitatea sustatzea da, bertan eskaintzen diren zerbitzu, baliabide eta 

prestazioen bidez.  

 

 

 

 

Oinarrizko gizarte zerbitzuek honako baliabide eta prestazioak eskaintzen dituzte adineko 

pertsonentzat:   

 

 Pertsonei eta haien familiei 

informazioa ematea 

 Tele-laguntza zerbitzua 

 Etxez-etxeko laguntza zerbitzua 

 Laguntza produktuen programa  

 Udalaren laguntza produktuak  

 Sendian Programa  

 Apartamentu balioaniztunak 

 Eguneko zentroa  

 Aldi baterako egonaldiak 

 Mendekotasunerako prestazio 

ekonomikoak 

 Bestelako prestazio ekonomikoak  

 Zahartze aktiboa sustatzen duten 

ekimenak 

 Gizarte Zentroa  

 Udalerriko adineko pertsonentzat 

jarduerak 

 

 

Pertsonei eta haien familiei Informazioa emateko zerbitzua, gizartea, eta batez ere, adineko 

pertsonak kezkatzen dituzten gai nagusien inguruko informazioa eskainiz:  

 

 Zerbitzuen eta prestazioen, eta erabiltzaileen eskubide eta betebeharren 

inguruan berri ematea.  

 Pertsonen eta haien ingurunearen gaitasunak balioestea, eta jarraipena behar 

duen esku-hartzea bada, lehen diagnostiko bat egitea pertsona horren, bere 

familiaren eta interesatutako pertsonaren laguntza sarearen parte-hartzearekin. 

 Kasu bakoitzean gehien komeni den zerbitzuetara bideratzea. 

 Arreta plan pertsonalizatuak egitea. 

 BRANKA eraikina, Aizkorri Kalea 4 
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 Zerbitzu eta prestazioen sistemara sarrera kudeatzeko beharrezkoak diren 

tramite, gestio eta koordinazioak burutzea. 

 Zumaiako herritarrek behar duten arreta eta babes beharrak antzeman, eta 

kasu bakoitzean beharrezko ekintzak abian jartzea. 

 

Tele-laguntza zerbitzuak, tele-alarma komunikazio gailua, telefono linea batekin eta 

ekipamendu informatiko espezifiko batekin integratzen du. Honi esker, pertsona 

erabiltzailea berehala jar daiteke harremanetan etengabe martxan dagoen arreta 

zerbitzuarekin, egunean 24 orduz eta urteko egun guztietan erabilgarri dagoelarik 

espezifikoki prestatutako langileekin.  

 

Mendekotasun balioespena, autonomia fisiko, sentsorial, psikiko edo intelektual faltagatik 

edo galeragatik, egunerokotasuneko ekintzak, eta bereziki, zaintza-pertsonalarekin 

loturikoak, burutzeko laguntza esanguratsua behar duten pertsonen mendekotasun-maila 

balioesteari dagokio.  

 

Gradu desberdinak daude:  

 

I. Gradua:   Mendekotasun Ertaina: Pertsonak eguneroko ohiko jarduerak egiteko 

laguntza behar duenean, gutxienez, egunean behin. 

 

II. Gradua:        Mendekotasun Esanguratsua: Pertsonak eguneroko ohiko jarduerak 

egiteko laguntza behar duenean egunean bi edo hiru aldiz, baina ez 

duenean etengabe zaintzaile bat behar.  

 

III. Gradua:  Mendekotasun Handia: Pertsonak eguneroko ohiko jarduerak egiteko 

laguntza behar duenean egunean behin baino gehiagotan, eta bere 

autonomia intelektualaren eta fisikoaren galera dela medio, pertsona 

baten laguntza behar duenean ezinbestean eta etengabe.  

 

Mendekotasun gradu bakoitzean bi maila ezartzen dira, pertsonen autonomiaren eta 

behar duten zaintzaren intentsitatearen arabera. Balioespen honen araberakoa izango da, 

abenduaren 14ko Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legearen arabera pertsonari 

dagozkion zerbitzu eta prestazioen aitorpenerako eskubidea.  

 

Etxez etxeko laguntza zerbitzua, Gizarte Zerbitzuen sistema publikoaren oinarrizko prestazio 

bat da, eta behar bezala prestatutako langileekin, zerbitzu integrala eta pertsonalizatua 

eskaintzen die etxean bertan, beren autonomia mugatu eta harremanak kaltetzen dituzten 

egoeran dauden familia eta banakoei.  

 

Zerbitzuaren helburua, berau jasotzen duten pertsonen ongizate fisiko, psikologiko eta 

soziala berrezartzea, mantentzea eta handitzea da, beren familia-ingurunean mantendu 

eta eguneroko bizitza ahalik eta modu normalenean garatu ahal izateko, zaharren-egoitza 

batean sartzea atzeratuz.  
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Laguntza-produktuen programa, desgaitasunen bat duten pertsonei edo mendekotasun 

egoeran dauden pertsonei laguntza ekonomikoak ematean datza, elementu teknikoak 

erosi edo autonomia pertsonala eta irisgarritasuna ahalbidetzen duten obrak egin ahal 

izateko, egunerokotasuneko jarduerak erraztuz. Laguntza hau eskatu aurretik, beharrezkoa 

da mendekotasun balioespena edo Gipuzkoako Foru Aldundiaren desgaitasun kalifikazioa 

izatea, horretarako, Udaleko Gizarte Zerbitzuetan hitzordua eskatzea beharrezkoa delarik.   

 

Udaleko laguntza-produktuak, ezintasunen bat duten pertsonei edo mendekotasun 

egoeran dauden pertsonei laguntzeko produktuak dira, egunerokotasuneko jarduerak 

burutzerako garaian autonomia pertsonala eta irisgarritasuna errazteko. Udalak laguntzako 

produktu batzuk ditu, eskatzaileari uzteko, eskaera tramitatu eta Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren aldetik laguntza produktua jasotzen duen bitartean.    

 

Sendian programa, bere inguruan mendekotasuna duten pertsonak zaintzen dituzten 

familiei laguntza eskaintzeko programa bat da, desdoikuntza familiarrak aurreikusi, 

bizikidetza normal bat eskaini eta mendekotasuna duen adineko pertsonari  arreta egokia 

eskaintzea helburu duena. Programak ondorengo baliabideak barneratzen ditu: heziketa 

ikastaroak, laguntza taldeak, laguntza psikologikoa eta astebukaeratan eta jai egunetan, 

eguneko arreta.  

 

Apartamentu balioaniztunak, laguntza-sarean barneratzen diren baliabideak dira, bizileku 

egokirik ez duten adineko pertsonen bizitoki- eta jarraipen-beharrei erantzuteko, bizikidetza-

edo bakardade-arazoak dituzten edo/eta bere baliabide ekonomikoak direla medio, 

merkatuan etxebizitza bat eskuratzeko zailtasunak dituzten pertsonei laguntza eskaintzeko 

helburuarekin. 

 

Eguneko zentroa, arreta pertsonalizatua behar duten adineko pertsonei zaintza egokia 

emateko guneak dira, gaitasun fisiko, psikologiko eta sozialak mantendu eta indartzeko 

helburuarekin, eta baita garraio, higiene, jantoki eta osasunaren jarraipen zerbitzuak 

eskaintzeko ere. Halaber, garraio, osasun, garbiketa eta elikadura beharren jarraipen 

zerbitzua eskaintzen da.  
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Egoitza zentroak, ostatua, mantenua eta arreta pertsonalizatua eta jarraia eskaintzen 

duten zentroak dira. Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko beharrezkoak diren zainketak 

eta laguntza pertsonala bermatzen dira, bereziki, ostatua, zaintza pertsonala, mediku-

zerbitzua, erizaintza, balorazioa, jarraipena eta zerbitzu psikosozialak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Aldi baterako egonaldiak, buruko gaixotasunak, desgaitasunak edo mendekotasun 

egoeran dauden adineko pertsonei behar duten zaintza zerbitzuak bermatzeko baliabidea 

da, adinekoaren familiakoei eta zaintzaileei atsedena ematea ahalbidetuz, eta beste 

edozein gertakizunen ondorioz pertsonaren zaintza eten dezaketen egoerei erantzunez. 

Zerbitzu honen helburua, nolabaiteko aldizkakotasun batekin familiari zaintza lanetan 

atsedena ematea da, aldi berean, mendekotasun egoeran dagoen adineko pertsonaren 

arreta bermatuz. Aldi baterako egonaldi laburrak eta luzeak eskaintzen dira.  

 

Mendekotasuna duten pertsonentzako prestazio ekonomikoak eta bestelako prestazioak, 

adineko pertsonak egoitzetan eta apartamentu balioaniztuetan egotearen kostuei aurre 

egiteko laguntza ekonomikoak dira, familiakoei mendeko pertsonen zainketan laguntzeko 

prestazioak, etxean laguntza profesionala kontratatzeko prestazioak, eguneroko gastuei 

aurre egiteko laguntzak, hala nola, alokairua, gastu energetikoak eta mantenua, besteak 

beste.  

 

Zumaiako Nagusien mahaia eta zahartze aktiboa sustatzen dituzten ekintzak, adineko 

pertsonekin eta hauen alde lan egiten duten udaleko ordezkariez, borondatezko langileez 

eta familiarrez osatutako talde honi esker, beraien artean ezagutu eta herritarren, 

profesionalen, erakundeen eta elkarteen lanak partekatzen dituzte. Une berean, udal 

mailan landu daitezkeen gaiak aztertu, baloratu eta proposatzen dira, eta proiektuak 

sustatzen dira, era koordinatu batean.  

      

          Otezuri Egoitza             San Juan Egoitza  
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2.1. Adineko Pertsonen Ezaugarritzea Zumaian 

 

2.1.1. Lurraldeka alderatzeko datuak: 2017 

 

Zahartzea Zumaian nabari den fenomeno bat da, baina prozesu hau ez da Gipuzkoan 

bezain esanguratsua 

 

Biztanleria zahartzen ari da bai Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE), bai Gipuzkoan eta 

baita Zumaian ere.  Hurrengo grafikoan ikus daitekeen moduan, 65 urtetik gorako eta 75 

urtetik gorako biztanleriaren pisua esanguratsua da esparru geografiko guztietan. 

 

Gainzahartze-erakusleak (75 urtetik gorakoen portzentaia) %7,9ko balioa hartzen du 

Zumaian, Gipuzkoan, aldiz, %10,6koa.  

 

2.1 Grafikoa Zumaia eta Gipuzkoako zahartze eta gain-zahartze erakuslea, 2017  

 

Iturria: IKEI, elaborazio propioa Udalmapen datuetan oinarrituta. 
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Adineko biztanleriaren feminizazioa fenomeno orokor bat da, Zumaian ere ikus 

daitekeena.  

 

Zumaian, guztira, 75 urtetik gorako 793 pertsona bizi dira. Zenbateko horretatik, ehuneko 

handi bat, %60,4a, emakumezkoak dira, hau da, adin horretara iristen diren bost 

pertsonetatik hiru emakumezkoak dira.  

 

Eskualde mailan, 75 urtetik gorako emakumeen ratioa %61,3koa da, ehuneko hau 

Zumaiakoa baino altuagoa eta  probintzia mailan lortzen den ehunekoa baino apur bat 

txikiagoa izanik. Gipuzkoan, emakumeek Zumaian baino kuota handiagoa lortzen dute: 

75 urtetik gorako adinekoen %61,9a emakumezkoak dira. 

 

2.2 Grafikoa 75 urtetik gorako biztanleriaren banaketa sexuaren arabera (%) 2017  

 

Iturria: IKEI, elaborazio propioa Udalmapen datuetan oinarrituta. 

  

2.1 Taula Gipuzkoa, Urola Kosta eta Zumaiako zahartze eta gain-zahartze 

erakusleak, 2017  

 Zumaia  Urola Kosta  Gipuzkoa 

Zahartzearen erakuslea: 65 urte eta 

gehiagoko biztanleak 
17,81 18,88 21,60 

Gain-zahartzearen erakuslea 7,92 7,02 10,61 

75 urte eta gehiagoko biztanleak (*) 793 5.291 76.316 

75 urte eta gehiagoko emakumeak 314 3.244 47.308 

75 urte eta gehiagoko gizonak 479 2.047 29.008 

Iturria: IKEI, elaborazio propioa Udalmapen datuetan oinarrituta. 

(*) Gizarte-zerbitzuek eta Udal erroldak pasatako azken datuen arabera, 75 urte edo gehiago dituzten 

pertsonak, 2018ra,  789 pertsonetara iristen dira, baina taulan beste lurraldeekin alderatu ahal izateko 

2017ko datuak mantentzea erabaki da. 
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Zumaiako adineko pertsonen mendekotasun-tasak Gipuzkoan eta Urola Kostan baino 

apalagoak dira  

 

Zumaian, 2017an, mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen bolumena 264koa 

da, 2011. urtean lortutako zenbatekoaren oso antzerakoa (+%0,4).  65 urtetik gorako 

pertsona guztiek izandako bilakaerarekin alderatuz, nabarmentzekoa da mendekotasun 

indizeak egonkortuta daudela (+%19 2011-2017 epealdian).  

 

2.2 Taula Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen bilakaera, Zumaia         

2011-2017  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2011/2017  

% 

65 urte edo gehiago dituz-

ten pertsonak guztira 
1.492 1.527 1.583 1.647 1.700 1.730 1.776 +19,0 

65 urte edo gehiago dituz-

ten  eta mendekotasuna 

duten pertsonak 

263 251 250 250 254 267 264 0,38 

65 urte edo gehiago dituz-

ten pertsonen mendekota-

sun tasa (%) 

17,63 16,44 15,79 15,18 14,94 15,43 14,86 -15,2 

Iturria: IKEI, elaborazio propioa Behagiren datuetan oinarrituta.  

 

 

Zumaian mendekotasun egoeran dagoen biztanleen portzentajea, biztanleria osoarekiko, 

%3,43koa da, Urola Kosta eskualdearen eta Gipuzkoako lurraldearen azpitik. Aitzitik, 65 

urtetik gorako pertsonen mendekotasun-tasa (%14,9) Gipuzkoakoa baino apur bat 

handiagoa da (%14,4).  

  

2.3 Grafikoa Zumaia eta Gipuzkoako 65 urtetik gorako biztanleriaren mendekotasun-

tasa, 2017  

 

Iturria: IKEI, elaborazio propioa Udalmapen datuetan oinarrituta. 
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Ondorengo grafikoan, 65 urtetik gorako mendeko biztanleriaren banaketa jasotzen da, 

sexuaren arabera bereiztuta. Nahiz eta aztertutako urte guztietan emakumezkoen 

ehunekoa askoz ere handiagoa izan, 2016 eta 2017. urteetan, gizonezkoen pisua nolabait 

handitu dela esan daiteke, aurreko urteetan lortutako balioekin alderatuz gero. 

 

2.4 Grafikoa Mendekotasun egoeran dauden 65 urtetik gorakoen bilakaera sexuaren 

arabera (%), 2011-2017  

Mendekotasuna duten eta 65 urtetik gora dituzten pertsonak 

 

Iturria: IKEI, elaborazio propioa Behagiren datuetan oinarrituta. 

 

 

Zumaiako emakumeen mendekotasun-tasa %18,4koa da, gizonen artean, aldiz, 

%10,6koa. Emakumezkoen bizi-itxaropen handiagoa, eta, beraz, beren batez besteko 

adin altuagoa, desberdintasun honetan eragiten duen faktore bat da, zalantzarik gabe. 

Emakumeen mendekotasun-tasa altuagoa da Zumaian Gipuzkoan baino (%17,6),  baina 

eskualdekoa baina baxuagoa (19,4%).   

 

 

2.5 Grafikoa Mendekotasun-tasa sexuaren arabera (%) 2017 

65 urtetik gorako pertsonak  

 

Iturria: IKEI, elaborazio propioa Behagiren datuetan oinarrituta. 
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Ondorengo laburpen taulan, Gipuzkoa eta eskualdeko datuekin alderatuta, Zumaian 

adineko pertsonen datuak positiboagoak direla ikus daiteke. Alde hau, bereziki, zahartze 

eta gain-zahartze tasetan eta mendekotasuna duten biztanleen ehunekoan ikus daiteke, 

hiru aldagai hauek Gipuzkoa eta eskualdekoak baino baxuagoak baitira.  

 

2.3 Taula Adineko Pertsonen inguruko adierazleen alderaketaren laburpena.  2017 

 Zumaia  Urola Kosta  Gipuzkoa 

Zahartze-tasa 17,81  18,88  21,60  

Gain-zahartze tasa 7,92  7,02  10,61  

75 urte edo gehiago dituzten  

emakumeen % 

60,4  61,3  61,9  

Mendekotasuna duen biztanleen  % 3,43  3,86  4,05  

65 urte edo gehiago dituzten gizonez-

koen mendekotasun tasa %  

10,64  12,04  11,06  

65 urte edo gehiago dituzten  ema-

kumezkoen mendekotasun tasa %  

18,37  19,36  17,56  

Iturria: Iturria: IKEI, elaborazio propioa Udalmapen eta Behagiren datuetan oinarrituta. 

 

 

2.1.2. Udal Erroldako datuak: 2018 

2018. urtean Zumaian erroldatuta dagoen biztanleria zenbatekoa 10.065 pertsonekoa da, 

hauetatik 5.056 emakumeak (%52,2) eta 5.009 gizonezkoak (%49,8) direlarik.  

 

Azken datu horien arabera, Zumaian 75 urtetik gorako 789 pertsona bizi dira, biztanleria 

osoaren % 7,8a bereganatzen dutelarik; horietatik 472 emakumeak dira eta 317 

gizonezkoak. Kolektibo honetan emakumeen nagusitasuna oso agerikoa da: %59,8 eta 

gizonezkoena, berriz, %40,2. Emakumeek euren nagusitasuna handitzen dute adinean 

aurrera egin hala; izan ere, 65 eta 74 urte bitarteko pertsonen artean, %50,1 emakumeak 

dira, aldiz, 75 urtetik gorako tartean, ia %60a bereganatzen dute emakumeek. 

 

2.4 Taula Biztanleria adin multzoka, Zumaia 2018 

 
Gizonak Emakumeak Guztira 

19 urte baino gutxiago 1.153 1.108 2.261 

20- 64 urte bitartean 3.024 2.959 5.983 

65 -74 urte bitartean 515 517 1.032 

75 urte edo gehiago 317 472 789 

Guztira 5.009 5.056 10.065 

Iturria: Gizarte zerbitzuak. Udal Errolda 2018 
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75 eta 90 urte edo gehiagoren arteko adin multzoak aztertuz, banako kopuru handiena 

80-84 urte bitartean kokatzen dela (275 pertsona) ikus daiteke ondorengo taulan, oso 

gertutik jarraitzen diolarik 75-79 urte bitarteko adin-tarteak (274 pertsona).  

 

Urteetan oso aurrera dauden adinekoen artean, 90 urtetik gorakoak, 78 pertsona 

zenbatzen dira, zenbateko hau oso adierazgarria delarik. Hauetatik %78,2 emakumezkoak 

dira.  

 

2.5 Taula 75 urte edo gehiagoko biztanleria, adin multzoka, Zumaia 2018 

 
Gizonak Emakukeak Guztira 

Kop. % Kop. % Kop.  

 75 eta 79 urte artean 127 46,4 147 53,6 274 

 80 eta 84 urte artean 116 42,2 159 57,8 275 

 85 eta 89 urte artean 57 35,2 105 64,8 162 

 90 urtetik gorakoak 17 21,8 61 78,2 78 

Guztira  317 40,2 472 59,8 789 

Iturria: Gizarte zerbitzuak. Udal Errolda 2018 

 

 

2.2. Aztergai den biztanleria: 75 urtetik gorako pertsonak, 

gutxienez, azken bi urteetan gizarte zerbitzuetara joan ez 

direnak  

2.2.1. Kuantifikazioa eta karakterizazioa sexu eta adinaren arabera 

Atal honetan, Zumaiako Udaleko gizarte zerbitzuen datu basearen arabera, gutxienez, 

azken bi urteetan gizarte zerbitzuetara joan ez diren eta aztergai den biztanleria osatzen 

duten pertsonen inguruko informazioa eta karakterizazioa jasotzen da.  

 

Biztanleria zati honetan 627 pertsona daude, eta Zumaian bizi diren 75 urtetik gorako 

adineko pertsonen (789) %79,5ek osatzen dute. 

  

Sexuaren araberako karakterizazioak erakusten duenez, emakumeen proportzioa 

gizonezkoena baino handiagoa da, %54,3 eta %45,7, hurrenez hurren.  Zumaian 75 urte 

baino gehiago duten pertsonen sexuaren araberako banaketa  alderatzen bada Gizarte 

Zerbitzuetako datu basean dauden pertsonenarekin ikusten da gizonezkoen portzentaia 

handiagoa dela datu basean: 45,7% eta 40% izanik. 
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2.6 Taula Aztergai den 75 urtetik gorako biztanleriaren egitura sexuaren arabera 

Sexua 
Gizarte Zerbitzuetako datu basea 

75 urtetik gorako 

biztanleria 

Nº %  

Gizonak 287 45,7 40,2 

Emakumeak 340 54,3 59,8 

Azterlanaren helburu den 75 urte edo 

gehiago dituzen adineko pertsonak 

GUZTIRA  
627 100,0 100,0 

Fuente: Gizarte Zerbitzuak, Zumaiako Udala 2018  

 

Adin-tarteen arabera, 75 urte baino gehiago dituzten eta proiektu honetan aztergai den 

biztanleriaren zati handiena 75-79 urte bitartekoak dira, %44,5a bereganatuz. Ondoren, 80 

eta 84 urte arteko tartea dago, %30,3ko pisua bereganatzen duelarik.  Adin handieneko 

muturrean, 95 urtetik gorako zumaiarrek, udalerrian bizi diren 75 urtetik gorako biztanleria 

osoaren %1,4a osatzen dute. 

 

Gizarte Zerbitzuetako datu basean dauden pertsonen batez besteko adina 81,5 urtekoa 

da eta 75 urte baino gehiago dutenen biztanleraiaren batez bestekoa, berriz, 82,6 

urtekoa. 

 

Sexuaren arabera, gizonezkoen kopurua 75-79 adin-tartean soilik gailentzen zaio 

emakumezkoen zenbatekoari, non gizonak %51,9 eta emakumeak %48,1 diren. Hortik 

aurrera, gainerako adin-tarte guztietan, emakumeak dira nagusi.  

  

2.7 Taula Aztergai den 75 urtetik gorakoen biztanleria-banaketa, adin-taldeka 

eta sexuaren arabera   

 

Adina 

Emakumeak Gizonak Guztira >75 urteko 
bitanleria 

(%) Nº % Nº % Nº % 

75-79 urte 134 39,4 145 50,5 279 44,5 34,7 

80-84 urte 104 30,6 86 30,0 190 30,3 34,9 

85-89 urte 71 20,9 42 14,6 113 18,0 20,5 

90-95 urte 24 7,1 12 4,2 36 5,7 
9,9 

>95 urte 7 2,1 2 0,7 9 1,4 

Guztira 340 100,0 287 100,0 627 100,0 100,0 

Iturria: Gizarte Zerbitzuak, Zumaiako Udala 2018  
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2.2.2. Aztergai den biztanleriaren kokapen geografikoa 1 

Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleen barruti eta sekzioari erreparatuz gero, %25ak           

1.sekzioa du bizitoki, hau da, Larretxo-Ardantza. 75 urte eta gehiagoko pertsonen 

biztanleria-bolumen handiena duen hurrengo sekzioa 2. sekzioa da, hau da, Basadi 

(%19,5). 

 

Zumaiako biztanleria osoaren banaketa barrutika eta aztergai den biztanleriarekin 

alderatuz, deigarria da Aitamariko 3. sekzioan dagoela, gutxienez, azken bi urteetan 

gizarte zerbitzuak erabili ez duten pertsonen kontzentrazio handiena. Izan ere, eremu 

honetan Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleen %16,6a biltzen da, eta, hala ere, aztertu 

beharreko populazioaren %19a bereganatzen du. 

 

Aitzitik, 4 eta 6. sekzioek, St.Klara-Amezmendi eta Basustagaña-Artadi, hurrenez hurren,  

biztanle-kontzentrazio txikiago bat pilatzen dute, gutxienez, azken bi urteetan udal gizarte 

zerbitzuetara joan ez diren pertsonei dagokionean: %16,3 eta %7,5 hain zuzen ere, sekzio 

hauetan, 75 urte eta gehiagoko biztanleriaren ehunekoak %18,5 eta %9,1 direlarik.  

 

2.6 Grafikoa Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriaren banaketa, sekzioka (%)   

 

Iturria: Gizarte Zerbitzuak, Zumaiako Udala 2018 

 

Ondorengo bi mapa hauetan, biztanleriaren banaketa ikus dezakegu; lehenengoak, 75 

urte edo gehiago dituzten eta Zumaian bizi diren biztanleria osoaren banaketa jasotzen 

du, eta bigarrenak, aztergai den biztanleria zatiaren banaketa (gutxienez azken bi 

urteetan kontakturik izan ez duten 75 urtetik gorako pertsonak). Mapa hauek aztertuz, 

egiaztatzen da nahiz eta udalerriko sekzio gehienek banaketa antzekoa izan, Aitamari 3. 

sekzioak, Sta.Klara-Amezmendi 4. sekzioak eta Basustagaña-Artadi 6. sekzioak alde 

garrantzitsu bat ezartzen dutela, aurrez adierazi den moduan.   
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2.7 Grafikoa Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriaren kokapena, sekzioka 

 

 

Iturria: Gizarte Zerbitzuak, Zumaiako Udala 2018 

 

Aztergai den biztanleriaren artean, bi kolektibo desberdintzen dira: 

  

 Lehenengoa, gizarte zerbitzuekin harremanik/ kontakturik  izan ez duten pertsonek 

osatzen dute.  

 Bigarrengoa, noizbait gizarte zerbitzuekin kontaktua edo harremana izan duten, 

baina azken bi urteetan gerturatu ez diren pertsonek osatzen dute.  

 

Zumaiako gizarte zerbitzuen arloak emandako datuen arabera, aztertu beharreko 75 

urtetik gorako biztanleriaren %62,7a lehenengo kolektiboarekin bat dator, hau da, inoiz ez 

dute harremanik izan udal gizarte zerbitzuekin. Gainerako zatia, %37,3, bigarren 

kolektiboari dagokio, hau da, udaleko datuen arabera, gutxienez, azken bi urteetan ez 

dute gizarte zerbitzuekin harremanik izan. 

 

Adinaren aldagaia aztertzean, espero zen bezala, gizarte zerbitzuetarako baliabidea 

adinarekin lotuta dagoela ondorioztatzen da: adinean geroz eta aurrerago egon, premia 

gehiago eta laguntza eta zerbitzu eskaera gehiago somatzen dira. Horrela, 75 urtetik 

gorako adinaren araberako biztanleriaren banaketa eta aztergai den biztanleriaren 

banaketa alderatuz gero, 75-79 urte bitarteko kolektiboaren gehiegizko ordezkapena 

egiaztatzen da udaleko datu-baseetan: %45eko pisua bereganatzen du, bere udalerriko 

portzentajea %35ekoa den bitartean. Gai honetan sakonduz, aztertu diren 95 urtetik 

gorakoen artean %100ak noizbait gizarte zerbitzuetara jo duela egiaztatu da.  85 eta 95 

urte bitartekoen artean, %55,7ak harremana izan zuen gizarte zerbitzuekin azken bi 

urteetan eta gainerako %44,3ak, berriz, ez du inoiz harremanik izan gizarte zerbitzuekin. 

 

75 urte edo gehiago dituen biztanleria guztira 
75 urte edo gehiago dituen eta azterlanaren helburu 
den biztanleria  
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2.8 Taula Aztergai den 75 urtetik gorako biztanleriaren banaketa adinaren arabera  

Adina 

Gizarte zerbitzuekin 

noizbait kontaktua izan 

duten pertsonak, baina 

ez azken bi urteetan 

Gizarte zerbitzuekin 

kontaktu edo 

harremanik izan ez 

duten pertsonak 

Guztira >75 urte 

Nº % Nº % Nº % % 

75-79 urte 73 31,2 206 52,4 279 44,5 34,7 

80-84 urte 69 29,5 121 30,8 190 30,3 34,9 

85-89 urte 56 23,9 57 14,5 113 18,0 20,5 

90-95 urte 27 11,5 9 2,3 36 5,7 
9,9 

>95 urte 9 3,8 0 0,0 9 1,4 

Total 234 100,0 393 100,0 627 100,0 100,0 

Batez besteko 

adina  
83,4 80,3 81,5 82,6 

Iturria: Gizarte Zerbitzuak, Zumaiako Udala 2018 

 

Sexuari dagokionez, noizbait udaleko gizarte zerbitzuekin harremanetan jarri diren eta 

inoiz harremanetan jarri ez direnen arteko aldea antzematen da. Hala, gizarte zerbitzuekin 

inoiz harremanik izan ez duen kolektiboaren artean, gizonezkoen zenbatekoa da nagusi 

(%54,4). Aitzitik, gizarte zerbitzuetara hurbildu diren pertsonen artean, baina ez azken bi 

urte hauetan, %68,9 emakumezkoak dira.  

 

2.9 Taula Aztergai den biztanleriaren banaketa sexuaren arabera 

Sexua 

Gizarte zerbitzuekin 
noizbait kontaktua izan 
duten pertsonak, baina 

ez azken bi urteetan 

Gizarte zerbitzuekin 
kontaktu edo harremanik 
izan ez duten pertsonak 

Guztira 

Nº % Nº % Nº % 

Gizonak 73 31,1 214 54,4 287 45,7 

Emakumeak 161 68,9 179 45,6 340 54,2 

Guztira 234 100,0 393 100,0 627 100,0 

Iturria: Gizarte Zerbitzuak, Zumaiako Udala 2018 

 

 

Kokapen geografikoari dagokionez, gizarte zerbitzuekin harremanik edo kontakturik izan 

ez duten pertsonei begiratuz gero, indize altuak erregistratzen dira 1. eta 2. sekzioetan, 

eremu hauek Larretxo-Ardantza eta Basadi zonaldeetan kokatzen direlarik. 4. sekzioan 

Santa Klara-Amezmendi eta 5. sekzioan Jadarre zonaldean, aurretiko harremana izan ez 

duen kolektibo honek %57,1a bereganatzen du, aztergai den 75 urtetik gorako guztizko 

adineko pertsonei dagokionean.  
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2.8 Grafikoa Gizarte zerbitzuekin kontaktua/harremana izan ez duten biztanleen 

banaketa bizilekuaren arabera,  %  

 

Iturria: Gizarte Zerbitzuak, Zumaiako Udala 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zumaiako adineko pertsonen 3.

ezaugarritzea: inkestaren 

emaitzak 
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3.1. Elkarrizketatuen ezaugarri soziodemografikoak  

Hasteko, eta Zumaiako Udalaren adineko pertsonei egindako inkestaren emaitzetan 

murgildu aurretik, aipagarriak dira ikerketan parte hartu duten pertsonen ezaugarri 

soziodemografikoak. 

 

Lehenik eta behin, azaleratu beharra dago elkarrizketatutako pertsonen %55a emakumea 

dela eta %45a gizonezkoa. 

 

Ondoren, adin-tarteen arabera, azpimarratu beharra dago 75 eta 79 urte bitartekoak 

%42,2 direla, %40a 80 eta 85 urte bitartekoa, %14,5a 86 eta 91 urte bitartekoa eta azkenik 

%3,3ak 92 urte edo gehiago ditu. Inkestan parte hartu dutenen batez besteko adina 81 

urtekoa da (80,7 urtekoa gizonezkoen artean eta 81,6koa emakumezkoen artean). 

 

3.1 Grafikoa Elkarrizketatutako pertsonen banaketa sexu eta adinaren arabera 

Sexua Adina 

 
 

Sexu eta adin-taldeen arabera  

 

Iturria:  IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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Egoera zibilari dagokionez, elkarrizketatutako pertsonen erdia baino gehiago ezkondurik 

dago edo bikotearekin bizi dira, zehazki %57,8a. Ondoren, %34 alarguna da, %7,2 

ezkongabea eta %1 banandua edo dibortziatuta dago.  

 

Familia tamainari begiratuz, adin nagusiko %23,7ak pertsona bakarreko etxe batean bizi 

da. %61,2 ordea, 2 pertsona edo gehiagoko familia batean eta %10 hiru kiderekin. 

Gainontzeko %4,5 lau pertsona edo gehiagok osaturiko etxe batean bizi da. 

 

Familia eta etxe motari dagokionez, tamaina eta pertsonen adina kontuan hartuz, 

Zumaian elkarrizketatutako adineko pertsonen %24a bakarrik bizi dela ondorioztatu 

daiteke. %36 etxeetan familiako kide guztiak 74 urte edo gehiago dituzte eta %14,5 

bikoteak dira, non gutxienez bietako bat 75 urte baino gutxiago dituen. Bestetik, adineko 

pertsonen %25,6 beste pertsona batekin batera bizi da, bi pertsona edo gehiagoko 

familietan, bereziki zuzeneko familiako batekin. Bakarrik 75 urtetik gorako adineko 

pertsonen %1,7ak adierazi du lan egiten duen pertsona batekin bizi dela.   

 

3.2 Grafikoa Elkarrizketatutako pertsonen familia ezaugarriak 

Egoera zibila Familiaren tamaina 

 
 

Familia mota 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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Hurrengo grafikoan, azterlanean parte hartzen duten pertsonen bizilekuaren banaketa 

zehazten da. 

 

3.3 Grafikoa Elkarrizketatutako pertsonen bizilekua 

Bizilekua 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

3.2. Osasun egoerari buruzko pertzepzioa eta egunerko 

jarduerak egiteko gaitasuna 

3.2.1. Osasun-egoeraren balorazioa 

Hasteko, adineko pertsonei beren osasun-egoeraren pertzepzioa zein den esateko eskatu 

zaie. Gehienek osasun ona dutela uste dute (%60,4). Lau pertsonetatik batek, bere 

osasuna erdizkakoa dela adierazten du (%24,2). Galdetu zaien adineko pertsonen %8ak 

bere osasuna oso ona dela adierazten du, eta %5,9ak aldiz, txarra edo oso txarra (%1,4) 

dela uste du.  
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3.1 Taula Osasun-egoeraren balorazio orokorra 

Zure osasun egoera nolakoa dela 

esango zenuke…….? 
% Banaketa 

Oso ona 8,1% 

 

Ona 60,4% 

Erdizkakoa 24,2% 

Txarra 5,9% 

Oso txarra 1,4% 

Guztira 100% 

Batez  besteko puntuazioa (0-10 

indizea) 
6,69 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

0tik 10erako bitarteko eskalan, osasun egoera oso txarretik oso onera, elkarrizketatuako 

pertsonen batez besteko puntuazioa 6,69 puntutan kokatu da. Gizonezkoen eta 

emakumezkoen artean ez dago aparteko alderik. Azpimarratzekoa da, halaber, Gizarte 

Zerbitzuekin aurretiko harremanik izan ez dutela adierazten duten pertsonek (6,68 puntu) 

eta emakumezkoek (6,7 puntu) antzeko pertzepzioa dute beren osasunari dagokionez, 

baina bikotearekin bizi diren horiek, pertzepzio hobea dute bakarrik bizi edo 75 urtetik 

gorako etxe batean bizi direnen aldean. Azpimarratu beharra dago, Gizarte Zerbitzuekin 

kontakturik izan ez duten pertsonen artean, osasunaren batez besteko balorazioa 

positiboagoa dela azken bi urteetan kontakturik izan ez dutenena baino.   
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3.4 Grafikoa Osasun egoeraren batez besteko balorazio orokorra 

 0-10 Indizea

Osasun egoeraren 

batez besteko 

balorazioa

Sexua

Gizonezkoa 6,70

Emakumezkoa 6,68

Adina

75 eta 79 urte bitatekoa 6,74

80 eta 85 urte bitartekoa 6,70

85 urtetik gorakoa 6,57

Familia mota

Bakarrik bizi da 7,00

> 75 urtetik gorako etxea 6,41

Bikotea 7,13

Beste norbaitekin bizi da 6,57

Kolektiboa

GG.ZZ. harremana  izan du 6,13

Harremanik izan EZ duela dio 6,91

Sekzioa

1S - Larretzo Ardatza 6,81

2S - Basadi 6,55

3S - Aitamari 6,73

4S - Santa Klara- Amezmendi 6,72

5S - Jadarre 6,57

6S - Basustagaña - Artadi 6,70

Guztira 6,69
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei 

egindako inkesta, 2018 
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Osasun-zerbitzuetara joateko maiztasunari buruzko kontsultan,  75 urtetik gorako adineko 

pertsonen %36ak hiru hilabetean gutxienez behin osasun zerbitzuetara gerturatzen dela 

ikus daiteke. %31ak medikuarengana doa 6 hilabetean behin eta %14a ez da 

medikuarengana gerturatu azken urtean zehar. Maiz gerturatzen diren pertsonak kontuan 

hartuz, elkarrizketatutako pertsonen %14,1 hilero gerturatzen da osasun zentrora, eta 

azkenik %3a 15 egunero eta %2a astean behin. 

 

3.2 Taula Osasun zerbitzuetara jotzearen maiztasuna 

Azken urtean, zein da osasun zerbitzuetara 

(erizaina, familia medikua, mediku espezia-

lista, ospitalera…) joan zaren maiztasuna? % 

Emakumezkoa Gizonezkoa Guztira 

Astean behin 1,7% 2,6% 2,1% 

15ean behin  0,9% 5,3% 2,9% 

Hilean behin 14,7% 13,2% 14,1% 

3 hilean behin 33,8% 38,6% 35,9% 

6 hilean behin 34,6% 27,0% 31,2% 

Ez naiz joan 14,3% 13,2% 13,8% 

GUZTIRA 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Osasunaren eremuan sakonduz, elkarrizketatutako pertsonen ia %60ak osasun zentrora 

edo medikura joateko zailtasunik ez duela adierazten du. Heren batek (%30) zailtasunik ez 

duela dio, baina laguntza duelako. Aldiz, elkarrizketatutako pertsonen %9,2ak zailtasun 

batzuk edo dezente dituela onartzen du. 

 

Azkenik, azpimarratu beharra dago gizonezkoek orokorrean zailtasun gutxiago dituztela 

medikura bakarrik joateko (%63). Zailtasunak dituzten emakumezkoen proportzioa 

gizonezkoena baino apur bat handiagoa da (%9,5 eta %9,0 hurrenez hurren). Adinaren 

aldagaia ere funtsezkoa da osasun zentrora gerturatzeko garaian somatzen diren 

zailtasunetan, atxikita dagoen grafikoan ikus daitekeenez. 
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3.5 Grafikoa Osasun zentrora edo medikuarengana gerturatzeko zailtasunak  

Sexua 

 

Adina 

 

Fuente: IKEI, Encuesta a la población de 75 y más años de Zumaia, 2018. 

 

 

Osasunaren balorazioarekin amaitzeko, informazio gehigarria lortu da Zumaiako adineko 

pertsonen osasun egoerari dagokionez, ondorengo puntuak azpimarra daitezkeelarik: 

  

 Elkarrizketatutako adineko pertsonen %5ak astean birritan janari berorik jaten ez 

duela onartzen du. 

 Adineko pertsonen %12ak aitortzen du bere osasun egoera dela eta ez duela 

kalera ateratzeko gaitasunik, Zumaiako emakumeen proportzioa %15ekoa da. 
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 Kasuen %10etan, osasun arazoek bere kabuz baliatzeko arazoak ekartzen dizkio 

adineko pertsonari. 

 Adineko pertsonek sufritzen dituzten arazoen artean, %12,1ak ikusmen arazoak 

ditu ohiko ekintzak burutzeko, eta %19 entzumen zailtasunak elkarrizketak 

jarraitzeko. 

 Elkarrizketatutako pertsonen %7,6 ospitalizatuta egon da azken urtean. 

 75 urtetik gorako Zumaiako adineko pertsonek, azken urtean erorketak jasan 

dituztela aitortzen dute, emakumeen artean bereziki (%27,6). 

 Eta %6ak hausturaren bat jasan du, %9,5era handitzen den proportzioa adineko 

gizonezkoen artean.  

 

3.3 Taula Osasunarekin zerikusia duten hauskortasun-adierazleak  

Baiezkoen %  Emakumezkoa Gizonezkoa Guztira 

Astean bitan edo gehiagotan ez duzu jaten janari 

berorik? 
5,2% 5,3% 5,2% 

Zure osasun egoera dela eta ez duzu kalera 

ateratzeko gaitasunik? 
14,7% 9,0% 12,1% 

Zure kabuz baliatzeko osasun arazoak sarri izaten 

dituzu? 
9,5% 10,0% 9,7% 

Ikusmen zailtasuna duzu ohiko ekintzak burutzeko? 10,4% 14,2% 12,1% 

Entzumen zailtasunek elkarrizketa jarraitzeko arazorik 

ematen dizute? 
18,5% 19,5% 19,0% 

Ospitalizatua egon zara azken urtean? 5,3 % 9,5% 7,6% 

Erorketak jasan al dituzu azken urtean?  27,6% 15,8% 22,3% 

Hausturaren bat jasan duzu azken urtean?  4,2% 7,3% 6% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

 

3.2.2. Eguneroko jarduerak burutzeko gaitasuna 

Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen ia %80ak, eguneroko jarduerak burutzeko 

gaitasun egokia edo oso egokia duela uste du. Bestetik, % 12,3ak bere gaitasuna 

erdizkakoa dela adierazten du, %9ak txarra edo oso txarra dela dioen bitartean.  

 

0tik 10era bitarteko eskalan, inolako gaitasunik ez izatetik erabateko gaitasuna 

izaterakoan, Zumaiako adinekoek adierazitako batez besteko puntuazioa  7 puntukoa 

izan da.  
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3.4 Taula Eguneroko bizitzan ohiko jarduerak eta ekintzak burutzeko gaitasuna 

Orokorrean, nola baloratzen duzu 

eguneroko bizitzan ohiko jarduerak 

egiteko duzun gaitasuna? 

% Banaketa 

Oso ona 11,6% 

 

Ona 68,2% 

Erdizkakoa 12,3% 

Txarra 5,5% 

Oso txarra 2,4% 

Guztira 100,0% 

Batez  besteko puntuazioa (0-10 

indizea) 
7,03 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Adinak zer ikusi handia du eguneroko jarduerak egiteko gaitasunean. Eguneroko 

jarduerak burutzerako garaian, 85 urteko adineko pertsonek zailtasun handiagoak 

dituztela adierazten dute. Gizarte Zerbitzuekin, gutxienez, azken bi urteetan harremanik 

izan ez duten pertsonek, inoiz harremanik izan ez duten pertsonek baino gaitasun 

apalagoa erakusten dute eguneroko jardueren garapenean. 

 

3.6 Grafikoa Eguneroko jarduerak burutzeko gaitasunaren batez besteko balioespen 

orokorra sexuaren eta adin-taldeen arabera 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.7 Grafikoa Eguneroko ohiko jarduerak burutzeko batez besteko gaitasuna 

0 - 10 Indizea

Eguneroko ohiko jarduerak burutzeko 

gaitasunaren batez besteko 

balorazioa

Sexua

Gizonezkoa 6,9

Emakumezkoa 7,2

Adina

75 eta 79 urte bitartekoa 7,4

80 eta 85 urte bitartekoa 7,0

85 urtetik gorakoa 6,2

Familia tipologia

Bakarrik bizi da 7,1

>75 urtetik gorako etxea 7,0

Bikotea 7,7

Beste norbaitekin bizi da 6,6

Kolektiboa

GG.ZZ harremana izan du 6,4

Harremanik izan EZ duela dio 7,3

Sekzioa

1S - Larretzo Ardatza 7,2

2S - Basadi 7,3

3S - Aitamari 6,9

4S - Santa Klara- Amezmendi 6,9

5S - Jadarre 6,6

6S - Basustagaña - Artadi 6,7

Guztira 7,0
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Ondoren azaltzen diren tauletan, Zumaian bizi diren 75 urtetik gorako pertsonek 

eguneroko oinarrizko jarduerak egiteko dituzten zailtasun mailak jasotzen dira. Adineko 

pertsonen gehiengoa independentea da eguneroko ohiko jarduerak burutzerako 

garaian, hala nola, jatea edo edatea, norbera garbitzea, janztea eta baita etxe barruan 

edo etxetik kanpo mugitzea eta eskailerak igo eta jaistea ere.  

 

Hala eta guztiz ere, eta egindako inkestan lortu diren emaitzak kontuan hartuz, 

azpimarratu beharra dago, elkarrizketatutako pertsonen ehuneko jakin batek arazoak 

aurkezten dituela eguneroko ohiko jarduerak burutzerako garaian, norbera garbitu, jantzi 
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edo bestelako gorputz zainketarako. Ondorengo taulan %5 baina handiagoak diren 

intzidentziak azpimarratzen dira.  

 

Burututako inkestaren arabera, adineko pertsonen %9ak zailtasun apur bat du etxetik 

kanpo mugitzerako garaian eta %9ak mendekotasuna du kalean ibiltzeko. Bestetik, 

adineko pertsonen %20ak zailtasunak ditu eta laguntza behar du eskailerak jaitsi eta 

igotzeko eta %12ak mendekotasuna du jarduera hori burutzeko.  

 

3.5 Taula Eguneroko ohiko jarduerak burutzeko gaitasuna 

% 

Zailtasunik 

Gabe (inde-

pendentea) 

Zailtasun apur 

batekin 

(laguntzarekin 

hobe) 

Zailtasun     

handiarekin 

(mendekoa) 

Jan eta edan 97,2% 2,1% 0,7% 

Garbitu (bainu bat hartu) 87,0% 7,1% 5,9% 

Jantzi eta erantzi 88,4% 6,9% 4,8% 

Apaindu 90,5% 5,2% 4,3% 

Mikzioa/deposizioa, komunera joan 93,1% 3,8% 3,1% 

Etxe barruan mugitu (50 metro) 88,9% 6,9% 4,3% 

Etxetik kanpo mugitu (Nekatu gabe, 400 

metro oinez egin) 
82,5% 8,8% 8,8% 

Eskailerak jaitsi eta igo 68% 20,1% 11,9% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Elkarrizketatutako emakumeek, batez ere 85 urtetik gorakoek, gizonezkoek baino zailtasun 

maila altuagoak ditzute eguneroko oinarrizko jardueren garapenean.   

 

3.8 Grafikoa Eguneroko jarduerak burutzeko zailtasun handiko biztanleria  

Zailtasun handiekin Emakumezkoak Gizonezkoak

Eguneroko jarduerak

Jan eta edan 0,4% 1,1%

Garbitu (bainu bat hartu) 8,2% 3,2%

Jantzi eta erantzi 6,5% 2,6%

Apaindu 5,6% 2,6%

Mikzioa eta deposizioa, 

komunera joan
2,1% 3,9%

Etxe barruan mugitu (50 metro) 2,6% 5,6%

Etxetik kanpo mugitu (Nekatu 

gabe, 400 metro oinez egin)
5,8% 11,2%

Eskailerak jaitsi eta igo 10,5% 12,9%
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.6 Taula Egunerokoan oinarrizko ohiko jarduerak burutzeko gaitasuna (zailtasunak 

dituztenen %, mendekoa) 

Zailtasunak dituztenen %, 

mendekoak 

Sexua Adina 

Guztira 
Emakumea Gizona 

75 eta 79 

urte artean 

80 eta 

85 urte 

artean 

85 urtetik 

gora 

Jan eta edan 0,4% 1,1% 0,6% 1,2%  0,7% 

Garbitu (bainu bat hartu) 8,2% 3,2% 1,7% 4,1% 20,0% 5,9% 

Jantzi eta erantzi 6,5% 2,6% 1,1% 2,4% 18,7% 4,7% 

Apaindu 5,6% 2,6% 1,7% 3,0% 13,3% 4,3% 

Mikzioa/deposizioa, komunera 

joan 
3,9% 2,1% 1,1% 2,4% 9,3% 3,1% 

Etxe barruan mugitu (50 metro) 5,6% 2,6% 1,1% 4,1% 12,0% 4,3% 

Etxetik kanpo mugitu (Nekatu 

gabe, 400 metro oinez egin) 
11,2% 5,8% 3,4% 8,9% 21,3% 8,8% 

Eskailerak jaitsi eta igo 12,9% 10,5% 7,3% 10,1% 26,7% 11,8% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gaitasunaren balorazioarekin jarraituz,  

eguneroko jarduera instrumentalei buruzko kontsulta ere egiten da. Proposatutako 

jarduera guztietan, elkarrizketatutako pertsonen gehiengoak zailtasunik izan ez duela edo 

independentea dela adierazi du. Hala ere, azpimarratzekoa da biztanleriaren zati batek 

zailtasun handiak dituela.  

 

Ildo horretatik, elkarrizketatutakoen %32ak laguntza behar duela aitortu du etxeko lanak 

burutzeko orduan, hala nola, etxea garbitu edo janaria prestatzeko. Gainera, pertsonen 

%23ak, gutxi gorabehera, arropa garbitzeko zailtasunak dituela adierazi du, %25ak garraio 

publikoa erabiltzeko eta %21ak erosketak egiteko.  

 

Zailtasun handia edo mendekotasuna duten pertsonetan arreta jarriz, emakumeek 

gizonezkoek baino mendekotasun handiagoa dutela ikus daiteke.  

 

Ondorengo taulan, %5 baino handiagoak diren zailtasun portzentaiak adierazten dira. 
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3.7 Taula Egunerokoan jarduera instrumentalak burutzeko gaitasuna 

 

Zailtasunik 

gabe (inde-

pendientea) 

Zailtasun apur 

batekin 

(laguntzarekin 

hobe) 

Zailtasun    

handiarekin   

(mendekoa) 

Telefonoa erabili 90,1% 5,0% 5,0% 

Erosketak egin 78,5% 9,5% 12,1% 

Janaria prestatu 79,4% 8,1% 12,6% 

Etxeko lanak (garbiketa, bazkaria) 68,3% 15,9% 15,9% 

Arropa garbitu 77,3% 8,5% 14,2% 

Garraio publikoa erabili (autobusa, trena, 

taxia...) 
74,6% 11,1% 14,2% 

Bere medikazioa antolatu 85,1% 6,2% 8,8% 

Dirua erabiltzeko gaitasuna 88,6% 4,3% 7,1% 

Erabakiak hartu 88,6% 5,5% 6,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

3.9 Grafikoa Egunerokoan jarduera instrumentalak burutzeko gaitasuna 

Zailtasun handiarekin Emakumezkoak Gizonezkoak

Tresneria erabiliz eguneroko

jarduerak

Telefonoa erabili 4,3% 5,8%

Erosketak egin 14,2% 9,5%

Janaria prestatu 13,4% 11,6%

Etxeko lanak (garbbiketa, 

bazkaria)
18,5% 12,6%

Arropa garbitu 16,0% 12,1%

Garraio publikoa erabiltzea 

(autobusa, trena, taxia…)
17,7% 10,0%

Bere medikazioa antolatu 9,0% 8,4%

Diruarekin maneiatzeko gaitasuna 7,8% 6,3%

Erabakiak hartzea 6,0% 5,8%
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Eguneroko jarduera instrumentalak burutzeko zailtasuna handitu egiten da adinarekin, 85 

urtetik gorako biztanleriaren zatia izanik mendekotasun maila handiena duena. 
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3.8 Taula Egunerokoan jarduera instrumentalak burutzeko gaitasuna (zailtasunak 

dituztenen %, mendekoa) 

Zailtasuna dituztenen %,      

mendekoak 

Sexua Adina 

Guztira 
Emakumea Gizona 

75 eta 79 

urte artean 

80 eta 85 

urte 

artean 

85 urtetik 

gora 

Telefonoa erabili 4,3% 5,8% 3,4% 3,6% 12,0% 5,0% 

Erosketak egin 14,2% 9,5% 6,7% 9,5% 30,7% 12,1% 

Janaria prestatu 13,4% 11,6% 5,6% 11,2% 32,0% 12,6% 

Etxeko lanak (garbiketa, 

bazkaria) 
18,5% 12,6% 7,3% 14,2% 40,0% 15,9% 

Arropa garbitu 16,0% 12,1% 6,7% 11,8% 37,3% 14,2% 

Garraio publikoa erabili 

(autobusa, trena, taxia...) 
17,7% 10,0% 5,6% 12,4% 38,7% 14,2% 

Bere medikazioa antolatu 9,1% 8,4% 3,9% 7,1% 24,0% 8,8% 

Dirua erabiltzeko gaitasuna 7,8% 6,3% 2,8% 5,9% 20,0% 7,1% 

Erabakiak hartu 6,0% 5,8% 2,3% 5,9% 14,7% 5,9% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

3.2.3. Ongizate emozionala 

75 urtetik gorako biztanleen egoera kognitiboarekin eta osasunarekin zerikusia duten 

emaitzekin amaitzeko, jarraian, adineko pertsonen ongizate emozionala aztertzen da, 

haien pertzepzioei eta aitorpenei erreparatuz. Horretarako, azken hamabi hilabeteetan 

egoera emozional konplexuak edo aldarte desberdinak bizi izan dituzten ala ez galdetu 

zaie. Aztertutako 9 itemetatik, kasu guztietan, gehiengoaren erantzuna horrelako 

egoerarik bizi ez izana izan da.  

 

Intzidentzia negatiboetan arreta jarriz, ondorengo emaitzak azpimarratzen dira: 

 

 Zumaiako 75 urtetik gorako elkarrizketatutako adineko pertsonen %6k adierazi 

dute maiz sentitzen dutela bakardadea, eta %13k azken urtean noizbait sentitu 

izana adierazi dute. 

 Tristuraren pertzepzioa handiagoa da, %9ak maiz sentitu du eta %32ak noizean 

behin. 

 Adineko pertsonen %4ak antsietatea edo depresioa pairatzen du maiz. 

 %3ak sua, gasa edo berogailua bezalako tresnak ahaztuta uztearen beldurra 

pairatzen du maiz.  

 Inguruan jasan daitekeen segurtasunik eza oso txikia da (%1ak soilik pairatzen du 

maiz). 

 Elkarrizketatutako biztanleriaren gehiengoak ez du tratu txar fisiko edo 

psikologikorik jasan ezta iruzur edo lapurreta ekonomikorik ere. 
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3.9 Taula Egoera emozionalaren balorazioa 

Azken 12 hilbateetan, adierazi ezazu ea ondorengo 

gertakizunen bat jasan duzun 
Bai, maiz 

Bai, 

noizean 

behin 

Ez Ed/Ee 

Bakardadea 6,4% 13,0% 79,9% 0,7% 

Tristura 8,8% 31,8% 59,2% 0,2% 

Antsietatea edo depresioa 4,0% 9,7% 85,8% 0,5% 

Etxeko gauzekin segurtasun falta (sua, gasa, 

berogailua, iturria...) 
3,1% 13,5% 82,5% 1,0% 

Etxe barnean beldurra edo segurtasun eza 

(lapurretak jasateko beldurra…) 
5,0% 13,0% 81,5% 0,5% 

Auzoan segurtasun falta 1,2% 3,3% 94,8% 0,7% 

Gutxiespen edo diskriminazioa (adinarengatik) 0,5% 2,0% 96,5% 1,0% 

Iruzur edo lapurreta ekonomikoak 1,0% 3,5% 94,5% 1,0% 

Tratu txar fisiko edo psikologikoa 0,5% 0,2% 98,6% 0,7% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
 

 

Egoera emozional hauskor baten eragina nabarmenagoa da emakumezkoen artean 

gizonezkoen artean baino, ondorengo grafikoak adierazten duen moduan. 

 

 

3.10 Grafikoa Egoera emozionalaren balorazioa (baiezkoen %: sarritan eta batzuetan) 

% baiezkoa Emakumezkoak Gizonezkoak

Bakardadea 23,3% 14,7%

Tristura 46,9% 32,6%

Antsietatea edo depresioa 17,6% 9,0%

Etxeko gauzekin segurtasun falta (sua, gasa, berogailua, 

iturria…)
18,1% 15,3%

Etxe barnean beldurra edo segurtasun falta (lapurretak 

jasateko beldurra…)
20,2% 15,3%

Auzoan segurtasun falta 5,6% 3,2%

Gutxiespen edo diskriminazioa (adinarengatik) 3,0% 1,6%

Iruzur edo maula ekonomikorik 3,9% 5,3%

Tratu txar fisiko edo psikologikoa 1,3% 0,0%
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.10 Taula Egoera emozionalaren balorazioa (baiezkoen %: sarritan eta batzuetan) 

Baiezkoen %  

Sexua Adina 

Emakumea Gizona 
75 eta 79 

urte artean 

80 eta 85 

urte artean 

85 urtetik 

gora 

Inkomunikazio edo 

bakardade per-

tzepzioa 

Bai, maiz 8,2% 4,2% 6,2% 7,7% 4,0% 

Bai, noizbehinka 15,1% 10,5% 12,9% 12,4% 14,7% 

Tristura 
Bai, maiz 10,3% 6,8% 7,9% 10,7% 6,7% 

Bai, noizbehinka 36,6% 25,8% 28,1% 34,3% 34,7% 

Antsietatea edo 

Depresioa 

Bai, maiz 6,0% 1,6% 5,1% 3,6% 2,7% 

Bai, noizbehinka 11,6% 7,4% 8,4% 10,7% 10,7% 

Ahazteko beldurra 

(sua, gasa, bero-

gailua, iturria...) 

Bai, maiz 2,6% 3,7% 2,8% 3,6% 2,7% 

Bai, noizbehinka 15,1% 11,6% 10,1% 15,4% 17,3% 

Etxean segurtasun 

eza (lapurreta 

jasateko beldurra, 

…) 

Bai, maiz 6,0% 3,7% 3,9% 5,9% 5,3% 

Bai, noizbehinka 14,2% 11,6% 14,0% 10,1% 17,3% 

Inguruan segurta-

sun eza (auzoan) 

Bai, maiz 1,3% 1,1% 1,7% 1,2%   

Bai, noizbehinka 4,3% 2,1% 2,8% 3,0% 5,3% 

Bazterkeria edo 

diskriminazioa 

Bai, maiz 0,4% 0,5% 1,1%    

Bai, noizbehinka 2,6% 1,1% 1,7% 1,8% 2,7% 

Iruzurra edo lapu-

rreta ekonomikoa 

Bai, maiz 0,4% 1,6% 1,7% 0,6%   

Bai, noizbehinka 3,5% 3,7% 3,4% 3,6% 4,0% 

Abusua edo tratu 

txarrak 

Bai, maiz 0,9%  0,6% 0,6%   

Bai, noizbehinka 0,4%      1,3% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Bakarrik bizi diren 75 urteko pertsonak dira bakardadea eta tristura gehien nabaritzen 

dutenak, nahiz eta gainerako familia-tipologietan ere gertatzen den. 

 

3.11 Grafikoa Egoera emozionalaren balorazioa (baiezkoen %: sarritan eta batzuetan) 

familia tipologiaren arabera 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.3. Harremanen egoera eta parte-hartze sozial eta komunitarioa 

3.3.1. Harreman pertsonalak 

Zumaiako adineko pertsonen harreman pertsonaletan arreta jarriz, inkesta eginiko 

pertsona askok, egunero, hurbileko familiarekin harremanetan jartzen direla baieztatu 

dute (%79,4) (seme-alabak, anai-arrebak edo bilobak), %23,5ek egunero familia osoarekin 

harremana du eta, gutxi gorabehera, elkarrizketatutako erdiek eguneroko harremana 

dutela diote lagun (%40,6) eta bizilagunekin (%45,2).   

 

Ostera, adineko pertsonen %1ek bakarrik adierazten du ez duela hurbileko familiarekin 

harremanik. Familia osoarekin harremanik ez izatea %19,5eraino heltzen da (osaba-izebak, 

lehengusuak, ilobak). Gainera, adineko pertsonen %15,2k erlazionatzeko lagunik ez duela 

erantzun du. 

 

3.11 Taula Adineko pertsonen harreman pertsonalen maiztasuna 

 
Egunero 

Astean 

behin 

Hama-

bostean 

behin 

Hilean 

behin 

Bai, baina ez 

du harremanik 

Ez du 

halako 

loturarik 

Hurbileko familia 

(seme-alabak, anai-

arrebak, bilobak)  

79,4% 15,9% 2,13% 1,6% 0,5% 0,5% 

Familia zabala 

(osaba-izebak, 

lehengusuak, ilobak) 

23,5% 28% 11,16% 17,8% 9,5% 10% 

Lagunak 40,6% 27,3% 5,5% 6,9% 4,5% 15,2% 

Bizilagunak 45,2% 29% 8,8% 3,1% 7,1% 6,6% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

3.12 Grafikoa  Harreman edo gizarte-loturarik ez duen 

adinekoen biztanleria 

Ez du harremanik edo 

halako loturarik
Emakumezkoak Gizonezkoak

Hurbileko familia 1,3% 0,5%

Familia zabala 19,0% 20,0%

Lagunak 23,3% 15,3%

Bizilagunak 15,6% 11,7%
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko 

pertsonei egindako inkesta, 2018 
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Zumaiako adineko pertsonen gehiengoak, familiakoek behar adinako babesa ematen 

dietela aipatzen dute, elkarrizketatutako pertsonen %98,3ak adierazten duen moduan. 

Familiako bizikidetza-arazoak etxebizitzen %2,8an gertatzen dira, baina, hala ere, %0,5ak 

soilik adierazi du lagunduko dien norbaiten beharra duela. 

 

Adineko pertsonen %16ak baieztatu du sarritan somatzen duela lagunduko dien 

norbaiten beharra, eta gehiengoak bere seme-alaben edo bikotearengana jotzen du.  

 

Adineko pertsonen %4,5 inguruk, beste adineko pertsona edo mendekotasuna duen 

pertsona baten zaintzaz arduratzen dela adierazi du, eta %5ak adin txikiko baten 

zaintzaile dela edo direla.  

 

3.12 Taula Harreman pertsonalekin zerikusia duten hauskortasun adierazleak 

% baiezkoa 
Emaku-

meak 
Gizonak Guztira 

Familiaren laguntza nahikoa al du?    

 Laguntza nahikoa du 97,4% 99,5% 98,3% 

 Ez du laguntza nahikorik 2,6% 0,5% 1,7% 

Ba al du bizikidetza arazorik? 3,0% 2,6% 2,8% 

Norbaiten laguntza behar al du sarritan? 17,7% 14,2% 16,1% 

Ez du norengana jo laguntza behar izanez gero? 0,4% 0,5% 0,5% 

Adineko pertsona edo mendekotasuna duen pertsona 

baten zaintzailea al da? 4,3% 4,7% 
4,5% 

Adin txikiko norbaiten zaintzailea al da? (Bilobak,...) 4,0% 6,9% 5,2% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
 

 

3.13 Grafikoa Laguntza behar duzunean, nork laguntzen dizu? 

 
Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.3.2. Gizartearen eta komunitatearen parte-hartzea 

Gizartean eta komunitatean zer jarduera egiten dituzten eta zenbateraino parte hartzen 

duten ere galdetu diegu adinekoei. 

 

Galdeketaren arabera, 75 urtetik gorako herritarren %90 egunero irteten da etxetik, %83a 

paseatzera ateratzen da eta %62a enkarguak edo erosketak egitera, banketxera edo 

farmaziara joaten da. 

 

Elkarrizketatutako pertsonen herena tabernara edo kafetegira gerturatzen da 

egunero(%36), eta %26a, gutxienez, astean behin joaten da. 

Gainerako kasuetan, adineko pertsonen gehiengoaren erantzuna, proposatutako 

jarduerak burutzen ez dituela izan da. Zehazki, elkarrizketatutako pertsonen %75ak adierazi 

du ez duela inoiz kirola egiten edo udalak antolatzen dituen aisialdiko ekintzetan parte 

hartzen (%90). Neurri txikiagoan, %63a ez da kirol, erlijio edo kultur ekitaldietara joaten, 

baina %22,3ak astean behin parte hartzen du.  

 

Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonek, ez dute ia prestakuntza-ikastaroetan parte 

hartzen, izan ere, %95ak onartzen du ez dela inoiz horrelako ikastaroetara joan. 

Elkarrizketatutako pertsonen %80ak adierazi du ez dela udalerriko jubilatuen-etxera edo 

gizarte-zentrora gerturatzen. 

 

Azkenik, azpimarratu beharra dago, 75 urtetik gorako adineko pertsonen %34, urtean 

behin edo gehiagotan, oporretara joaten dela, aldiz, inoiz joaten ez direnen kopurua 

%64koa da.  
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3.13 Taula Parte-hartze sozialaren eta komunitarioaren balorazioa 

% 
Eguner

o 

Astean 

behin 

Hamab

ost 

egune

an 

behin 

Hilean 

behin 

Urtean 

behin 

edo 

batzuet

an 

Ez da 

inoiz 

joaten 

Guztira 

Etxetik atera 89,8% 5,5% 0,7% 2% 0,7% 1,4% 100% 

Enkarguak egin (erosketak, 

banketxea, farmazia..) 
61,8% 19% 0,7% 1,6% 0,5% 16,3% 100% 

Paseatzera atera 82,7% 8,5% 1,2% 0,7% 0,2% 6,6% 100% 

Taberna edo kafetegira joan 36,3% 26,3% 3,5% 4,7% 2,1% 27% 100% 

Kirola egin 12,8% 10,0% 0,5% 0,2% 1,6% 74,9% 100% 

Kirol, erlijio edo kultura 

emanaldietara joan 
2,4% 22,3% 4,0% 3,3% 5,0% 63,0% 100% 

Udalaren aisialdi jardueretan 

parte hartu (Gizarte-Etxe 

Zentroa, kultura eta kirolak)  

4,5% 3,1% 0,5% 0,7% 1,9% 89,3% 100% 

Prestakuntza ikastaroak 0,2% 1,4% 0,0% 0,5% 3,1% 94,8% 100% 

Oporretara joan 0,0% 0,0% 0,2% 1,7% 33,8% 64,3% 100% 

Jubilatuen etxera edo Gizarte 

Zentrora joan 
6,6% 5% 1,0% 2,1% 5,5% 79,8% 100% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Oro har, adinak aurrera egin ahala, adineko pertsonek burutzen dituzten jardueren 

zenbatekoa ez dela hazten somatzen da, ondorengo taulan zehazten den bezala.  
 

3.14 Taula Parte-hartze sozialarekin eta komunitarioarekin loturiko jarduerak burutzen ez 

dituzten adinekoen biztanleria  

Jarduera inoiz burutu ez dutenen % 

Sexua Adina 

Emakumea Gizona 
75 eta 79 

urte artean 

80 eta 85 

urte artean 

85 urtetik 

gora 

Etxetik atera 2,6%   0,6% 6,7% 

Enkarguak egin (erosketak, banketxea, 

farmazia..) 
16,0% 16,8% 9,6% 14,2% 37,3% 

Paseatzera atera 9,1% 3,7% 4,5% 5,3% 14,7% 

Taberna edo kafetegira joan 27,2% 26,8% 25,3% 23,7% 38,7% 

Kirola egin 78,5% 70,5% 69,1% 77,5% 82,7% 

Kirol, erlijio edo kultura emanaldietara 

joan 
61,2% 65,3% 64,6% 61,0% 64,0% 

Udalaren aisialdi jardueretan parte hartu 

(Gizarte-Etxe Zentroa, kultura eta kirolak)  
91,4% 86,8% 83,2% 92,3% 97,3% 

Prestakuntza ikastaroak 94,4% 95,3% 92,7% 96,5% 96,0% 

Oporretara joan 67,4% 60,4% 53,1% 69,6% 78,4% 

Jubilatuen etxera edo Gizarte Zentrora 

joan 
81,9% 77,3% 80,8% 78,1% 81,3% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.4. Ongizate materiala 

3.4.1. Etxebizitzaren edukitza-erregimena eta etxebizitzari lotutako beharrak 

Ongizate materialari dagokionez, eta etxebizitzatik hasita, azterketaren arabera, 

Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen %93ak guztiz ordaindutako berezko 

etxebizitza du. Gainerako elkarrizketatutako pertsonek, lagatako etxebizitza dute (%2,8), 

alokairuan bizi da (%2,1) edo jabe diren etxebizitza oraindik ordaintzeke dute (%1,4). 

 

3.15 Taula Etxebizitzaren jabetza-erregimena 

Bizi den etxebizitza: % Banaketa 

Guztiz ordaindutako be-

rezko etxebizitza da 
92,7% 

 

Etxebizitza propioa da, 

baina ordaintzeke dago 
1,4% 

Alokairuan bizi da 2,1% 

Lagatako etxebizitza da 2,8% 

Ed/Ee 0,9% 

Guztira 100% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Etxebizitza beharrari dagokionez, nahiz eta 75 urtetik gorakoen gehiengoak etxebizitza 

aldatzeko edo berritzeko premiarik ez duela adierazten duen (%87,4), %7,1ak erreformak 

egin behar direla onartzen du, eta %4,3ak ohiko etxebizitza aldatzeko premia somatzen 

du.  

 

Etxebizitza nagusia aldatu edo berritzeko beharra adierazten duten elkarrizketatuen 

arrazoi nagusiak honako hauek dira: bainugela egokitzea (bainua dutxarengatik 

aldatzea) edo etxetik ateratzeko igogailuaren beharra.  

 

Ordaindua 

92,7% 

Ordaintze 

bidean 1,4% 

Ed/Ee 0,9% 

Alokairua 

2,1% 

Lagatua 2,8% 
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3.16 Taula Etxebizitza aldatu edo berritzeko beharra 

Gaur egun, etxebizitza 

aldatzeko edo berritzeko 

beharrik ba al duzu? 

% Banaketa 

Etxebizitza aldatzeko pre-

mia daukat 

4,3% 

 

Etxebizitza berritzeko edo 

birgaitzeko beharra daukat 

7,1% 

Ez daukat etxebizitza berri-

tzeko edo aldatzeko beha-

rrik 

87,4% 

Ed-Ee 1,2% 

Guztira 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Etxebizitzarekin jarraituz, adineko pertsonei buruturiko elkarrizketetan inguruneko 

ezaugarrien eta irisgarritasunaren inguruan galdetu zaie. Gutxi dira euren etxebizitza urrun 

dagoela adierazten duten pertsonak (%12).  

 

Irisgarritasun arazoak, ordea, handiagoak dira. Zumaian inkestatutako adineko pertsonen 

%37ak bere etxebizitzara iristeko eskailerak eta aldapak dituela adierazi du, eta %34ak 

eraikina ez dela atariraino irisgarria baieztatu du.  Gainera, %22ak bere solairura heltzeko 

igogailurik ez duela aitortu du, eta heren batek (%33) atariak eskailera-tarte bat duela 

baieztatu du. Hala ere, adinekoen %46aren etxebizitzetan eskailerak igotzeko laguntza-

sistema bat dago instalatuta atarian. Bestetik, elkarrizketatutako pertsonen %80ak 

bainugela egokitua duela adierazi du, hau da, dutxa dutela.    

 

3.17 Taula Etxebizitzaren eta ingurunearen egoeraren balorazioa 

% baiezkoa Emakumezkoa Gizonezkoa Guztira 

Etxebizitza hirigunetik urrun dago 11,3% 13,1% 12,1% 

Inguruan eskailerak eta aldapak daude 38,2% 36,0% 37,2% 

Eraikina atariraino irisgarria da (eskailerarik gabe, 

arrapalarekin) 65,3% 67,2% 66,2% 

Igogailua du bere solairuraino 76,6% 78,9% 77,6% 

Eskailera-tarte bat dago 32,4% 34,1% 33,2% 

Eskailerak igotzeko laguntza sistema bat dago 44,4% 47,7% 45,9% 

Egokitutako bainugela du (dutxa du) 77,2% 83,0% 79,9% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.4.2. Diru-sarrera maila 

Halaber, Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonei beren diru-iturriak zeintzuk diren 

adieraztea eskatu zaie. Emandako datuek, adineko pertsonen %90ak pentsioa jasotzen 

duela berresten dute (erretiro-pentsioa, alarguntasun-pentsioa, desgaitasun-pentsioa edo 

kontribuzio-gabeko pentsioa). Proportzio hau %98koa da gizonen artean, aldiz, 

elkarrizketatutako emakumezkoen artean %83ra murrizten da zenbatekoa. Bestalde, 

%6,2ak aurrezki propioak dituela adierazten du eta %1,4ak familiaren laguntza jasotzen 

duela baieztatu du. 

 

3.14 Grafikoa 75 urtetik gorako zumaiarren diru-iturriak 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Era berean, adineko pertsonei beren diru-sarreren maila zein den adierazteko eskatu zaie. 

Hala ere, asko dira datu hau ematearen aurka azaldu direnak (elkarrizketatutako 

pertsonen %37a).  
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3.15 Grafikoa 75 urtetik gorako zumaiarren diru-sarreren maila 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Eskuragarri dauden datuekin, elkarrizketatutako 75 urtetik gorako pertsonen hileroko batez 

besteko diru-sarrerak 1.170€-koak direla zenbatetsi daiteke. Emakumezkoen hileroko batez  

besteko diru-sarrerak 950€-koak da, gizonezkoenak, aldiz, 1.378€-koak. Hortaz, 

emakumezkoen eta gizonezkoen hileroko batez besteko diru-sarreren arteko diferentzia 

428€-tan kokatzen da.  

 

3.16 Grafikoa 75 urtetik gorako pertsonen hileroko batez besteko diru-sarrera maila 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Egoera ekonomikoarekin jarraituz, Zumaiako adineko pertsonen %90ak adierazi du azken 

12 hilabeteetan ez duela gastu orokorrei aurre egiteko (alokairua, argindarra, gasa, 

janaria, arropa…) zailtasunik izan. Gutxi batzuk izan dira zailtasun handiak izan dituztela 

adierazi dutenak: %3,6k zenbait zailtasun dituela aipatzen du eta %1,2k zailtasun handiak 

izan dituela. Gainera, oso pertsona gutxik aitortu dute laguntza publiko, familiar edo 

gizarte erakundeen laguntza jasotzen dutela. 
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3.18 Taula Gastu orokorrei aurre egiteko zailtasunak 

Azken 12 hilabeteetan, gastu 

orokorrei aurre egiteko zailtasunik 

izan al duzu (alokairua, argindarra, 

janaria, arropa...)? 

% Banaketa 

Zailtasun handia 1,2% 

 

Nolabaiteko zailtasuna 3,6% 

Zailtasun gutxi 3,6% 

Zailtasunik ez 89,8% 

Ed-Ee 1,9% 

Guztira 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

Emakumeek zailtasun handiagoa dute gastu orokorrei aurre egiteko orduan. 

 

 

3.17 Grafikoa Gastu orokorrei aurre egiteko zailtasunak 

Zailtasun ekonomikoak Emakumezkoak Gizonezkoak

Zailtasun handia 1,3% 1,1%

Nolabaiteko zailtasuna 4,7% 2,1%

Zailtasun gutxi 3,9% 3,2%

Zailtasunik ez 87,5% 92,6%

Ed-Ee 2,6% 1,1%
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei 

egindako inkesta, 2018 

 

 

3.5. Bizi-kalitatearen balorazio orokorra 

Hurrengo atal honetan, adineko pertsonek beren bizi-kalitateari buruz duten pertzepzioa 

aztertzen da. Zumaiako adineko biztanleen %83ak positiboki baloratzen du bere bizi-

kalitatea, berau ona edo oso ona dela adieraziz. Bestetik, %12ak, orokorrean, bere bizi-

kalitatea erdipurdikoa dela dio, eta %3,7ak negatiboki kalifikatzen du, txarra edo oso 

txarra dela esanez.  
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3.19 Taula Bizi-kalitatearen balorazio orokorra 

Orokorrean, zure bizi kalitatea 

nolakoa dela esango zenuke? 

% 
Banaketa 

Oso ona 12,0% 

 

Ona 71,3% 

Erdizkakoa 11,6% 

Txarra 2,7% 

Oso txarra 1,0% 

Ed-Ee 1,4% 

Guztira 100,0% 

Batez  besteko puntuazioa (0-10 

indizea) 
6,5 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

75 urtetik gorako zumaiarren artean bizi-kalitatearen batez besteko pertzepzioa, 0tik 

10erako eskalan, oso txarretik oso onera, 6,5 puntukoa da. Bizi-kalitatearen pertzepzioa 

adinarekin jaisten doa, bai gizonen artean, eta baita emakumeen artean ere. 

 

 

3.18 Grafikoa  Bizi-kalitatearen batez besteko balorazio orokorra sexuaren eta adin-

taldeen arabera 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.20 Taula Bizi-kalitatearen balorazio orokorra 

% bertikala 

Sexua Adina 

Emakumea Gizona 
75 eta 79 urte 

bitartean 

80 eta 85 urte 

bitartean 

85 urtetik 

gorakoak 

Oso ona 9,3% 15,4% 15,9% 10,3% 6,8% 

Ona 74,0% 68,1% 69,3% 73,3% 71,6% 

Erdizkakoa 12,8% 10,1% 10,8% 11,5% 13,5% 

Txarra 1,3% 4,3% 2,3% 1,8% 5,4% 

Oso txarra 0,9% 1,1% 0,6% 1,2% 1,4% 

Ed-Ee 1,8% 1,1% 1,1% 1,8% 1,4% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Batez  besteko pun-

tuazioa (0-10 indi-

zea) 

6,45 6,55 6,68 6,49 6,06 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Gaineratu behar da, gizarte zerbitzuekin, gutxienez, azken bi urteetan harremanik izan ez 

dutela adierazten duten pertsonek, beren bizi-kalitatea aurrez harremanik izan ez dutenek 

baino apalago baloratzen dutela. 
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3.19 Grafikoa Bizi-kalitatearen batez besteko balorazio orokorra 

 0-10 Indizea

Bizi-Kalitatearen batez 

besteko balorazio 

orokorraValoración 

media de la Calidad de 

Vida

Sexua

Gizonezkoa 6,45

Emakumezkoa 6,55

Adina

75 eta 79 urte bitartean 6,68

80 eta 85 urte bitartean 6,49

85 urtetik gorakoak 6,06

Familia tipologia

Bakarrik bizi da 6,35

75 urtetik gorakoen etxebizitza 6,68

Bikotearekin 7,23

Beste norbaitekin bizi da 5,94

Kolektiboa

GG.ZZ harremana izan du 5,87

Harremanik izan EZ duela dio 6,74

Sekzioa

1S - Larretzo Ardatza 6,86

2S - Basadi 6,32

3S - Aitamari 6,40

4S - Santa Klara- Amezmendi 6,54

5S - Jadarre 6,66

6S - Basustagaña - Artadi 5,27

Guztira 6,50
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko 

pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.6. Gizarte Zerbitzuen ezagutza eta balioespena 

3.6.1. Arreta-baliabideen inguruko ezagutza eta balorazioa 

a) Arreta-baliabideen ezagutza 

Jarraian, udalerriko adineko pertsonen ezagutza-maila aztertuko da Zumaiako Udal 

Gizarte Zerbitzuek eskaintzen dituzten baliabide eta arreta zerbitzuei dagokionean. 

 

Lehenik eta behin, elkarrizketatutako pertsonei, laguntza eskatzeko orduan (ekonomikoa, 

soziala, eguneko zentroak) nora jo behar duten badakiten adierazteko eskatu zaie. %64ak 

baiezkoa erantzun du, aldiz, %35ak nora jo ez lukeela jakingo adierazi du.  

 

3.21 Taula Laguntza eskatzera nora joan jakitea 

Laguntza eskatzeko orduan 

(ekonomikoa, soziala, eguneko 

zentroak), jakingo al zenuke nora 

joan? 

Ezagutzen du Ez du ezagutzen 
Ez daki - Ez du 

erantzuten 

Sexua    

Gizonezkoa 61,6% 37,9% 0,5% 

Emakumezkoa 66,4% 33,2% 0,4% 

Adina    

75 eta 79 urte bitartean 69,7% 29,8% 0,6% 

80 eta 85 urte bitartean 62,7% 36,7% 0,6% 

85 urte baino zaharragoa 54,7% 45,3% 0,0% 

Familia mota    

Bakarrik 66,0% 34,0% 0,0% 

>75 urte adinekoen etxea 63,4% 36,6% 0,0% 

Bikotea 67,2% 31,2% 1,6% 

Beste batekin batera 62,0% 37,0% 0,9% 

Kolektiboa    

GG.ZZ harremana izan du 80,3% 18,8% 0,9% 

Harremanik izan EZ duela dio 58,0% 41,6% 0,3% 

Sekzioa    

1S - Larretzo Ardatza 66,7% 33,3% 0,0% 

2S - Basadi 66,3% 33,7% 0,0% 

3S - Aitamari 69,1% 30,9% 0,0% 

4S - Santa Klara- Amezmendi 56,9% 41,4% 1,7% 

5S - Jadarre 55,8% 41,9% 2,3% 

6S - Basustagaña - Artadi 60,0% 40,0% 0,0% 

Guztira 64,2% 35,3% 0,5% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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Zumaiako Gizarte Zerbitzuen ezagutzari dagokionez, oro har, aipatzekoa da 

elkarrizketatutako adineko herritarren ezagutza-maila oso zabala dela, eta halaxe 

baieztatzen du %76ak. Adineko lau pertsonetatik batek Zumaiako Gizarte Zerbitzuak 

ezagutzen ez dituela adierazten du (%24). 

 

 

3.22 Taula Zumaiako Gizarte Zerbitzuen ezagutza 

Adierazi ea Zumaiako Gizarte 

Zerbitzuak ezagutzen dituzun 
Ezagutzen du Ez du ezagutzen 

Sexua   

Gizonezkoa 73,2% 26,8% 

Emakumezkoa 77,6% 22,4% 

Adina   

75 eta 79 urte bitartean 79,8% 20,2% 

80 eta 85 urte bitartean 75,7% 24,3% 

85 urte baino zaharragoa 65,3% 34,7% 

Familia mota   

Bakarrik 81,0% 19,0% 

>75 urte adineko etxea 75,8% 24,2% 

Bikotea 72,1% 27,9% 

Beste batekin batera 72,2% 27,8% 

Kolektiboa   

GG.ZZ harremana izan du 98,3% 1,7% 

Harremanik izan EZ duela dio 66,9% 33,1% 

Sekzioa   

1S - Larretzo Ardatza 72,5% 27,5% 

2S - Basadi 74,7% 25,3% 

3S - Aitamari 77,8% 22,2% 

4S - Santa Klara- Amezmendi 75,9% 24,1% 

5S - Jadarre 79,1% 20,9% 

6S - Basustagaña - Artadi 80,0% 20,0% 

Guztira 75,6% 24,4% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Adina erabakigarria da ezagutza-mailan. 85 urtetik gorako pertsonek ezagutza-maila 

txikiagoa dutela adierazten dute. Eta gizonek, emakumezkoek baino ezjakintasun-maila 

handiago dute. 
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3.23 Taula Laguntza eskatzera nora joan jakitea 

Adierazi ea 

Zumaiako Gizarte 

Zerbitzuak 

ezagutzen dituzun 

75 eta 85 urte bitartean 85 urtetik gorakoak 

Emakumea Gizona Guztira Emakumea Gizona Guztira 

Ezagutzen du 80,4% 74,9% 77,8% 66,7% 63,0% 65,3% 

Ez du ezagutzen 19,6% 25,2% 22,2% 33,3% 37,0% 34,7% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

Adineko pertsonek gehien ezagutzen dituzten zerbitzuak eguneko zentroa, egoitzak, tele-

laguntza eta etxez etxeko laguntza zerbitzua dira. 

 

3.20 Grafikoa Udal Gizarte Zerbitzuen zerbitzu eta prestazioen ezagutza-maila 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

b) Arreta-baliabideen erabilera 

Adineko pertsonei noizbait udal gizarte-zerbitzuetara gerturatu edo beraiekin 

harremanetan jarri diren galdetzen zaie. Gizonezkoak dira arreta zerbitzuak gutxien 

erabiltzen dituztenak: %80ak ez dituela inoiz erabili adierazten du eta, soilik, %13ak dio, 

gutxienez, azken 2 urteetan behin erabili dituela. Emakumeek, berriz, askoz modu 

zabalagoan aitortzen dute baliabide hauen erabilpena (%22,7), baina %66,4ak ez dituela 

inoiz erabili  aitortzen du.  
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3.21 Grafikoa Arreta-baliabideen erabilera 

Emakumezkoak Gizonezkoak Guztira

Bai, azken bi urteetan 15,9% 12,6% 14,5%

Bai, lehenagotik 16,8% 9,0% 13,3%

Ez, inoiz ere ez 66,4% 77,9% 71,6%

Ed-Ee 0,9% 0,5% 0,7%
 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Adineko pertsonak Udaleko Gizarte Zerbitzuetara gerturatzeko arrazoi nagusia 

informazioa eta aholkua (%45,3) eskatzea izan da, eta, neurri txikiagoan, tele-laguntza 

eskatzea (%17,1). Bestelako arrazoien artean nabarmentzen dira, besteak beste, etxez 

etxeko laguntza zerbitzua eta laguntza ekonomikoen tramitazioa.   

 

 

Udal Gizarte-Zerbitzuetara gerturatu ez direnen artean, gehiengoak beharrik izan ez duela 

azaldu du (%96,8). 

 

3.22 Grafikoa Udal Gizarte Zerbitzuetara jotzeko arrazoiak 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.6.2. Arreta jasotzeko baliabideen beharrak eta eskaria etorkizunean 

Puntu honekin amaitzeko eta etorkizunera begira, elkarrizketatutako pertsonek etorkizun 

hurbilean Gizarte Zerbitzuen beharra izango dutela adierazi dute. %45,7ak uste du 

litekeena dela, eta %15,2ak epe laburrean ziurrenik Gizarte Zerbitzuetara gerturatu 

beharko duela baieztatu du. Aitzitik, %5,7ak etorkizunean nekez joko duela adierazi du 

zerbitzu hauetara eta %9,7ak gerturatuko ez dela dio. Adierazi behar da, ordea,  

elkarrizketatutako pertsonen ia %25ak ez duela galdera honi erantzuna eman. 

 

3.24 Taula Etorkizunean Gizarte Zerbitzuetara gerturatzeko beharren aurreikuspena 

Etorkizun hurbilean, gizarte-

zerbitzuetara joateko beharra 

izango duzula uste al duzu? 
% Banaketa 

Bai, seguru baietz 15,2% 

 

Bai, agian bai 45,7% 

Ez, ez dut uste 5,7% 

Ez, seguru ezetz 9,7% 

Ed-Ee 24,9% 

Guztira 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Oro har, gizonen eta emakumeen %50ak baino gehiagok uste du zerbitzu horiek behar 

dituela. Gizarte Zerbitzuekin harremanik izan ez dutela adierazten duten pertsonen %44,3k 

uste du bertara gerturatu beharko duela, eta azken bi urteetan harremanik izan ez dutela 

dioten adineko pertsonen %31,6k, ziurrekin, etorkizunean gizarte zerbitzuetara joan 

beharko dutela baieztatzen dute. Azkenik, azken bi urteetan harremanik izan ez dutela 

adierazi duten adineko pertsonen %49,6k, litekeena dela adierazi dute. 
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3.25 Taula Etorkizunean Gizarte Zerbitzuetara gerturatzeko beharra, ezaugarri 

pertsonalen eta familiarren arabera 

% horizontala 

Bai, 

seguru 

baietz 

Bai, 

agian bai 

Ez, ez dut 

uste 

Ez, seguru 

ezetz 
Ed-Ee Guztira 

Sexua       

Gizonezkoa 16,3% 42,6% 5,3% 10,0% 25,8% 100,0% 

Emakumezkoa 14,2% 48,3% 6% 9,5% 22,0% 100,0% 

Adina       

75 eta 79 urte bitartekoa 12,9% 42,1% 5,0% 9,0% 30,9% 100,0% 

80 eta 85 urte bitartekoa 16,0% 51,5% 7,7% 10,6% 14,2% 100,0% 

85 urte baino gehiago 18,7% 41,3% 2,7% 9,3% 28,0% 100,0% 

Familia mota       

Bakarrik 14,0% 46,0% 8,0% 10,0% 22,0% 100,0% 

> 75 urteko adindun etxea 13,1% 45,8% 2,6% 11,8% 26,8% 100,0% 

Bikotea 13,1% 41,0% 6,6% 13,1% 26,2% 100,0% 

Beste batekin batera 20,4% 48,1% 7,4% 4,6% 19,4% 100,0% 

Kolektiboa       

GG.ZZ harremana izan du 31,6% 49,6% 2,6% 4,3% 12,0% 100,0% 

Harremanik izan EZ duela dio 8,8% 44,3% 6,9% 11,8% 28,2% 100,0% 

Sekzioa       

1S - Larretzo Ardatza 13,3% 45,0% 5,0% 12,5% 24,2% 100,0% 

2S - Basadi 17,9% 43,2% 10,5% 9,5% 18,9% 100,0% 

3S - Aitamari 13,6% 54,3% 2,5% 1,2% 28,4% 100,0% 

4S - Santa Klara- Amezmendi 10,3% 48,3% 5,2% 8,6% 27,6% 100,0% 

5S - Jadarre 18,6% 39,5% 2,3% 18,6% 20,9% 100,0% 

6S - Basustagaña - Artadi 24,0% 36,0% 8,0% 12,0% 20,0% 100,0% 

Guztira 15,2% 45,7% 5,7% 9,7% 23,7% 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Amaitzeko, adineko pertsonei etorkizunean baliabide edo programen inguruan interesik 

izango luketen galdetu zaie. Bai emakumezkoek zein gizonezkoek, neurri handi edo 

txikiagoan, interesa agertu dute etxez etxeko laguntza zerbitzuaren eta tele-laguntzaren 

inguruan. Beste baliabide batzuekiko interesa ere adierazten da, nahiz eta atxikitze-maila 

txikiagoarekin: emakumeen %9,6ak etxebizitza balioaniztunengatik interesa agertu du, eta 

gizonen %7,14ak, berriz, pertsona autonomoentzako eguneko zentroen inguruan jakin-

mina adierazi du.  
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3.26 Taula Etorkizuneko baliabide edo programekiko interesa 

% baiezkoa Emakumezkoa Gizonezkoa Guztira 

Etxez etxeko laguntza zerbitzua 37,2% 45,5% 40,9% 

Tele-laguntza zerbitzua 42,8% 40,2% 41,6% 

Apartamentu balioaniztunak 9,6% 5,4% 7,8% 

Eguneko zentroa pertsona autonomoentzat 6,9% 7,14% 7,0% 

Eguneko zentroa mendeko pertsonentzat 4,8% 4,5% 4,7% 

Laguntza ekonomikoak 4,1% 1,8% 3,1% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Inkestan parte hartu duten adineko pertsonen erdiak baino gehiagok (%54) ez duela 

apartamentu balioaniztun batera joatea pentsatzen eta bere etxebizitzan bizitzen jarraitu 

nahi duela adierazi du. Hala ere, %26ak egoera jakin batzuetan pentsatuko lukeela 

erantzun du, eta %3ak baiezkoa eman du gai honen inguruan. Emakumezkoen eta 

gizonezkoen erantzunen artean ez da desberdintasun handirik nabari. 

 

Orokorrean, 85 urte baino gutxiago dutenek “irekiagoak” azaltzen dira aukera 

(apartamebtu balianiztuak) honen aurrean. Dena den, adin hori gainditu dutenen artean, 

dagoeneko %5ak dio kontuan hartu edo pentsatu duela horretaz. 

  

3.27 Taula Apartamentu balioaniztun batera joatea pentsatzen du 

Pentsatu al duzu apartamentu balioa-

niztun batera joatea, baina zainketa jakin 

batzuekin?  

Sexua Adina 

Guztira 

Emakumea Gizona 
75 eta 79 

urte  

bitartean 

80 eta 

85 urte 

bitartean 

85 

urtetik 

gorakoa 

Ez, inoiz, nire etxebizitzan bizitzen jarraitu 

nahi dut 
53,9% 54,7% 52,2% 52,7% 62,7% 54,3% 

Bai, baina baldintza jakin batzuetan 25,9% 25,3% 23,6% 32,5% 14,7% 25,6% 

Bai, pentsatu dut 4,7% 0,5% 2,2% 2,4% 5,3% 2,8% 

Ez daki / Ez du erantzuten 15,5% 19,5% 21,9% 12,4% 17,3% 17,3% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Era berean, udalerrian adineko pertsonei zuzendutako beste programa edo ekimen 

batzuei buruzko iritzia ere jasotzen da, nahiz eta lortutako aipua ez den oso nabarmena 

izan. Lehenik eta behin, aipatzekoa da aisialdia eta gizartearen parte-hartzea sustatzea 

(museoetara bisita gidatuak, ibilaldiak…), bizitza osasuntsuaren sustapena (gimnasia, 

dieta, prebentzio tailerrak…) eta zahartzarorako egokitzapen positiborako ekimenak.   
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3.23 Grafikoa  Adineko pertsonentzako beste programa edo ekimen batzuk sustatzeko 

interesa  

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

Elkarrizketatutako adineko pertsonek jarraian adierazten diren bestelako ekimenak ere 

proposatzen dituzte:  

 

3.28 Taula Udalerrian adineko pertsonentzako jarduketen proposamenak 

Udalerrian abian jartzeko bestelako ekimenak 

o Gaixotasun jakin batzuentzako laguntza eta tratu profesionala 

o Adineko pertsonentzako etxebizitzak 

o Tutoretzapeko pisuak 

o Estimulazio kognitiboaren tailerrak 

o Egoitzetan bolondres gehiago 

o Gizarte Zentroetan kontrol mentala garatzeko ekintzetan parte-hartzea sustatzea  

o Erorketen prebentziorako tailerrak  

o Ariketak egin eta harremanak mantentzeko parkeak 

o Adineko pertsonak elkar sozializatzeko tokiak 

o Bainu publikoak 

o Egun euritsuetarako gune itxi edo estalpe bat (karpa bat adibidez) 

o Erretiratuen egoitza bat Oikina-n. 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.7.  Arreta bereziko kolektiboak 

Jarraian, beraien ezaugarriak ikusita,  arreta berezia behar duten bi kolektiboen azterketa 

bat burutzen da:   

 Eguneroko jarduerak aurrera eramateko zailtasun dezente edo asko duela 

somatzen duen biztanleria.  

 Egunerokoan zailtasunik eduki gabe, bakardade nabarmena somatzen duen 

biztanleria. 

 

Azterketari esker, Zumaian egoera honetan bizi diren 51 pertsona identifikatzeko gai izan 

gara. Zehatzago esanda:  

 Eguneroko bizitzako jarduerak egiteko gaitasun txikia duten 33 pertsona, horietatik 

18k, gainera, osasun arazoak dituztela adierazten dute.   

 Egunerko bizitzarako gaitasun txarrik ez duten, baina sarritan bakardadea 

hautematen duten 18 pertsona.  

 

3.24 Grafikoa Arreta bereziko kolektiboak 

Elkarrizketatutako biztanleria guztira Arreta bereziko kolektiboak 

 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 

 

 

a) Eguneroko jarduerak burutzeko zailtasunak dituen biztanleria  

Aurrez adierazitako moduan, 33 pertsona daude Zumaian eguneroko bizitzako jarduerak 

egiteko beren gaitasuna ez dela ona adierazten dutenak. Elkarrizketatutako 75 urtetik 

gorako biztanleriaren ezaugarriekin alderatuz gero, honako ondorio hauek atera daitezke 

bere profilaren inguruan: 

 

 Osasun arazorik izan gabe eguneroko jarduerak burutzeko gaitasun txikia 

nabarmenagoa da emakumeen artean gizonezkoen artean baino.  

 Eguneroko jarduerak burutzeko gaitasun mugatua erakusten duten proportzioa 

handiagoa da 85 urtetik gorako adinekoen artean, zenbait kasutan, osasun 

arazorik izan gabe.  

Arreta 

bereziko 

kolektibo

ak 

51 

12,1% 

Gainerak

oak 

371 

87,9% 

Gaitasun 

eta 

osasun 

txarra 

18 

4,3% 

Gaitasun 

txarra 

15 

3,6% 
Bakarda

dea 

18 

4,3% 

Gainerak

oak 

371 

87,9% 
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 Gaitasun txikia duten pertsonen erdia baino gehiago gerturatu da noizbait, jada, 

gizarte zerbitzuetara. Bestalde, nabarmentzekoa da %45a ez dela inoiz gizarte 

zerbitzuetara gerturatu.  

 

Kolektibo honen gizarte-egoerari dagokionean, adierazleek berauen hauskortasun-

egoera erakusten dute elkarrizketatutako guztirako biztanleriarekin alderatuta:  

 

 Kolektibo honek, adin altuagoa du eta bere osasun balorazioa subjetiboki 

elkarrizketatutako 75 urtetik gorakoen inkestan erregistratutakoen maila  baino 

okerragoa da. Gainera, bere kabuz moldatu edo kalera ateratzea ekiditen dien 

osasun arazoak dituzten pertsonen proportzioa kolektibo honetan handiagoa da, 

eta, bestalde, osasun zentrora edo medikuarengana joateko zailtasun gehiago 

dituztela aitortzen dute. 

 Bakardadearen eta tristuraren pertzepzioa ere elkarrizketatutako guztirako 

adineko pertsonek adierazitakoa baino handiagoa da. 

 Hurbileko familiarekin duten harremana handiagoa da, hala ere, 

azpimarratzekoa da ehuneko txiki batek familiaren laguntza nahikorik ez duela 

aitortzen duela.  

 Eguneroko jarduera eta parte-hartze soziala txikiagoa da. Etxetik ateratzen ez den 

pertsonen proportzioa elkarrizketatutako guztirako pertsonek adierazitakoa baino 

handiagoa da. 

 Eguneroko jarduerak burutzeko zailtasunak dituzten eta beren etxebizitzetan bizi 

ez diren edo utzitako etxebizitza batean bizi diren pertsonen proportzioa 

handiagoa da. Etxebizitza aldatu edo birgaitzeko beharra duten pertsonen 

proportzioa apur bat handiagoa da. 

 Adierazitako diru-sarreren maila txikiagoa da, eta gastuei aurre egiteko zailtasuna 

handiagoa. 

 Aurreko guztiarekin bat etorriz, hautemandako bizi-kalitatea txikiagoa da. 

 

Eta amaitzeko, aipatzekoa da eguneroko jarduerak burutzeko gaitasun mugatua 

adierazten duten bi pertsonetatik batek ez dakiela nora jo behar duen laguntza eske 

(ekonomikoa, soziala, eguneko zentroak,…) eta hirutik batek ez ditu udal gizarte 

zerbitzuak ezagutzen. 
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3.29 Taula Eguneroko jarduerak burutzeko zailtasunak dituen biztanleria 

 

Lehentasunezko esku-hartzea behar duen biztanleria  AZTERGAI 

DEN 

GUZTIZKO 

BIZTANLERIA 

Osasun eta gaita-

sun txarra 
Gaitasun txarra Guztira 

Zkia. % Zkia. % Zkia. % 

Sexua        

Gizonezkoa 9 50,0% 5 33,3% 14 42,4% 45,0% 

Emakumezkoa 9 50,0% 10 66,7% 19 57,6% 55,0% 

Adina 
       

75 eta 79 urte bitartekoa 6 33,3% 4 26,7% 10 30,3% 42,2% 

80 eta 85 urte bitartekoa 8 44,4% 3 20,0% 11 33,3% 40,0% 

85 urte baino gehiago 4 22,2% 8 53,3% 12 36,4% 17,8% 

Familia mota 
       

Bakarrik 2 11,1% 4 26,7% 6 18,2% 23,7% 

> 75 urteko adindun 

etxea 
7 38,9% 2 13,3% 9 27,3% 36,3% 

Bikotea 3 16,7% 0 0,0% 3 9,1% 14,5% 

Beste batekin batera 6 33,3% 9 60,0% 15 45,5% 25,6% 

Kolektiboa 
       

GG.ZZ harremana izan 

du 
10 55,6% 8 53,3% 18 54,5% 27,8% 

Harremanik izan EZ 

duela dio 
8 44,4% 7 46,7% 15 45,5% 71,6% 

Sekzioa 
       

1S - Larretzo Ardatza 5 27,8% 3 20,0% 8 24,2% 28,4% 

2S - Basadi 4 22,2% 3 20,0% 7 21,2% 22,5% 

3S - Aitamari 4 22,2% 2 13,3% 6 18,2% 19,2% 

4S - Santa Klara- 

Amezmendi 
2 11,1% 2 13,3% 4 12,1% 13,7% 

5S - Jadarre 2 11,1% 4 26,7% 6 18,2% 10,2% 

6S - Basustagaña - Artadi 1 5,6% 1 6,7% 2 6,1% 5,9% 

Guztira 18 100,0% 15 100,0% 33 100,0% 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.30 Taula Eguneroko jarduerak burutzeko zailtasunak dituen biztanleriaren egoera  
 

Adierazlea 

Lehentasunezko esku-hartzea 

behar duen biztanleria 
AZTERGAI 

DEN 

GUZTIRAKO 

BIZTANLERIA 

Osasun eta 

gaitasun 

txarra 

Gaitasun 

txarra 
Guztira 

Osasun eta 

egoera    

kognitiboa 

Osasunaren balorazio orokorra (0-10 Indizea) 1,81 6,17 3,8 6,9 

• Osasun-zentrora edo medikuaren-

gana joateko zailtasunak (% baiez-

koak) 27,8% 20,0% 24,2% 

9,2% 

• Beren kabuz baliatzea ekiditen du-

ten osasun-arazoak (% baiezkoak) 
66,67% 53,33% 60,61% 9,7% 

• Osasunak etxetik ateratzea ekiditen 

dio (% baiezkoak) 
38,9% 13,3% 27,3% 12,1% 

Eguneroko jarduerak burutzeko gaitasuna  

(0-10 Indizea) 
1,81 1,67 1,74 7,0 

Bakardadearen pertzepzioa (% sarritan) 33,3% 20,0% 27,3% 6,4% 

Tristuraren pertzepzioa (% sarritan) 50,0% 6,7% 30,3% 8,8% 

Etxebizitzan segurtasunik eza (% sarritan) 16,7% 13,3% 15,2% 5,0% 

Harreman-

egoera eta 

parte-hartze 

soziala eta 

komunitarioa  

Hurbileko familiarekin eguneroko harremana 

(% baiezkoak) 
88,9% 93,3% 90,9% 79,4% 

Ez du harremanik edo ez du hurbileko fami-

liarik (% baiezkoak) 
0,0% 6,7% 3,0% 1,0% 

Ez du laguntza nahikorik (% baiezkoak) 5,6% 0,0% 3,0% 1,7% 

Ez da etxetik ateratzen (% baiezkoak) 5,6% 6,7% 6,1% 1,4% 

Ongizate 

materiala: 

Etxebizitzaren 

egoera eta 

diru-sarrera 

maila  

Jabetzakoa den etxebizitza (%) 83,3% 86,7% 84,9% 94,1% 

Alokairuan dagoen etxebizitza (%) 5,6% 0,0% 3,0% 2,1% 

Lagatako etxebizitza (%) 5,6% 13,3% 9,1% 2,8% 

Aldatu edo birgaitzeko beharra (%) 11,1% 20,0% 15,2% 11,4% 

Gastu orokorrei aurre egiteko zailtasuna (% 

zailtasun asko edo dezente) 
16,7% 13,3% 15,2% 4,8% 

Hileroko batez besteko diru-sarrerak (Euroak) 882€ 1.143€ 983€ 1.170€ 

Bizi-

kalitatearen 

balorazio 

orokorra 

Bizi-kalitatearen batez besteko balorazioa  

(0-10 Indizea) 
2,9 4,8 3,8 6,5 

Gizarte   

Zerbitzuen   

ezagutza  

Laguntza behar izatekotan (ekonomikoa, 

soziala, eguneko zentroa,…), jakingo al 

zenuke nora jo? (% baiezkoak) 

61,1% 40,0% 51,5% 64,2% 

Gizarte Zerbitzuen ezagutza (% baiezkoak) 66,7% 73,3% 69,7% 75,6% 

Gizarte Zerbitzuen ezjakintasuna (% ez du 

ezagutzen) 
33,3% 26,7% 30,3% 24,4% 

Arreta-

baliabideen 

etorkizuneko 

eskaria  

Zerbitzuen beharra etorkizun hurbilean (% 

baiezkoak) 
61,1% 60,0% 60,6% 60,9% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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b) Eguneroko jarduerak burutzeko zailtasunik eduki gabe, bakardadea nabarmen 

somatzen duen biztanleria  

Bakardadea aztergai den beste adierazle bat da. Lan honi esker, eguneroko jarduerak 

burutzeko gaitasuna duten, baina sarritan bakardadea sentitzen duten 18 pertsona 

identifikatu dira. Kolektibo hau, elkarrizketatutako guztirako biztanleriarekin alderatuz gero, 

honako ideia hauek nabarmendu behar dira:   

 

 Kolektibo honetan, gizonezkoak baino emakume gehiago daude, eta 80 eta 85 

urte bitarteko adin-tartean kontzentratzen dira. 

 Bakardadea sentitzen duten pertsonen gehiengoa pertsona bakarreko 

etxebizitzetan bizi dira. 

 Bakardade-egoeran dauden hiru pertsonetatik bik udal gizarte zerbitzuekin 

harremanik izan ez duela dio.  

 Osasunaren eta bizi-kalitatearen pertzepzio adierazleak, elkarrizketatutako 75 

urtetik gorako guztirako biztanleriak adierazitakoen antzerakoak dira. 

 Azken hamabi hilabeteetan egoera animiko eta egoera emozional konplexuen 

bizipena handiagoa da. 

 Aztertutako 9 itemetatik, kasu guztietan, talde honetakoen erantzuna handiagoa 

da: azken hamabi hilabeteetan, bakardade eta tristura pertzepzio handiagoa 

dute eta antsietate eta depresio maila altuagoak; ahanzturari beldur handiagoa, 

etxebizitzan edo inguruan segurtasunik eza handiagoa, bazterkeria edo 

diskriminazio maila-altuagoa, eta iruzur edo lapurreta ekonomikoak jasateko 

aukera handiagoak.  

 Kolektibo honetan, hurbileko familiarekin duten harremana, orokorrean, ohikoa 

da. Hala ere, familiaren laguntza nahikoa ez izatearen sentimendua adinekoen 

guztizko biztanleriarena baino altuagoa da. 

 Etxebizitzaren egoera elkarrizketatutako guztirako biztanleriarenaren antzerakoa 

da, eta egoera ekonomikoari dagokionean, azpimarratzekoa da diru-sarrera 

maila apur bat apalagoa dela, eta, hortaz, gastu orokorrei aurre egiteko azaltzen 

diren zailtasunen aurrean kasu gehiago erregistratzen dira. 

 Bizi-kalitatearen pertzepzioa elkarrizketatutako guztizko biztanleriarena baino 

txikiagoa da, hala ere, aurrez aztertutako kolektiboak adierazitakoa baino 

hobeagoa da (eguneroko jarduerak burutzeko zailtasunak dituen biztanleria). 

 

Bakardadea somatzen duten pertsonen erdiak baino gehiagok ez luke jakingo nora jo 

laguntza behar izanez gero, eta udal gizarte zerbitzuek eskaintzen dituzten zerbitzuen 

inguruan duten ezjakintasun maila altuagoa da.  
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3.31 Taula Eguneroko bizitzarako gaitasuna duen baina bakardadea somatzen duen 

lehentasunezko esku-hartze biztanleria  

 

Bakardadea, eguneroko 

jarduerak burutzeko zailtasunik 

gabe 

AZTERGAI DEN  

GUZTIRAKO          

BIZTANLERIA 
Zkia. % 

Sexua    

Gizonezkoa 4 22,2% 45,0% 

Emakumezkoa 14 77,8% 55,0% 

Adina    

75 eta 79 urte bitartekoa 8 44,4% 42,2% 

80 eta 85 urte bitartekoa 9 50,0% 40,0% 

85 urte baino gehiago 1 5,6% 17,8% 

Familia mota    

Bakarrik 13 72,2% 23,7% 

> 75 urteko adindun etxea 1 5,6% 36,3% 

Bikotea 0 0,0% 14,5% 

Beste batekin batera 4 22,2% 25,6% 

Kolektiboa    

GG.ZZ harremana izan du 6 33,3% 27,8% 

Harremanik izan EZ duela dio 12 66,7% 71,6% 

Sekzioa    

1S - Larretzo Ardatza 6 33,3% 28,4% 

2S - Basadi 6 33,3% 22,5% 

3S - Aitamari 3 16,7% 19,2% 

4S - Santa Klara- Amezmendi 2 11,1% 13,7% 

5S - Jadarre 1 5,6% 10,2% 

6S - Basustagaña - Artadi 0 0,0% 5,9% 

Guztira 18 100,0% 100,0% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.32 Taula Eguneroko bizitzarako gaitasuna duen baina bakardadea somatzen duen  

lehentasunezko esku-hartze biztanleriaren egoera  

Adierazlea 

Lehentasunezk

o esku-hartze 

biztaleria  

AZTERGAI 

DEN 

GUZTIRAKO 

BIZTANLERIA Bakardadea 

Osasun eta 

egoera   

kognitiboa 

Osasunaren balorazio orokorra (0-10 Indizea) 6,3 6,9 

• Osasun-zentrora edo medikuarengana joateko zailtasu-

nak (% baiezkoak) 
5,6% 9,2% 

• Beren kabuz baliatzea ekiditen duten osasun-arazoak (% 

baiezkoak) 
0,0% 9,7% 

• Osasunak etxetik ateratzea ekiditen dio (% baiezkoak) 11,1% 12,1% 

Eguneroko jarduerak burutzeko gaitasuna  (0-10 Indizea) 7,4 7,0 

Bakardadearen pertzepzioa (% sarritan) 100,0% 6,4% 

Tristuraren pertzepzioa (% sarritan) 66,7% 8,8% 

Antsietatea edo depresioa (% sarritan) 44,4% 4,0% 

Ahanzturaren beldurra (sua, gasa, berogailua, iturria...) (% 

sarritan) 
11,1% 3,1% 

Etxebizitzan segurtasunik eza (lapurretak jasateko beldurra,...) 

(% sarritan) 
16,7% 5,0% 

Inguruan segurtasunik eza (auzoa) (% sarritan) 11,1% 1,2% 

Bazterkeria edo diskriminazioa  (% sarritan) 11,1% 0,5% 

Iruzurra edo lapurreta ekonomikoa (% sarritan) 11,1% 1,0% 

Abusua edo tratu txarrak (% sarritan) 5,6% 0,5% 

Harreman-

egoera eta 

parte-hartze 

soziala eta 

komunitarioa  

Hurbileko familiarekin eguneroko harremana (% baiezkoak) 77,8% 79,4% 

Ez du harremanik edo ez du hurbileko familiarik (% baiezkoak) 0,0% 1,0% 

Ez du laguntza nahikorik (% baiezkoak) 5,6% 1,7% 

Ez da etxetik ateratzen (% baiezkoak) 0,0% 1,4% 

Ongizate 

materiala: 

Etxebizitzaren 

egoera eta 

diru-sarrera 

maila  

Jabetzakoa den etxebizitza (%) 94,4% 94,1% 

Alokairuan dagoen etxebizitza (%) 5,6%% 2,1% 

Lagatako etxebizitza (%) 0,0% 2,8% 

Aldatu edo birgaitzeko beharra (%) 11,1% 11,4% 

Gastu orokorrei aurre egiteko zailasuna (% zailtasun asko edo 

dezente) 
11,1% 4,8% 

• Zailtasun asko 0,0% 1,2% 

• Zailtasun dezente 11,1% 3,6% 

Hileroko batez besteko diru-sarrerak (Euroak) 951,3€ 1.170€ 

Bizi-

kalitatearen 

balorazio 

orokorra 

Bizi-kalitatearen balorazio orokorra (0-10 Indizea) 5,6 6,5 

Gizarte   

Zerbitzuen   

ezagutza 

Laguntza behar izatekotan (ekonomikoa, soziala, eguneko 

zentroa,…), jakingo al zenuke nora jo? (% baiezkoak) 
55,6% 64,2% 

Gizarte Zerbitzuen ezagutza (% baiezkoak) 61,1% 75,6% 

Gizarte Zerbitzuen ezjakintasuna (% ez du ezagutzen) 38,9% 24,4% 

Arreta-

baliabideen 

etorkizuneko 

ezagutza 

Zerbitzuen beharra etorkizun hurbilean (% baiezkoak) 61,1% 60,9% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.8. Inkestako emaitzen laburpena eta adierazle nagusiak 

Orokorrean, azpimarratzekoa da elkarrizketatutako populazioaren gehiengoak bizi-

kalitate ona duela irizten duela, osasun subjektiboaren adierazle on batzuei, eguneroko 

jarduerak burutzeko autonomiari, harreman sozial eta familiar ohikoei, laguntza nahikoari 

eta, orokorrean, ongizate materialaren maila egokiari esker.  

 

3.25 Grafikoa Aztertutako gaien inguruko balorazio orokorra 75 urtetik gorako adineko 

pertsonen artean 

 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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3.33 Taula Zumaiako adineko pertsonen egoera soziala erakusten duten adierazleen 

laburpen-taula, 2017 

Adierazlea Zumaia 

Demografikoa 

Zahartze indizea: 65 urtetik gorako biztanleriaren % 17,8 

Gain-zahartzearen indizea: 75 urtetik gorako biztanleriaren %  7,9 

65 urtetik gorako pertsonen mendekotasun-tasa (%)  14,86 

75 urtetik gorako biztanleria (zenbatekoa) 793 

Aztergai den 75 urtetik gorako biztanleria (zenbatekoa)  627 

• Gutxienez azken bi urteetan harremanik gabe (zenbatekoa) 234 

• Aurretiko harremanik gabe (zenbatekoa) 393 

Egoera kognitiboa eta 

osasun egoera 

Osasunaren balorazio orokorra (0-10 indizea) 6,9 

• Osasun-zentrora edo medikuarengana joateko zailtasunak (baiezkoen 

%) 
9,2% 

• Beren kabuz baliatzea ekiditen duten osasun arazoak (baiezkoen %) 9,7% 

• Osasunak etxetik ateratzea galarazten dio (baiezkoen %) 12,1% 

Eguneroko jarduerak burutzeko gaitasuna (0-10 Indizea) 7,0 

Bakardadearen pertzepzioa (% sarritan) 6,4% 

Tristuraren pertzepzioa (% sarritan) 8,8% 

Etxebizitzan segurtasunik eza (% sarritan) 5,0% 

Harreman-egoera eta 

parte-hartze soziala eta 

komunitarioa 

Hurbileko familiarekin eguneroko harremana (baiezkoen %) 79,4% 

Ez du harremanik edo ez du hurbileko familiarik(baiezkoen %) 1,0% 

Ez du laguntza nahikorik (baiezkoen %) 1,7% 

Laguntza behar izanez gero, ez du norengana jo (baiezkoen %) 0,5% 

Ez da etxetik irteten (baiezkoen %) 1,4% 

Ongizate materiala: 

Etxebizitzaren egoera 

eta diru-sarrera maila 

Jabetzakoa den etxebizitza (%) 94,1% 

Alokairuan dagoen etxebizitza (%) 2,1% 

Aldatu edo birgaitzeko beharra (%) 11,4% 

Gastu orokorrei aurre egiteko zailtasunak (% zailtasun handia edo dezente) 4,8% 

Hileroko batez besteko diru-sarrerak (Euroak) 1.170€ 

Bizi-kalitatearen     

balorazio orokorra 
Bizi-kalitatearen batez besteko balorazioa (0-10 indizea) 6,5 

Gizarte Zerbitzuen 

ezagutza 

Gizarte Zerbitzuen ezagutza (baiezkoen %) 75,6% 

Gizarte Zerbitzuen ezjakintasuna (baiezkoen %) 24,4% 

Arreta-baliabideen 

etorkizuneko eskaria 
Zerbitzuen beharra etorkizun hurbilean (baiezkoen %) 60,9% 

Iturria: IKEI, Zumaian bizi diren eta 75 urte edo gehiago dituzten adineko pertsonei egindako inkesta, 2018 
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Hala eta guztiz ere, emaitza orokor onak izan arren, ikerketak agerian uzten du 

hauskortasun egoerak daudela edo edo arreta eskatzen dutela:  

 

 Adineko pertsonen %7ak osasun egoera txarra edo oso txarra duela baloratu du. 

 %10ak bere kabuz baliatzeko osasun arazoak ditu eta %12ri etxetik irtetea 

ezinezkoa zaio. 

 Pertsonen %8k eguneroko ekintzak eta lanak burutzeko gaitasun txarra duela 

adierazi du. 

 %1ak harremanik ez duela edo hurbileko familiarik ez duela onartu du, eta, 

gainera, %2ak ez du familiaren laguntza nahikorik. 

 Adineko pertsonen %6ak bakardadea sentitzen du maiz eta %9ak tristura sentitzen 

du sarri. Bakardadearen pertzepzioa edo tristuraren sentipena askoz ere 

nabarmenagoa da bakarrik bizi diren adinekoen artean, beste pertsona 

batzuekin bizi diren adineko pertsonekiko alderatuz, alor honetan desberdintasun 

esanguratsu bat nabarmentzen delarik plazaratutako emaitzetan. Bakarrik bizi 

direnen %42k oso maiz bakardadea sentitzen duela onartzen du eta %56ak 

tristura sentsazioa ere aipatzen du. 

 Zumaiako adineko biztanleen %11ak etxebizitza aldatu eta birgaitzeko beharra 

duela adierazi du, etxebizitzako bainugelaren egokitzapena (dutxa 

bainuontziaren ordez jartzea) eta eraikuntzan igogailua ipintzea nabarmentzen 

direlarik. Gutxi gorabehera, adineko hiru pertsonatik batek bere eraikinera 

dagoen irisgarritasuna egokia ez dela zehazten du eta solairuraino igogailurik ez 

duela. 

 Kolektibo honetan, gastu orokorrei aurre egiteko zailtasuna %5ean kokatzen da. 

 %35ak ez luke jakingo nora jo laguntza beharra duenean eta adineko pertsonen 

%24k ez du Udal Gizarte Zerbitzuen berri.  
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4.1. Laburpena 

 

Txostenean aztergai diren eta 75 urte edo gehiago dituzten pertsonen kuantifikazioa 

(Gizarte Zerbitzuetako datu-basean barneratuak)  

 

 Zumaian 75 urte edo gehiago dituzten 789 pertsona bizi dira, 2018ko udal 

erroldaren azken datuen arabera. Kopuru honek, biztanleria osoaren %7,8a 

bereganatzen du (gain-zahartze tasa). Gain-zahartze tasa hau, Urola Kostako 

bataz besteko gainzahartze tasa baino zertxobait altuagoa da, baina  Gipuzkoa 

mailakoarekin alderatuta,  baxuagoa da.  

 

• Emakumezkoen nagusitasuna adineko pertsonen artean oso nabarmena da: 75 

urte edo gehiago dituzten biztanleriaren ia %60a izatera iristen dira. Adinak 

aurrera egin ahala, emakumezkoen presentzia gero eta handiagoa da, hala 

nola, 90 urte edo gehiago dituztenen artean %78a emakumezkoak dira.  

 

• Zumaiako mendekotasun-tasa (65 urtetik gorakoen datuen arabera), Gipuzkoa 

mailan ematen dena baino apur bat handiagoa da.  

 

• Txostenaren aztergai den biztanlerian arreta jarriaz (hau da, Gizarte Zerbitzuen 

datu basean azken bi urteetan hauekin harremanik izan ez duten biztanle gisa 

barneratzen direnak) 75-79 urte bitarteko zatia, 75 urte edo gehiago dituzten 

biztanleria osoaren baino zenbateko handiagoa dela nabarmentzen da: %45a  

%35 baten aurka. Honek ondorioztatzen du, geroz eta adin-tarte handiagoa izan, 

orduan eta gizarte zerbitzuetara jotzeko joera handiagoa dagoela. Horregatik, 

gizarte zerbitzuetatik pasatako datu-basean barneratzen diren pertsonek, adin 

profil gazteago bat dute. Hain zuzen ere, 75 urte edo gehiago dituzten eta 

Zumaian bizi diren biztanleria osoaren bataz besteko adina 82,6 urtekoa da eta 

gizarte zerbitzuetako datu-basean eta txostenean aztergai den biztanleriaren 

bataz besteko adina berriz 81,5 urteko da.  

 

• Gainera, txostenaren aztergai den biztanleriaren ezaugarritzearekin jarraituz, 

gizonezkoen pisu erlatiboa nabarmenagoa da, Zumaiako 75 urte edo gehiago 

dituzten biztanleriarenarekin alderatuz.  

 

• Amaitzeko, azpimarratzekoa da Aita-Mari zonaldean, Gizarte Zerbitzuekin 

harremanik izan ez duten edo behintzat azken bi urteetan harremanik izan ez 

dutenen kontzentrazio handiagoa, Zumaiako 75 urte edo gehiago dituzten 

biztanleriarenarekin alderatuz.  
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Gizarte Zerbitzuen datu-basean barneratzen diren elkarrizketa pertsonalen emaitzak  

 

• Egin diren elkarrizketetatik, txostenaren aztergai diren eta gizarte zerbitzuetako 

datu-basean barneratuta dauden pertsonen %24a bakarrik bizi dela egiaztatu 

da, hauetatik gehiengoa (%79a) emakumeak dira eta aipagarria da alargunen 

kasuan %86 izatera iristen direla. Bestetik, etxebizitzen %36etan bertan bizi diren 

kide guztiek 75 urte baino gehiago dituzte. Beraz, bi etxe mota hauek kontuan 

izanik, etorkizunean gizarte zerbitzuen esku-hartzea beharko dutenen ehuneko 

handi bat (%60) egondo dela ondorioztatzen da.  

 

• Elkarrizketatu den  biztanleriaren ehuneko altu batek, bizi-kalitate ona dutela 

diote, hala ere, %4 batek euren bizi-kalitatea txar edo oso txartzat baloratzen du.  

 

• Osasun egoeraren pertzeptzioari arreta ipiniz, elkarrizketatutako pertsonen 

%68,5ak, euren osasun egoera ona edo oso ona bezala baloratzen dute. EAE 

mailan egindako Eusko Jaurlaritzaren ikerketa batekin alderatuta, emaitza hau 

positiboagoa da.  

 

• Nahiz eta osasun egoerari buruzko emaitza subjektibo hauek positiboak izan, 

aipatu beharra dago elkarrizketatuen %7 batek bere osasun egoera txarra edo 

oso txarra dela dioela, eta %10 batek bere osasun egoerak bere kabuz baliatzeko 

galarazten duela.   

 

• Osasun egoerarekin lotuta, osasun zerbitzuetara bisitak/kontsultak, adinarekin 

nabarmenki hazten dira, eta bertara hurbiltzeko zailtasunak ere, adinarekin, 

larriagotu egiten dira.  

 

• Egoera animikoa ere,  osasun egoeraren eta bizi-kalitatearen pertzeptzioaren 

faktore erabakigarri bat da. Hala nola, elkarrizketatu diren 75 urte edo gehiago 

dituzten zumaiarren % 6ak bakardadea maiz nabaritzen duela dio eta %9ak triste 

sentitzen dela (maiztasun apur batekin). Antsietate eta depresioa, 

elkarrizketatuen %4ak maiz sentitzen du.  

 

• Eguneroko ohizko jarduerak egiteko gaitasunari begira (jantzi eta erantzi, 

garbitasuna, etxeko-lanak, erosketak…), elkarrizketatu diren pertsonen 

gehiengoak autonomoak direla diote. Hala ere, Gizarte Zerbitzuen arreta beharko 

duten %8a bat ageri da, eguneroko ohizko jarduerak egiteko gaitasun baxua 

edo oso baxua dutenak.  Kolektibo honetan ere mugikortasun arazoak (eskailerak 

jaitsi eta igo, etxean edo etxetik kanpo mugitu…) dezente aipatzen dira. Jarduera 

instrumentalen kasuan (etxeko lanak, erosketak…) %16 batek zailtasunak dituela 

dio, oinarrizko jardueren kasuan baino ehuneko altuagoa izanik.  

 

• Ongizate emozionalari begira, gehiengoak egoera ona duela dio, azken hamabi 

hilabeteetan, ez duela ez tristura, ez bildurra edo bakardadea sentitu eta.  
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• Harreman pertsonalei dagokionean, gehiengoak familiarekin eta lagunekin edo 

bizilagunekin sarritan duela harremana aipatzen du. Orokorrean emakumezkoek, 

harreman estuagoak dituzte gizonezkoek baino. Ia gehienek, %98ak, familia 

laguntza nahikoa duela dio.  

 

• Egindako azterlanak, 75 urte edo gehiago dituzten pertsonen %90ak bere etxetik 

egunero ateratzen dela egiaztatu du. Hala eta guztiz ere,  kirol praktika eta bizitza 

soziokulturalean partaidetza ez da hain ohizkoa.  

 

 Elkarrizketatutako pertsonen artean %5ak adineko pertsona edo menpekotasuna 

duen pertsona baten zaintzaz arduratzen da eta beste %5ak adin txikiko 

(bilobak,…) pertsonen baten zaintzaz arduratzen dela esaten du. 

 

• Egoera ekonomikoari begira, nahiz eta %37ak atal honi ez erantzun, hileroko 

bataz besteko diru-sarrerak 1.170€-koak dira. Hala ere, diru-sarrera maila, 

sexuaren eta adinaren arabera guztiz aldatzen da: gizonezkoen artean 1.378 € 

iristen dira bataz beste hileroko diru-sarrerak, eta emakumezkoen artean berriz 

950€-tara (Gipuzkoa mailan gizonezkoen bataz besteko hileroko diru-sarrerak 

1.487€-koak izan dira 2018an eta emakumezkoenak 885€-koak). Adinak ere diru-

sarreratan eragina du, 85 urte edo gehiago dituztenen artean bataz besteko 

hileroko diru-sarrerak 950€-ra jaisten dira. Hileroko diru-sarreren zati handiena 

erretiro-pentsiotik jasotzen dute. 

 

• Egoera sozioekonomikoaren zati nabarmen bat, etxebizitzaren egoerak osatzen 

du. Hala nola, elkarrizketatu diren pertsona ia gehienak etxebizitza jabetzan du, 

zehazki, %93ak.  

 

• Gastu orokorrei (argia, ura, gasa, alokairua…) aurre egiteko zailtasunak dituzten 

adinekoen ehunekoa oso baxua da, %1a.  

 

• Etxebizitzen irisgarritasunari begira, etxebizitzen ehuneko nabarmen batean 

arazoak edo zailtasunak daudela egiaztatzen da: eraikin ez irisgarria, bainu-gela 

ez egokitua, eta igogailu gabezia.  

 

• Irisgarritasun arazo hauekin estuki lotuta, eta nahiz eta beste zenbait faktore 

erabakigarri egon, elkarrizketatuen %7 batek etxean berrikuntzak egiteko premia 

duela dio eta beste %4 batek ohiko etxebizitza aldatzeko beharra duela 

adierazten du. Dutxa baineragatik aldatzea edo igogailua instalatzeko beharra 

dira, kasu gehienetan, aldaketa-behar honen erantzule.  

 

• Elkarrizketatuen %35ak, gizarte zerbitzuekin loturiko arazo edo behar baten 

aurrean, ez dakiela nora jo aipatu du. Gizarte Zerbitzuak ezagutzen dituzten 



Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte diagnostikoa 

4. Ondorioak eta proposamenak 

Dokumentu honetan jasotako informazioa pribatua eta besterenezina da,  2019 © IKEI 

[INFFIN_E4770_Adineko pertsonen ikerketa-Behin betiko Txostena. Apirila.docx   

 

83 
 

 

galdetu zaienean, ia lau pertsona elkarrizketatuetatik batek ez dituela udal 

gizarte zerbitzuak ezagutzen erantzun du.  

 

• Gizarte zerbitzuen etorkizuneko beharren inguruan galdetu zaienean, %15ak 

bakarrik erantzun du ez duela etorkizunean gizarte zerbitzuengana jotzeko 

premiarik izango. Beraz, etorkizunean gizarte zerbitzuen eskatzaile izango den 

adinekoen proportzioa oso nabarmena da.  

 

• Gizarte zerbitzuetatik eskaintzen diren Zerbitzu eta Arreta baliabideen artean, 

etxez etxeko laguntza eta tele-laguntza zerbitzuak dira interes gehien pizten 

dutenak. Aipatzen diren beste zerbitzu berritzaileen artean, apartamentu 

balioaniztunak (elkarrizketatutako emakumezkoen %10ak hala dio) edo pertsona 

autonomoentzako eguneko zentroak (gizonezkoen %7ak hala dio) nabarmentzen 

dira.  

 

• Apartamentu balioaniztunen inguruan sakonduz, etorkizunean horrelako 

apartamentu batera joatea pentsatzen duten galdetu zaienean (erantzun ez 

dutenak kontuan hartu gabe), elkarrizketatu diren pertsonen heren batek 

etorkizunean apartamentu hauetara joatea pentsatzen duela dio (%3) edo 

baldintza jakin batzuetan (% 30) joatea pentsatuko luketela diote. 
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4.2. Gomendioak 

 

1. EKINTZAK AURRERATU ETA ARRETA BEREZIKO GISA IDENTIFIKATU DIREN KOLEKTIBOETAN 

SAKONTZEA  

 

Lehentasunezko arreta behar duten bi kolektibo identifikatu dira: alde batetik, 

eguneroko jarduerak burutzeko zailtasun handiak dituzten pertsonek osatzen duten 

kolektiboa, hauen artean osasun-arazoak dituzten pertsonen proportzioa altua 

delarik. Bestetik, eguneroko zereginak burutzeko aparteko zailtasunik ez duten, baina 

bakardade egoera nabariak sufritzen dituzten pertsonek osatzen duten kolektiboa 

dago. 

 

 

2. ETXEBIZITZAREN/ERAIKINAREN EGOKITZAPENA AHALBIDETZEN DUTEN EKIMENEN 

SUSTAPENA  

 

Azterketa honek agerian utzi du adineko pertsonen kopuru esanguratsu batek 

mugikortasun (etxe barruan eta kanpoan) eta irisgarritasun arazoak aipatzen dituela. 

Etxebizitzetan egokitzapenak egiteko beharretan sakontzea interesgarria da 

isolamendu egoerak ekiditzeko eta segurtasunaren ikuspuntutik ere. 

 

3. ALDIZKA, GIZARTE ZERBITZUEK ESKAINTZEN DITUZTEN ZERBITZUEN INGURUKO 

INFORMAZIOA ZABALDU  

 

Eguneko zentro, egoitza edo telelaguntza zerbitzuaren inguruko ezagutza-maila oso 

handia bada ere (%60tik gora), elkarrizketatutako pertsonen proportzio handi batek 

etxez etxeko laguntza zerbitzua, laguntza ekonomikoak, laguntza teknikoak, etab. 

ezagutzen ez dituela dio.  

 

Kontuan hartu behar da elkarrizketatutako pertsonen artean portzentai altu batek, 

beharra izanez gero, ez dakiela nora jo behar duen esan duela. 

 

Nahiz eta lan honen bitartez Zumaiako adineko pertsonentzat erabilgarri dauden 

zerbitzuen inguruko Gida bat helarazteko gai izan garen, komenigarritzat jotzen 

dugu, aldizka, zerbitzu hauen ezagutza zabaltzeko ekintzak burutzea.  

 

4. HEZIKETA ETA AISIALDI PROGRAMETAN ETA JARDUERA FISIKOAREN PRAKTIKAN PARTE-

HARTZEA SUSTATU  

 

Lortutako beste emaitzetako bat zera da, elkarrizketatutako herritarren ia %10ak 

aisialdia eta parte-hartze soziala sustatzeko programen garapenaren inguruko 

interesa adierazi du, zahartze aktiboaren arloan barneratzen diren baliabideen 

bidez. Jarduera fisikoarekin, kultura-heziketa eremuarekin, etab. lotutako jardueretan 

parte-hartzea sustatzea tresna interesgarria da eta adineko pertsona hauen 

isolamendua eta bakardade eta depresio egoeren aurka borrokatzeko bide 

eraginkorra. 
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A.1. Biztanleriari inkesta: galdeketa 
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A.2. Inkestaren emaitza zehatzak 

A.2.1. Osasun egoera eta egoera kognitiboa 

A.1. Taula Osasun egoeraren balorazio orokorra 

%  berti-

kala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guztira Emaku-

mezkoa 

Gizonez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

batekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Oso ona 6,5% 10,0% 10,1% 7,1% 5,3% 10,0% 3,9% 16,4% 7,4% 6,0% 8,9% 10,83% 8,4% 7,4% 6,9% 2,3% 8,0% 8,1% 

Ona 62,9% 57,4% 59,0% 62,7% 58,7% 65,0% 58,2% 62,3% 58,3% 47,9% 65,3% 58,33% 55,8% 64,2% 63,8% 65,1% 60,0% 60,4% 

Erdizka-

koa 
24,1% 24,2% 22,5% 23,1% 30,7% 22,0% 29,4% 13,1% 25,0% 35,0% 20,0% 25,00% 26,3% 22,2% 20,7% 25,6% 24,0% 

24,2% 

Txarra 5,2% 6,8% 7,3% 5,3% 4,0% 1,0% 7,2% 6,6% 8,3% 7,7% 5,3% 4,17% 8,4% 2,5% 8,6% 7,0% 8,0% 5,9% 

Oso txa-

rra 
1,3% 1,6% 1,1% 1,8% 1,3% 2,0% 1,3% 1,6% 0,9% 3,4% 0,7% 1,67% 1,1% 3,7%    

1,4% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Batez - 

besteko 

puntua-

zioa (0-10 

Indizea) 

6,70 6,68 6,74 6,70 6,57 7,00 6,41 7,13 6,57 6,13 6,91 6,81 6,55 6,73 6,72 6,57 6,70 6,69 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.2. Taula Osasun zentroari bisita egindako maiztasuna 

%  bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira Emaku-

mezkoa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 79 

urte 

bitartean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

batekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Astero 1,7% 2,6% 3,4% 1,8%  1,0% 5,2%   4,3% 1,3% 0,8% 5,3%   1,7% 4,8%   1,7% 

15 egunero 0,87% 5,3% 2,3% 3,0% 4,0% 1,0% 3,3% 1,6% 4,7% 5,2% 2,0% 3,4%   4,9% 1,7%   12,0% 1,7% 

Hilean behin 14,72% 13,2% 10,7% 18,0% 13,3% 15,2% 14,4% 11,5% 14,0% 15,5% 13,5% 20,2% 11,6% 8,6% 17,2% 11,9% 8,0% 17,2% 

3 hilean behin 33,77% 38,6% 36,0% 34,1% 40,0% 31,3% 38,6% 37,7% 35,5% 33,6% 36,8% 29,4% 43,2% 38,3% 37,9% 33,3% 32,0% 37,9% 

6 hilean behin 34,63% 27,0% 30,3% 32,3% 30,7% 36,4% 25,5% 27,9% 36,5% 32,8% 30,6% 26,9% 26,3% 37,0% 32,8% 40,5% 32,0% 32,8% 

Azken urtean ez 

naiz osasun 

zentrora 

gerturatu 

14,29% 13,2% 17,4% 10,8% 12,0% 15,2% 13,1% 21,3% 9,4% 8,6% 15,8% 19,3% 13,7% 11,1% 8,6% 9,5% 16,0% 8,6% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.3. Taula Medikuarengana edo osasun zetrora jotzeko zailtasunak 

%  bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guztira 
Ema-

ku-

mez-

koa 

Gizo-

nez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 urtetik 

gorakoa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbai-

tekin bizi 

da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Bai, zailtasun 

dezente 
5,6% 3,7% 1,7% 4,7% 12,0% 3,0% 3,9%   10,2% 8,6% 3,3% 7,5% 1,1% 1,2% 6,9% 9,3% 4,0% 4,7% 

Bai, zailtasun batzuk 3,9% 5,3% 3,4% 3,6% 9,3% 4,0% 4,6% 4,9% 4,6% 4,3% 4,6% 5,0% 6,3% 1,2% 3,4% 2,3% 12,0% 4,5% 

Ez, ez dut 

zailtasunik, bakarrik 

egiten dut 

55,6% 62,6% 72,5% 56,2% 32,0% 69,0% 57,5% 72,1% 43,5% 45,3% 63,9% 53,3% 58,9% 70,4% 50,0% 62,8% 60,0% 58,8% 

Ez, ez dut 

zailtasunik, lagundu 

egiten didatelako 

32,3% 27,4% 21,9% 33,7% 41,3% 20,0% 32,7% 23,0% 39,8% 41,0% 25,9% 29,2% 31,6% 27,2% 39,7% 25,6% 24,0% 30,1% 

Ez dut joan beharrik 

izan 
2,6% 1,1% 0,6% 1,8% 5,3% 4,0% 1,3%   1,9% 0,9% 2,3% 5,0% 2,1%         1,9% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.4. Taula Osasunarekin zer ikusia duten hauskortasun adierazleak 

% baiezko 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guzt

ira 
Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 79 

urte bitar-

tean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbaite-

kin bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Astean bitan edo 

gehiagotan ez duzu 

jaten janari berorik? 

5,2% 5,3% 7,3% 2,4% 6,7% 7,0% 3,3% 6,6% 5,6% 6,8% 4,6% 12,5% 3,2% 2,5% 1,7%   4,0% 5,2% 

Zure osasun egoera 

dela eta ez duzu 

kalera ateratzeko 

gaitasunik? 

14,7% 9,0% 11,2% 9,5% 20,0% 12,0% 15,0% 6,6% 11,1% 13,7% 11,5% 17,5% 17,9% 1,2% 10,3% 9,3% 8,0% 12,1% 

Zure kabuz 

baliatzeko osasun 

arazoak sarri izaten 

dituzu? 

9,5% 10,0% 8,4% 8,3% 16,0% 8,0% 9,8% 8,2% 12,0% 15,4% 7,5% 8,3% 10,5% 13,6% 6,9% 11,6% 4,0% 9,7% 

Ikusmen zailtasuna 

duzu ohiko ekintzak 

burutzeko? 

10,4% 14,2% 9,0% 14,2% 14,9% 9,0% 18,3% 6,6% 9,4% 12,9% 11,8% 15,0% 14,7% 9,9% 5,2% 14,3% 8,0% 12,1% 

Entzumen 

zailtasunek 

elkarrizketa 

jarraitzeko arazorik 

ematen dizute? 

18,5% 19,5% 14,6% 19,5% 28,0% 17,0% 23,5% 9,8% 19,4% 22,2% 17,7% 22,5% 20,0% 13,6% 15,5% 23,3% 16,0% 19,0% 

Ospitalizatua egon 

zara azken urtean? 
9,5% 5,3% 7,9% 6,5% 9,3% 8,0% 6,5% 8,2% 8,3% 9,4% 6,9% 9,2% 10,5% 6,2% 5,2% 4,7% 4,0% 7,6% 

Erorketak jasan al 

dituzu azken urtean?  
27,6% 15,8% 16,3% 23,7% 33,3% 24,0% 17,7% 14,8% 31,5% 31,6% 18,7% 18,3% 25,3% 23,5% 12,1% 32,6% 32,0% 22,3% 

Hausturaren bat 

jasan duzu azken 

urtean?  

7,3% 4,2% 6,2% 4,7% 8,0% 8,0% 4,6% 8,2% 4,6% 7,7% 5,3% 7,5% 8,4% 3,7% 1,7% 7,0% 4,0% 5,9% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 

 

  



Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte diagnostikoa 

A eranskina. 75 urtetik gorako adineko pertsonei inkesta  

Dokumentu honetan jasotako informazioa pribatua eta besterenezina da,  2019 © IKEI 

 [INFFIN_E4770_Adineko pertsonen ikerketa-Behin betiko Txostena. Apirila.docx]   

 

98 
 

 

 

 

A.2.2. Gaitasun funtzionala 

 

A.5. Taula Eguneroko bizitzan ohiko jarduerak burutzeko gaitasuna 

% bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku

kumez-

mez-

koa 

Gizonez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbai-

tekin bizi 

da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Oso ona 7,8% 16,3% 16,9% 9,5% 4,0% 8,0% 10,5% 24,6% 9,3% 6,0% 13,8% 16,7% 14,7% 6,2% 8,6% 9,3% 4,0% 11,6% 

Ona 72,4% 63,2% 69,1% 71,0% 60,0% 77,0% 67,3% 65,6% 63,0% 62,4% 70,5% 65,0% 69,5% 75,3% 67,2% 62,8% 68,0% 68,2% 

Erdizkakoa 11,6% 13,2% 8,4% 13,0% 20,0% 9,0% 16,3% 4,9% 13,9% 16,2% 10,8% 11,7% 8,4% 11,1% 17,2% 14,0% 20,0% 12,3% 

Txarra 5,2% 5,8% 3,9% 4,7% 10,7% 3,0% 5,2% 3,3% 9,3% 10,3% 3,6% 4,2% 6,3% 3,7% 5,2% 9,3% 8,0% 5,5% 

Oso txarra 3,0% 1,6% 1,7% 1,8% 5,3% 3,0% 0,7% 1,6% 4,6% 5,1% 1,3% 2,5% 1,1% 3,7% 1,7% 4,7%   2,4% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Batez - bes-

teko pun-

tuazioa (0-

10 Indizea) 

6,92 7,17 7,39 7,04 6,17 7,10 7,04 7,70 6,57 6,35 7,30 7,23 7,26 6,91 6,90 6,57 6,70 7,03 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.6. Taula Eguneroko bizitzan ohiko jarduerak burutzeko gaitasuna (% Zailtasun handia, menpekoa) 

% zailtasun 

handia, men-

pekoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku

kumez

mez-

koa 

Gizo-

nez-

koa 

75 eta 79 

urte bitar-

tean 

80 eta 85 

urte bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbai-

tekin bizi 

da 

Erabiltzai-

lea da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Jatea eta 

edatea 
0,4% 1,1% 0,6% 1,2%     0,7%   1,9% 2,6%  0,8%       4,7%   0,7% 

Norbera 

garbitzea 
8,2% 3,2% 1,7% 4,1% 20,0% 3,0% 2,0% 1,6% 16,7% 14,5% 2,6% 5,8% 2,1% 4,9% 8,6% 9,3% 12,0% 5,9% 

Norbera janztea 

– Jantzi eta 

erantzi 

6,5% 2,6% 1,1% 2,4% 18,7% 2,0% 2,0% 1,6% 13,0% 11,1% 2,3% 5,0% 1,1% 3,7% 6,9% 9,3% 8,0% 4,7% 

Bestelako 

gorputz zaintzak 
5,6% 2,6% 1,7% 3,0% 13,3% 3,0% 1,3% 1,6% 11,1% 12,0% 1,3% 3,3% 1,1% 4,9% 6,9% 9,3% 4,0% 4,3% 

Mikzioa/sabel-

hustea 

kontrolatzea, 

komunera joan 

3,9% 2,1% 1,1% 2,4% 9,3% 1,0% 1,3% 1,6% 8,3% 7,7% 1,3% 4,2%   2,5% 5,2% 7,0%   3,1% 

Etxe barruan 50 

metro mugitu 
5,6% 2,6% 1,1% 4,1% 12,0% 3,0% 2,0% 1,6% 10,2% 9,4% 2,3% 5,0% 1,1% 3,7% 6,9% 9,3%   4,3% 

Etxetik kanpo 

mugitzea 

(Nekatu gabe, 

400 metro oinez 

egin) 

11,2% 5,8% 3,4% 8,9% 21,3% 6,0% 5,9% 4,9% 17,6% 18,8% 4,9% 10,8% 4,2% 7,4% 10,3% 14,0% 8,0% 8,8% 

Eskailerak jaitsi 

eta igo 
12,9% 10,5% 7,3% 10,1% 26,7% 8,0% 9,2% 8,2% 21,3% 23,1% 7,5% 16,7% 8,4% 7,4% 13,8% 11,6% 12,0% 11,8% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.7. Taula Eguneroko bizitzan ohiko jarduerak burutzeko gaitasuna (% Zailtasun handia, menpekoa) 

% zailtasun 

handia, 

menpekoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 
Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 79 

urte bitar-

tean 

80 eta 85 

urte bitar-

tean 

85 urtetik 

gorakoa 
Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbaite-

kin bizi da 

Erabiltzai-

lea da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Telefonoa 

erabili 
4,3% 5,8% 3,4% 3,6% 12,0%   3,9% 3,3% 12,0% 11,1% 2,6% 5,8% 3,2% 6,2% 5,2%   12,0% 5,0% 

Erosketak 

egin 
14,2% 9,5% 6,7% 9,5% 30,7% 6,0% 8,5% 6,6% 25,9% 23,9% 7,5% 9,2% 7,4% 9,9% 12,1% 25,6% 28,0% 12,1% 

Janaria 

prestatu 
13,4% 11,6% 5,6% 11,2% 32,0% 5,0% 8,5% 8,2% 27,8% 23,9% 8,2% 10,8% 8,4% 9,9% 10,3% 27,9% 24,0% 12,6% 

Etxeko lanak 

(garbiketa, 

bazkaria) 

18,5% 12,6% 7,3% 14,2% 40,0% 9,0% 11,1% 8,2% 33,3% 30,8% 10,2% 16,7% 12,6% 11,1% 13,8% 27,9% 24,0% 15,9% 

Arropa 

garbitu 
16,0% 12,1% 6,7% 11,8% 37,3% 5,0% 10,5% 11,5% 29,6% 24,8% 10,2% 14,2% 8,4% 12,3% 13,8% 27,9% 20,0% 14,2% 

Garraio 

publikoa 

erabiltzea 

(autobusa, 

trena, taxia...) 

17,7% 10,0% 5,6% 12,4% 38,7% 10,0% 10,5% 3,3% 29,6% 25,6% 9,8% 15,8% 9,5% 11,1% 13,8% 23,3% 20,0% 14,2% 

Bere 

medikazioa 

antolatu 

9,1% 8,4% 3,9% 7,1% 24,0% 1,0% 7,2% 3,3% 21,3% 17,1% 5,6% 9,2% 5,3% 7,4% 6,9% 16,3% 16,0% 8,8% 

Diruarekin 

maneiatzeko 

gaitasuna 

7,8% 6,3% 2,8% 5,9% 20,0% 2,0% 4,6% 3,3% 17,6% 14,5% 4,3% 7,5% 3,2% 7,4% 6,9% 11,6% 12,0% 7,1% 

Erabakiak 

hartzea 
6,0% 5,8% 2,3% 5,9% 14,7% 1,0% 3,9% 1,6% 15,7% 12,8% 3,3% 4,2% 4,2% 6,2% 6,9% 9,3% 12,0% 5,9% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.8. Taula Ongizate emozionalaren balorazioa (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku

kumez

mez-

koa 

Gizo-

nez-

koa 

75 eta 79 

urte 

bitartean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Bakardadea edo 

inkomunikazioa 

Bai, maiz 8,2% 4,2% 6,2% 7,7% 4,0% 16,0% 2,6% 1,6% 5,6% 9,4% 5,3% 7,5% 7,4% 6,2% 5,2% 7,0%   6,4% 

Bai, noizbait 15,1% 10,5% 12,9% 12,4% 14,7% 26,0% 11,1% 1,6% 10,2% 15,4% 12,1% 15,8% 12,6% 7,4% 19,0% 14,0% 4,0% 13,0% 

Tristura 
Bai, maiz 10,3% 6,8% 7,9% 10,7% 6,7% 12,0% 6,5% 4,9% 11,1% 12,0% 7,5% 10,8% 10,5% 8,6% 1,7% 9,3% 8,0% 8,8% 

Bai, noizbait 36,6% 25,8% 28,1% 34,3% 34,7% 44,0% 30,7% 19,7% 28,7% 34,2% 30,8% 34,2% 30,5% 34,6% 32,8% 25,6% 24,0% 31,8% 

Antsietatea edo 

depresioa 

Bai, maiz 6,0% 1,6% 5,1% 3,6% 2,7% 6,0% 2,0% 1,6% 6,5% 7,7% 2,6% 2,5% 5,3% 3,7% 1,7% 9,3% 4,0% 4,0% 

Bai, noizbait 11,6% 7,4% 8,4% 10,7% 10,7% 17,0% 9,2% 4,9% 6,5% 14,5% 7,9% 14,2% 8,4% 8,6% 6,9% 7,0% 8,0% 9,7% 

Etxeko gauzekin 

segurtasun falta 

(sua, gasa, bero-

gailua, iturria...) 

Bai, maiz 2,6% 3,7% 2,8% 3,6% 2,7% 2,0% 3,9% 1,6% 3,7% 4,3% 2,6% 4,2% 4,2% 2,5%   4,7%   3,1% 

Bai, noizbait 15,1% 11,6% 10,1% 15,4% 17,3% 16,0% 15,0% 8,2% 12,0% 16,2% 12,5% 12,5% 9,5% 19,8% 12,1% 23,3%   13,5% 

Etxe barnean 

beldurra edo 

segurtasun falta 

(lapurretak jasa-

teko beldurra, …) 

Bai, maiz 6,0% 3,7% 3,9% 5,9% 5,3% 6,0% 5,9% 1,6% 4,6% 6,8% 4,3% 4,2% 3,2% 8,6% 1,7% 11,6%   5,0% 

Bai, noizbait 14,2% 11,6% 14,0% 10,1% 17,3% 15,0% 12,4% 8,2% 14,8% 17,1% 11,5% 11,7% 11,6% 23,5% 6,9% 11,6% 8,0% 13,0% 

Auzoan segurta-

sun falta 

Bai, maiz 1,3% 1,1% 1,7% 1,2%   2,0% 1,3%   0,9% 2,6% 0,7% 0,8% 1,1% 2,5%   2,3%   1,2% 

Bai, noizbait 4,3% 2,1% 2,8% 3,0% 5,3% 4,0% 2,0%   6,5% 4,3% 3,0% 4,2% 2,1%   1,7% 14,0%   3,3% 

Gutxiespen edo 

diskriminazioa 

(adinarengatik) 

Bai, maiz 0,4% 0,5% 1,1%     1,0% 0,7%     0,9% 0,3% 0,8%       2,3%   0,5% 

Bai, noizbait 2,6% 1,1% 1,7% 1,8% 2,7% 2,0% 0,7% 1,6% 3,7% 1,7% 2,0% 2,5%   3,7%   2,3% 4,0% 1,9% 

Iruzur edo maula 

ekonomikorik 

Bai, maiz 0,4% 1,6% 1,7% 0,6%   1,0% 1,3%   0,9% 2,6% 0,3% 0,8%       7,0%   1,0% 

Bai, noizbait 3,5% 3,7% 3,4% 3,6% 4,0% 5,0% 3,9% 1,6% 2,8% 6,8% 2,3% 4,2% 1,1% 3,7% 3,4% 4,7% 8,0% 3,6% 

Tratu txar fisiko 

edo psikologikoa 

Bai, maiz 0,9%  0,6% 0,6%   1,0%     0,9% 1,7%     1,1%     2,3%   0,5% 

Bai, noizbait 0,4%      1,3%       0,9%   0,3%         2,3%   0,2% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.2.3. Harremanei dagokien egoera 

 

A.9. Taula Adineko pertsonen harreman pertsonalak (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku

kumez

mez-

koa 

Gizo-

nez-

koa 

75 eta 79 

urte bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabiltzai-

lea da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Hurbileko 

familia (seme-

alabak, anai-

arrebak, 

bilobak)  

Badu, baino 

ez du 

harremanik 
0,4% 0,5% 0,6% 0,6%     1,3%       0,7%   2,1%         0,5% 

Ez du 

horrelakorik 
0,9%  0,6%   1,3% 1,0% 0,7%       0,7% 0,8% 1,1%         0,5% 

Familia zabala 

(osaba-izebak, 

lehengusuak, 

ilobak) 

Badu, baino 

ez du 

harremanik 
9,1% 10,0% 10,2% 8,9% 9,3% 5,0% 9,2% 6,6% 15,9% 11,1% 8,9% 9,2% 10,6% 16,0% 1,7% 9,3% 4,0% 9,5% 

Ez du 

horrelakorik 10,0% 10,0% 7,3% 10,1% 16,0% 9,0% 8,5% 4,9% 15,9% 15,4% 7,9% 6,7% 7,4% 13,6% 10,3% 7,0% 28,0% 10,0% 

Lagunak 

Badu, baino 

ez du 

harremanik 
3,9% 5,3% 5,1% 2,4% 8,0% 1,0% 9,8% 1,6% 1,9% 5,1% 4,3% 6,7% 1,1% 3,8% 1,7% 14,0%   4,5% 

Ez du 

horrelakorik 
19,4% 10,1% 11,3% 16,0% 22,7% 13,0% 9,8% 8,2% 29,0% 28,2% 10,2% 12,5% 15,8% 18,8% 12,1% 16,3% 20,0% 15,2% 

Bizilagunak 

Badu, baino 

ez du 

harremanik 
7,4% 6,9% 6,2% 5,9% 12,2% 6,0% 7,2% 4,9% 9,4% 6,0% 7,6% 7,5% 5,3% 12,7% 1,7% 11,6%   7,1% 

Ez du 

horrelakorik 
8,2% 4,8% 6,2% 7,7% 5,4% 9,0% 2,6% 4,9% 11,3% 12,1% 4,6% 4,2% 2,1% 5,1% 13,8% 7,0% 24,0% 6,7% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.10. Taula Harreman pertsonalei lotutako hauskortasun adierazleak (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku

kumez

mez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbaite-

kin bizi da 

Erabiltzai-

lea da 

Ez da 

erabiltzai-

lea 

1 2 3 4 5 6 

Familia 

laguntza 

nahikoa du 

97,4% 99,5% 97,8% 98,8% 98,7% 97,0% 98,7% 98,4% 99,1% 98,3% 98,4% 99,2% 96,8% 96,3% 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 

Elkarbizitza 

familiar arazoak 

ditu 

3,0% 2,6% 3,4% 3,0% 1,3% 1,0% 3,9% 3,3% 2,8% 0,9% 3,6% 4,2% 3,2%  3,4%  8,0% 2,8% 

Laguntza 

beharrean ez 

du norengana 

jo 

0,4% 0,5% 0,6%  1,3% 1,0%  1,6%   0,7% 0,8% 1,1%     0,5% 

Maiz lagundu 

diezaion 

norbait behar 

du 

17,7% 14,2% 7,3% 14,8% 40,0% 12,0% 13,1% 9,8% 27,8% 31,6% 10,2% 16,7% 13,7% 12,3% 15,5% 23,3% 24,0% 16,1% 

Mendekoa den 

adineko 

pertsona baten 

zaintzaile da 

4,3% 4,7% 4,5% 5,3% 2,7% 3,0% 5,9% 1,6% 5,6% 10,3% 2,3% 4,2% 8,4% 1,2% 1,7% 4,7% 8,0% 4,5% 

Adin txikiko 

norbaiten 

zaintzaile da 

(biloba) 

3,9% 6,9% 9,0% 2,4% 2,7% 1,0% 3,3% 18,0% 4,6% 2,6% 6,3% 9,2% 8,4% 1,2% 3,5%   5,2% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.11. Taula Behar duenean, nork laguntzen dio (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku

kumez

mez-

koa 

Gizonez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbaite-

kin bizi 

da 

Erabiltzai-

lea da 

Ez da 

erabiltzai-

lea 

1 2 3 4 5 6 

Bikotea, 

Emaztea edo 

Senarra 

31,5% 66,3% 57,9% 46,7% 22,7% 2,0% 77,8% 88,5% 22,2% 24,8% 55,7% 50,0% 53,7% 46,9% 41,4% 41,9% 32,0% 47,2% 

Seme/Alaba 

edo Suhi-

Erraina 

81,9% 70,5% 66,3% 84,6% 84,0% 86,0% 70,6% 59,0% 87,0% 87,2% 72,8% 66,7% 77,9% 79,0% 87,9% 81,4% 80,0% 76,8% 

Bestelako 

familia 
9,5% 6,8% 9,6% 6,5% 9,3% 14,0% 5,2% 1,6% 11,1% 11,1% 7,2% 15,8% 5,3% 3,7% 3,4% 14,0%  8,3% 

Zaintzailea 

edo 

kontratupeko 

pertsona 

5,6% 2,1% 1,7% 1,8% 14,7% 3,0% 3,9%   7,4% 5,1% 3,6% 5,0% 7,4% 1,2% 1,7% 4,7%  4,0% 

Bizilagunak 0,9% 0,5% 1,7%    1,3%   0,9%   1,0%   1,1%   3,4%   0,7% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.2.4. Parte-hartzea gizartean eta komunitatean 

A.12. Taula Gizarte eta komunitatean parte-hartzearen balorazioa (% inoiz) 

% ez du inoiz 

burutzen 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guztira Emaku-

mezkoa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbaite-

kin bizi 

da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Etxetik atera 2,6%   0,6% 6,7% 1,0%     4,6% 3,4% 0,7% 0,8% 1,1%  3,4% 2,3% 4,0% 1,4% 

Enkarguak egin 

(erosketak, 

banketxea, 

farmazia..) 

16,0% 16,8% 9,6% 14,2% 37,3% 6,0% 13,1% 16,4% 30,6% 23,9% 13,4% 16,7% 11,6% 9,9% 22,4% 27,9% 20,0% 16,4% 

Paseatzera 

atera, parkera 

edo 

hondartzara 

9,1% 3,7% 4,5% 5,3% 14,7% 6,0% 4,6% 1,6% 13,0% 9,4% 5,6% 9,2% 6,3% 1,2% 6,9% 9,3% 8,0% 6,6% 

Taberna edo 

kafetegira joan 
27,2% 26,8% 25,3% 23,7% 38,7% 25,0% 24,8% 11,5% 40,7% 36,8% 23,3% 23,3% 23,2% 28,4% 39,7% 25,6% 28,0% 27,0% 

Kirola egin 78,5% 70,5% 69,1% 77,5% 82,7% 69,0% 76,5% 62,3% 85,2% 75,2% 74,8% 66,7% 68,4% 81,5% 91,4% 83,7% 64,0% 74,9% 

Kirol, erlijio edo 

kultura 

emanaldietara 

joan 

61,2% 65,3% 64,6% 61,0% 64,0% 57,0% 62,8% 59,0% 71,3% 64,1% 62,6% 56,7% 67,4% 74,1% 62,1% 51,2% 64,0% 63,0% 

Udalaren aisialdi 

jardueretan 

parte hartu 

(Gizarte-Etxe 

Zentroa, kultura 

eta kirolak)  

91,4% 86,8% 83,2% 92,3% 97,3% 79,0% 95,4% 80,3% 95,4% 88,9% 89,5% 83,3% 93,7% 93,8% 93,1% 90,7% 76,0% 89,3% 

Prestakuntza 

ikastaroak 
94,4% 95,3% 92,7% 96,5% 96,0% 93,0% 96,1% 90,2% 97,2% 96,6% 94,1% 90,8% 95,8% 97,5% 94,8% 97,7% 96,0% 94,8% 

Oporretara joan 67,4% 60,4% 53,1% 69,6% 78,4% 64,3% 70,9% 30,0% 74,1% 76,1% 59,7% 64,7% 63,0% 60,5% 69,0% 60,5% 75,0% 64,3% 

Jubilatuen 

etxera edo 

Gizarte Zentrora 

joan 

81,9% 77,3% 80,8% 78,1% 81,3% 69,0% 83,7% 76,7% 86,1% 76,1% 81,3% 80,0% 76,8% 80,2% 84,2% 76,7% 84,0% 79,8% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.2.5. Etxebizitza 

 

A.13. Taula Etxebizitza edukitze erregimena 

% bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku-

kumez-

mez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbaite-

kin bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Guztiz ordaindu-

tako berezko 

etxebizitza 

91,4% 94,2% 92,1% 96,5% 85,3% 96,0% 92,2% 93,4% 89,8% 94,0% 92,1% 94,2% 90,5% 95,1% 91,4% 93,0% 88,0% 92,7% 

Etxebizitza pro-

pioa, baina or-

daintze bidean 

1,7% 1,1% 2,3% 0,6% 1,3% 1,0%   3,3% 2,8% 2,6% 1,0%   2,1% 2,5% 1,7%   4,0% 1,4% 

Etxebizitza alokai-

ruan 
2,2% 2,1% 2,3% 1,2% 4,0% 1,0% 2,6% 1,6% 2,8% 2,6% 2,0% 4,2% 2,1% 1,2% 1,7%     2,1% 

Lagatutako 

etxebizitza 
3,5% 2,1% 2,8% 1,2% 6,7% 2,0% 3,9%   3,7% 0,9% 3,6% 0,8% 3,2% 1,2% 5,2% 4,7% 8,0% 2,8% 

Ed/Ee 1,3% 0,5% 0,6% 0,6% 2,7%  1,3% 1,6% 0,9%  1,3% 0,8% 2,1%     2,3%   1,0% 

GUZTIRA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.14. Taula Etxebizitza aldatzeko edo berritzeko beharra 

% bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 

Emaku

kumez

mez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbaite-

kin bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Etxebizitza 

aldatzeko 

premia daukat 

4,7% 3,7% 2,8% 4,1% 8,0% 2,0% 3,3% 6,6% 6,5% 4,3% 4,3% 5,0% 5,3% 2,5% 3,4% 2,3% 8,0% 4,3% 

Etxebizitza 

berritzeko edo 

birgaitzeko 

beharra dau-

kat 

8,2% 5,8% 6,7% 4,7% 13,3% 6,0% 3,9% 6,6% 13,0% 8,6% 6,6% 9,2% 4,2% 4,9% 6,9% 7,0% 16,0% 7,1% 

Ez daukat 

etxebizitza 

berritzeko edo 

aldatzeko 

beharrik 

85,3% 90,0% 89,9% 89,9% 76,0% 91,0% 90,9% 85,3% 80,6% 86,3% 87,9% 85,0% 87,4% 92,6% 89,7% 90,7% 72,0% 87,4% 

Ed-Ee 1,7% 0,5% 0,6% 1,2% 2,7% 1,0% 2,0% 1,6%   0,9% 1,3% 0,8% 3,2%       4,0% 1,2% 

GUZTIRA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.15. Taula Etxebizitza eta bere ingurunearen balorazioa (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz

tira 
Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nez-

koa 

75 eta 79 

urte 

bitartean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 urtetik 

gorakoa 
Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbai-

tekin bizi 

da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Hirigunetik 

urrun dagoen 

zonalde 

batean 

kokatzen da 

11,3% 13,1% 12,1% 10,6% 15,3% 8,3% 12,2% 8,6% 17,3% 14,2% 11,3% 9,9% 2,3% 2,6% 11,1% 33,3% 54,2% 12,1% 

Inguruak 

eskailerak eta 

aldapak ditu 

38,2% 36,0% 33,9% 39,2% 40,3% 34,7% 39,1% 27,6% 42,3% 36,6% 37,5% 46,8% 17,0% 9,2% 77,8% 35,7% 66,7% 37,2% 

Eraikina 

irisgarria da 

atariraino 

(eskailerarik 

gabe, 

arrapalarekin) 

65,3% 67,2% 67,9% 68,6% 56,9% 65,3% 65,9% 70,7% 64,8% 69,9% 64,7% 66,7% 77,0% 84,4% 44,4% 57,1% 32,0% 66,2% 

Igogailua du 

solairuraino 
76,6% 78,9% 80,6% 80,6% 63,9% 76,8% 79,9% 81,0% 73,3% 77,0% 77,8% 80,2% 96,6% 92,2% 31,5% 73,8% 60,0% 77,6% 

Eskailera tarte 

bat dago 
32,4% 34,1% 27,2% 37,4% 37,3% 33,0% 34,4% 32,1% 32,4% 29,4% 34,7% 29,6% 20,3% 12,0% 69,2% 50,0% 50,0% 33,2% 

Eskailerak 

igotzeko 

laguntza 

sistema dago 

44,4% 47,7% 43,6% 52,8% 35,3% 44,7% 45,3% 55,2% 42,6% 47,7% 45,2% 39,8% 63,2% 66,7% 14,8% 42,9% 20,8% 45,9% 

Egokitutako 

bainugela du 

(dutxa du) 

77,2% 83,0% 77,0% 82,8% 80,0% 78,8% 84,4% 82,1% 73,2% 78,5% 80,5% 74,5% 78,6% 88,7% 76,5% 87,8% 75,0% 79,9% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 

 

 



Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte diagnostikoa 

A eranskina. 75 urtetik gorako adineko pertsonei inkesta  

Dokumentu honetan jasotako informazioa pribatua eta besterenezina da,  2019 © IKEI 

 [INFFIN_E4770_Adineko pertsonen ikerketa-Behin betiko Txostena. Apirila.docx]   

 

109 
 

 

A.2.6. Ongizate materiala 

 

A.16. Taula Diru-sarreren iturria 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz

tira 

Emaku-

kumez-

mez-

koa 

Gizonez-

koa 

75 eta 79 

urte 

bitartean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 urtetik 

gorakoa 
Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Pentsioa 

(erretiro-, 

alargun-, 

desgaitasun-) 

82,8% 98,4% 87,1% 90,5% 94,7% 100,0% 79,1% 95,1% 92,6% 94,0% 88,2% 90,8% 89,5% 86,4% 91,4% 88,4% 96,0% 89,8% 

Aurrezki 

propioak 
6,0% 6,3% 7,3% 2,4% 12,0% 7,0% 5,9% 4,9% 6,5% 6,8% 5,9% 7,5% 4,2% 4,9% 3,5% 11,6% 8,0% 6,2% 

Familiaren 

laguntza 
2,6%   1,1% 0,6% 4,0% 1,0%     4,6% 1,7% 1,3% 1,7% 1,1% 2,5%  2,3%  1,4% 

Bestelako diru-

sarrerak 
12,1% 3,2% 9,6% 8,9% 2,7% 3,0% 15,0% 3,3% 5,6% 6,8% 8,5% 8,3% 8,4% 12,3% 3,5% 7,0% 4,0% 8,1% 

Ed/Ee 6,0% 0,5% 5,1% 3,0% 1,3%   5,9% 3,3% 3,7% 2,6% 3,9% 3,3% 2,1% 3,7% 6,9% 4,7%  3,6% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 

 

A.17. Taula Hileroko batez - besteko diru-sarrerak 

 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guztira 
Ema-

ku-

mez-

koa 

Gizo-

nez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Hileroko 

batez-

besteko diru-

sarrerak 

(Euroak) 

950 1.378 1.286 1.118 1.021 1.012 1.253 1.459 1.006 996 1.237 1.236,8 1.125,5 1.091,1 1.154,5 1.190,5 1.088,9 1.170 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.18. Taula Gastu orokorrei aurre egiteko zailtasunak, azken 12 hilabeteetan 

% berti-

kala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guztira Emaku-

mezkoa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Zailtasun 

handia 
1,3% 1,1% 0,6% 0,6% 4,0%   0,7%   3,7% 3,4% 0,3% ,8%       4,7% 8,0% 1,2% 

Zenbait 

zailtasun 
4,7% 2,1% 2,3% 2,4% 9,3% 5,0%   3,3% 7,4% 6,0% 2,6% 1,7% 5,3% 3,7% 5,2% 2,3% 4,0% 3,6% 

Zailtasun 

gutxi 
3,9% 3,2% 3,9% 4,1% 1,3% 7,0% 2,6% 1,6% 2,8% 3,4% 3,6% 5,8% 1,1% 6,2% 1,7% 2,3%   3,6% 

Zailtasun 

gabe 
87,5% 92,6% 91,6% 91,7% 81,3% 87,0% 94,8% 93,4% 83,3% 86,3% 91,2% 90,0% 91,6% 90,1% 91,4% 83,7% 88,0% 89,8% 

Ed-Ee 2,6% 1,1% 1,7% 1,2% 4,0% 1,0% 2,0% 1,6% 2,8% 0,9% 2,3% 1,7% 2,1%   1,7% 7,0%   1,9% 

GUZTIRA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.2.7. Bizi-kalitatea 

A.19. Taula Bizi-kalitatearen balorazio orokorra 

% bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 
Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 

urtetik 

gorakoa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbai-

tekin bizi 

da 

Erabiltzai-

lea da 

Ez da 

erabiltzai-

lea 

1 2 3 4 5 6 

Oso ona 9,3% 15,4% 15,9% 10,3% 6,8% 5,0% 15,3% 23,3% 7,6% 6,8% 14,1% 18,5% 7,7% 9,9% 10,5% 14,0% 4,2% 12,1% 

Ona 74,0% 68,1% 69,3% 73,3% 71,6% 77,0% 71,3% 70,0% 66,7% 67,5% 72,8% 67,2% 73,6% 71,6% 77,2% 76,7% 58,3% 71,3% 

Erdizkakoa 12,8% 10,1% 10,8% 11,5% 13,5% 14,0% 9,3% 3,3% 17,1% 16,2% 9,7% 9,2% 13,2% 12,3% 10,5% 4,7% 29,2% 11,6% 

Txarra 1,3% 4,3% 2,3% 1,8% 5,4%   2,7% 1,7% 5,7% 6,8% 1,0% 1,7% 2,2% 2,5% 1,8% 4,7% 8,3% 2,7% 

Oso txarra 0,9% 1,1% 0,6% 1,2% 1,4% 1,0% 0,7% 1,7% 1,0% 1,7% 0,7% 0,8% 1,1% 2,5%       1,0% 

Ed-Ee 1,8% 1,1% 1,1% 1,8% 1,4% 3,0% 0,7%   1,9% 0,9% 1,7% 2,5% 2,2% 1,2%       1,5% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Batez - bes-

teko pun-

tuazioa (0-

10 indizea) 

6,45 6,55 6,68 6,49 6,06 6,35 6,68 7,23 5,94 5,87 6,74 6,86 6,32 6,40 6,54 6,66 5,27 6,50 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.2.8. Gizarte Zerbitzuen ezagutza eta balorazioa 

A.20. Taula Laguntza eskatzeko orduan (ekonomikoa, soziala, eguneko zentroak…), jakingo al zenuke nora jo? 

% ber-

tikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira Emaku-

mezkoa 

Gizonez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbaite-

kin bizi 

da 

Erabiltzai-

lea da 

Ez da 

erabiltzai-

lea 

1 2 3 4 5 6 

Bai 66,4% 61,6% 69,7% 62,7% 54,7% 66,0% 63,4% 67,2% 62,0% 80,3% 58,0% 66,7% 66,3% 69,1% 56,9% 55,8% 60,0% 64,2% 

Ez 33,2% 37,9% 29,8% 36,7% 45,3% 34,0% 36,6% 31,2% 37,0% 18,8% 41,6% 33,3% 33,7% 30,9% 41,4% 41,9% 40,0% 35,3% 

Ed-Ee 0,4% 0,5% 0,6% 0,6%       1,6% 0,9% 0,9% 0,3%    1,7% 2,3%  0,5% 

GUZTIRA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 

 

A.21. Taula Zumaiako Gizarte Zerbitzuen ezagutza 

% berti-

kala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guztira Emaku-

mezkoa 

Gizonez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

go-

rako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbai-

tekin bizi 

da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Bai 77,6% 73,2% 79,8% 75,7% 65,3% 81,0% 75,8% 72,1% 72,2% 98,3% 66,9% 72,5% 74,7% 77,8% 75,9% 79,1% 80,0% 75,6% 

Ez 22,4% 26,8% 20,2% 24,3% 34,7% 19,0% 24,2% 27,9% 27,8% 1,7% 33,1% 27,5% 25,3% 22,2% 24,1% 20,9% 20,0% 24,4% 

GUZTIRA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.22. Taula Noizbait Udaleko Gizarte Zerbitzuetara gerturatu al zara, edo kontakturik izan al duzu? 

% bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Errolda sekzioa 

Guztira Emaku-

mezkoa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 79 

urte bitar-

tean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 urtetik 

gorakoa 
Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste nor-

baitekin 

bizi da 

1 2 3 4 5 6 

Bai, azken bi 

urteetan 
16,0% 12,6% 9,6% 19,5% 14,7% 13,0% 14,4% 4,9% 21,3% 10,0% 12,6% 27,2% 12,1% 11,6% 12,0% 14,5% 

Bai, 

lehenagotik 
16,8% 9,0% 9,6% 11,8% 25,3% 25,0% 4,6% 3,3% 20,4% 9,2% 11,6% 8,6% 20,7% 18,6% 28,0% 13,3% 

Ez, inoiz 66,4% 77,9% 80,3% 68,1% 58,7% 62,0% 80,4% 90,2% 57,4% 80,8% 75,8% 63,0% 63,8% 69,8% 60,0% 71,6% 

Ed-Ee 0,9% 0,5% 0,6% 0,6% 1,3%  0,7% 1,6% 0,9%   1,2% 3,4%   0,7% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 

 

A.23. Taula Pertsonalki burutu al zenuen kontaktu hori? 

 

Sexua Adina Familia tipologia Errolda sekzioa 

Guztira Emaku-

mezkoa 

Gizonez-

koa 

75 eta 79 

urte bitar-

tean 

80 eta 85 

urte 

bitartean 

85 urtetik 

gorakoa 
Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbaitekin 

bizi da 

1 2 3 4 5 6 

Bai 57,9% 56,1% 73,5% 56,6% 40,0% 73,7% 58,6% 60,0% 42,2% 60,9% 78,3% 62,1% 42,1% 38,5% 40,0% 57,3% 

Ez, familiako 

kide batek 

edo lagun 

batek burutu 

zuen 

40,8% 43,9% 26,5% 41,5% 60,0% 23,7% 41,4% 40,0% 57,8% 39,1% 21,7% 37,9% 52,6% 61,5% 60,0% 41,9% 

Ed/Ee 1,3%   1,9%  2,6%          5,3%     0,9% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.24. Taula Udal Gizarte Zerbitzuetara gerturatu ez izanaren arrazoia (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guztira Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbaite-

kin bizi 

da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabiltzai-

lea 

1 2 3 4 5 6 

Bestelako arrazoiak 1,8% 0,7% 2,1%   2,2% 1,5% 0,8%   23,1%   1,3% 1,0%  1,9% 2,6%  6,7% 1,3% 

Ez dut beharrik izan 96,3% 97,3% 97,3% 96,6% 95,6% 97,0% 98,4% 96,4% 6093,8% 87,5% 97,0% 98,0% 96,0% 94,3% 97,4% 100,0% 93,3% 96,8% 

Beharra izan dut, 

baina baliabide eta 

zerbitzuen eskaintza 

ez nuen ezagutzen 

0,6% 0,7%   1,7%     0,8%   11,6%   0,7%  2,7%     0,7% 

Beharra izan dut, 

baina ez nuen uste 

ni bezalako 

pertsonak 

aintzakotzat hartzen 

zirenik 

0,6%     0,8%   1,5%       12,5%     1,9%    0,3% 

Beharra izan dut, 

baina eskainitako 

zerbitzuak baliabide 

mugatuak dituzten 

pertsonentzat 

zuzenduak zeudela 

uste nuen 

0,6%       2,2%       11,6%   0,3%  1,4%     0,3% 

Beharra izan dut, 

baina lotsa edo 

beldurra ematen dit 

  0,7%   0,8%       1,8%     0,3% 1,0%      0,3% 

Beharra izan dut, 

baina ez didate 

erantzun 

  0,7% 0,7%         1,8%     0,3%   1,9%    0,3% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 

 

  



Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte diagnostikoa 

A eranskina. 75 urtetik gorako adineko pertsonei inkesta  

Dokumentu honetan jasotako informazioa pribatua eta besterenezina da,  2019 © IKEI 

 [INFFIN_E4770_Adineko pertsonen ikerketa-Behin betiko Txostena. Apirila.docx]   

 

115 
 

 

A.2.9. Etorkizuna 

 

A.25. Taula Etorkizunean Gizarte Zerbitzuetara gerturatzeko beharra 

% berti-

kala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 
Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Bai, seguru 

baietz 
14,2% 16,3% 12,9% 16,0% 18,7% 14,0% 13,1% 13,1% 20,4% 31,6% 8,9% 13,3% 17,9% 13,6% 10,3% 18,6% 24,0% 15,2% 

Bai, agian 

bai 
48,3% 42,6% 42,1% 51,5% 41,3% 46,0% 45,8% 41,0% 48,2% 49,6% 44,3% 45,0% 43,2% 54,3% 48,3% 39,5% 36,0% 45,7% 

Ez, ez dut 

uste 
6,0% 5,3% 5,1% 7,7% 2,7% 8,0% 2,6% 6,6% 7,4% 2,6% 6,9% 5,0% 10,5% 2,5% 5,2% 2,3% 8,0% 5,7% 

Ez, seguru 

ezetz 
9,5% 10,0% 9,0% 10,7% 9,3% 10,0% 11,8% 13,1% 4,6% 4,3% 11,8% 12,5% 9,5% 1,2% 8,6% 18,6% 12,0% 9,7% 

Ed-Ee 22,0% 25,8% 30,9% 14,2% 28,0% 22,0% 26,8% 26,2% 19,4% 12,0% 28,2% 24,2% 18,9% 28,4% 27,6% 20,9% 20,0% 23,7% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.26. Taula Etorkizunean ondorengo baliabide edo programen interesa (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 
Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Laguntza 

ekonomikoak 
4,1% 1,8% 3,1% 2,6% 4,4% 3,3% 1,1%   6,8% 5,3% 1,9% 2,9% 1,7% 7,3%   4,0%   3,1% 

Etxez etxeko 

laguntza zerbitzua 
37,2% 45,5% 39,8% 43,0% 37,8% 43,3% 42,2% 33,3% 40,5% 45,3% 38,3% 35,7% 43,1% 50,9% 41,2% 36,0% 26,7% 40,9% 

Tele-laguntza 

zerbitzua 
42,8% 40,2% 46,9% 44,7% 22,2% 45,0% 42,2% 48,5% 35,1% 35,8% 45,1% 38,6% 32,8% 43,6% 61,8% 48,0% 26,7% 41,6% 

Eguneko zentroa 

pertsona 

autonomoentzat 

6,9% 7,1% 7,1% 7,0% 6,7% 6,7% 5,6% 9,1% 8,1% 7,4% 6,8% 4,3% 10,3% 10,9% 5,9% 4,0%   7,0% 

Eguneko zentroa 

menpeko 

pertsonentzat 

4,8% 4,5% 3,1% 6,1% 4,4% 6,7% 6,7% 6,1%   5,3% 4,3% 5,7% 3,4% 7,3% 5,9%     4,7% 

Balioaniztasun 

apartamenduak 
9,7% 5,4% 3,1% 10,5% 11,1% 8,3% 8,9%   9,5% 17,9% 1,9% 1,4% 8,6% 12,7% 8,8% 12,0% 6,7% 7,8% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.27. Taula Balioaniztasun apartamendu batzuetan bizitzea planteatuko zenuke, arreta zehatz batzuekin? 

% bertikala 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira Emaku-

mezkoa 

Gizonez-

koa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Baka-

rrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Bikotea 

Beste 

norbai-

tekin 

bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Ez, inoiz, nire 

etxebizitzan 

bizitzen jarraitu 

nahi dut 

53,9% 54,7% 52,2% 52,7% 62,7% 61,0% 49,7% 52,5% 55,6% 49,6% 56,1% 58,3% 45,3% 50,6% 53,4% 67,4% 60,0% 54,3% 

Bai, baina 

baldintza 

zehatzekin 

25,9% 25,3% 23,6% 32,5% 14,7% 20,0% 28,1% 26,2% 26,9% 35,0% 22,0% 19,2% 27,4% 38,3% 20,7% 18,6% 32,0% 25,6% 

Bai, pentsatu 

dut 
4,7% 0,5% 2,2% 2,4% 5,3% 6,0% 1,3%   3,7% 5,1% 2,0% 2,5% 4,2% 2,5% 1,7% 2,3% 4,0% 2,8% 

Ez daki / Ez du 

erantzun 
15,5% 19,5% 21,9% 12,4% 17,3% 13,0% 20,9% 21,3% 13,9% 10,3% 20,0% 20,0% 23,2% 8,6% 24,1% 11,6% 4,0% 17,3% 

Guztira 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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A.28. Taula Adineko pertsonentzat zuzendutako programa edo ekimenengatik interesa (% baiezkoa) 

% baiezkoa 

Sexua Adina Familia tipologia Erabiltzailea Errolda sekzioa 

Guz-

tira 
Ema-

kumez-

koa 

Gizo-

nezkoa 

75 eta 

79 urte 

bitar-

tean 

80 eta 

85 urte 

bitar-

tean 

85 

urtetik 

gora-

koa 

Bakarrik 

>75 

urtetik 

gorako 

etxea 

Biko-

tea 

Beste 

norbaite-

kin bizi da 

Erabil-

tzailea 

da 

Ez da 

erabil-

tzailea 

1 2 3 4 5 6 

Aisialdi eta parte-

hartze sozialaren 

sustapena 

(museoetara bisita 

gidatuak, irteerak, 

…) 

8,6% 10,5% 12,9% 8,3% 4,0% 12,0% 5,2% 18,0% 8,3% 6,8% 10,5% 13,3% 5,3% 6,2% 12,1% 11,6% 8,0% 9,5% 

Bizitzan zehar 

ikastea, 

adinekoentzat 

gelak, … 

3,0% 4,7% 5,1% 3,6% 1,3% 2,0% 2,0% 9,8% 4,6% 3,4% 3,9% 3,3% 1,1% 6,2% 5,2% 2,3% 8,0% 3,8% 

Bizitza osasuntsuaren 

sustapena 

(gimnasia, dieta, 

prebentzio tailerrak) 

5,6% 5,3% 5,6% 5,3% 5,3% 8,0% 3,3% 6,6% 5,6% 6,8% 4,9% 5,8% 4,2% 2,5% 5,2% 11,6% 8,0% 5,5% 

Zahartzearen 

egokitzapen 

positiboaren 

ekimenak (ikastaro 

zehatzak, …) 

3,9% 4,2% 5,6% 3,6% 1,3% 3,0% 3,3% 6,6% 4,6% 4,3% 3,9% 2,5% 1,1% 4,9% 6,9% 7,0% 8,0% 4,0% 

Teknologia berrien 

eta informatikaren 

ezagutzaren 

sustapena 

1,7% 3,7% 3,9% 1,8% 1,3% 1,0% 2,0% 6,6% 2,8% 2,6% 2,6% 3,3%   2,5% 1,7% 4,7% 8,0% 2,6% 

Belaunaldiarteko 

harremanak 

(ibilaldiak, …) 

2,2% 4,2% 5,6% 1,2% 1,3% 2,0% 0,7% 9,8% 3,7% 1,7% 3,6% 2,5%   3,7% 5,2% 4,7% 8,0% 3,1% 

Iturria: Zumaiako 75 urtetik gorako biztanleriari egindako inkesta, 2018. 
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C.1. Jardunbide egokien zenbati adibide 

C.1.1. Zahartze Aktiborako Euskal Estrategia 2015-2020 

Eusko Jaurlaritzak landutako estrategia horrek euskal autonomia erkidegoko adineko 

pertsonen ongizatea bultzatu eta bermatu nahi du. Hau lortzeko honako lau printzipioetan 

oinarritzen da estrategia: Duintasuna, autonomia, parte-hartzea eta erantzunkidetasuna. 

 

Landu den euskal estrategiak, beti ere aipaturiko printzipioak oinarri hartuta, hiru alor 

nagusi garatu nahi ditu autonomia erkidegoan: 

 

1- Gizartea zahartzarora egokitzea: Gobernantza eredu berri bat. Alorraren helburu 

nagusia Euskadiko gizartearen eta antolakuntzaren aldaketa sustatzea da, 

biztanleriaren egiturarekin eta zahartzen ari diren pertsonek gizarte horretan duten 

rolarekin bat datorren gobernantza-eredua garatzeko, bai politika publikoen 

alorrean, bai arlo pribatuan. Era honetan, sortzen diren gobernantzetan adinekoen 

ikuspegia txertatu nahi da, beraien eskubideak bermatuz gizarte inklusioa 

bultzatzeko. Horrez gain, adineko pertsonei zuzenduriko ekonomia sustatu nahi da. 

 

2- Aurrea hartzea eta prebenitzea hobeto zahartzeko. Alorraren helburu nagusia 

zahartzen ari diren pertsonen autonomia eta independentzia sustatzea da; 

horretarako, pertsonei beren bizi-proiektuari buruzko erabakiak hartzen lagunduko 

dieten zeharkako prebentzio-politikak ezarriko dira. Era horretan pertsona bakoitzak 

bere bizitza ziklo osoan duen autonomia bultzatu nahi da. Horri lotuta pertsonek 

jubilaziorako aldaketa horren trantsizio positiboa indartu nahi da. Gainera, 

etxebizitzen gaian, bakoitzaren beharretara egokitutako etxebizitzak prestatzeko 

aukera ematea bilatzen du estrategiak, eta adinekoei zuzenduriko etxebizitza 

modelo berriak txertatze ditu. Alor honetan, pertsonen autonomia eta 

independentzia bermatzeko osasun fisiko zein kognitiboaren zahartze osasuntsua 

bultzatu nahi da bizitza osora luza daitekeen ikasketa prozesuak sartuz. 

 

3- Lagunkoitasuna eta parte-hartzea ongizatearen gizartea eraikitzerako garaian. 

Alorraren helburu nagusia Euskadin “lagunkoitasunaren” paradigma orokortzea da, 

eta zahartzen ari direnek prozesu horretan parte hartzen dutela eta prozesuko 

protagonistak direla bermatzea. Horrela, adineko pertsonek era boluntarioan parte-

hartzen duten mugimendu sozialak bultzatu nahi dira, batez ere generazio 

ezberdinen arteko topaketak bideratzen dituztenak. Adineko pertsonek historian zein 

gaur egun  duten balore soziala markatu nahi da. Horrez gain jada martxan den 

Lagunkoia sarea handitu nahi da. 
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C.1.2. Bizkaiako Adinekoen Plan Estrategikoa (2014) 

Bizkaian adinekoentzat Lurralde gisa garatzen den  lehen plana da, eta alor horretan 

parte hartzen duten eragile guztien jarduera inspiratu eta gidatu behar duten balio eta 

printzipioak, honako hauek  ezartzen dira bertan : Duintasuna, auto-errealizazioa, 

autonomia printzipioa, partaidetza, arreta, berdintasuna eta inklusioa. 

 

Plan honetan Bizkaiko Lurralde Historikoaren eraldaketa markatuko duten estrategiek 

zahartze aktibo eta osasuntsua bermatu behar dute: 

 

• Aukerak bideratzea, adinekoek “helbuaru” bat eduki ahal izan dezaten eta euren 

bizi-proiektuak garatu ahal izan ditzaten. 

• Adinekoengan ongizate-sentimendua sustatzea. 

• Baldintzak sortzea adinekoak “etxean, edo etxean bezala sentitzeko”, dauden tokian 

daudela, autonomiarik handienarekin eta arreta erkidegoan jarrita, adinekoak beren 

gizarte-laguntzako sarearekin (familia, lagunak, erkidegoa “konektatuta” egon 

daitezen, eta gizartean modu aktibo eta solidarioan parte har dezaten. 

 

Hori guztia kontuan hartuta, bi lan esparru paralelo landu dira: alde batetik, adineko 

pertsonen autonomia sustatu, bideratu eta laguntzea; eta bestetik, beste jarduera-eredu, 

azpiegitura eta sistema batzuetako ekimenen garapena bultzatzea. 

 

Plan estrategiko horrekin Bizkaia adinekoentzako lurralde lagunkoia bihurtzea lortu nahi da 

beti ere tokiko esparruetatik abiatuta. Hori lortzeko zahartze aktiboaren ikuspegia 

dimentsio anitzekoa izango da, abiapuntua eta erakundeen arteko lankidetza zein 

koordinazioa izango dira oinarri. Tokiko esparruetan gizarte berrikuntzan errotutako gizarte-

ekimen berritzaileak garatzea da helburu. 

 

 

C.1.3. Nafarroako Zahartze Aktibo eta Osasuntsurako 2017-2022 Estrategia 

Zahartze Aktibo eta Osasungarrirako Estrategia honen helburua, Nafarroako herritarrak 

ahalik eta gaitasun funtzional handiena gordez, eta ahalik eta bizi-kalitate onenaz zahartu 

daitezen sustatzea da; eta, hala, jendea aktibo, autonomo eta independente ahalik eta 

denbora gehien izan dadin lortzea. Hori lortu ahal izateko, estrategiaren barnean hamar 

ildo nabarmentzen dira:  

 

1. Gizartean parte-hartzea eta gizarte-ekintza. Boluntariotza sustatu nahi da, herrietako 

mugimendu sozialetako beraien parte hartzea handitu nahi da, eta horrekin batera 

emakumearen ahalduntzea bilatzen da.  Gainera belaunaldien arteko jarduerak 

bultzatu nahi dira eta horiekin lotutako komunikazio-bideak sortu. 
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2. Heziketa, prestakuntza eta ikaskuntza. Adinekoentzako formazio prozedurak moldatu 

nahi dira eta adinekoak berak formatzaile bihurtu. Horrez gain, zahartze aktiboaren 

gaian lanean dauden profesionalak formatzea bilatzen da. 

 

3. Bizitzeko era osasungarriak. Bizitzeko era osasungarriak sustatu nahi dira adinekoen 

artean, eta horretarako ariketa fisikoa zein kognitiboa bultzatu nahi da. Herrietan 

eremu osasuntsuak sortu nahi dira. 

 

4. Osasun-zerbitzuak, gizarte-zerbitzuak eta zerbitzu komunitarioak. Bakardadearen 

aurkako gizarte sareak bultzatu nahi dira, eta pertsonei ahalik eta autonomoen 

izateko aukerak indartu. 

 

5. Besteak zaintzea eta norbera zaintzea. Adineko pertsonen boluntariotza bultzatu nahi 

da, bai mugimendu sozialen alorrean zein beraien arteko zainketetan. 

 

6. Segurtasun ekonomikoa, soziala eta lanekoa. Zainketa alorrean dauden tratu onak 

indartu nahi dira. Horrekin batera 50 urtetik gorakoen lan baldintzak hobetu nahi dira. 

 

7. Herri, hiri eta auzo irisgarri, aktibo eta seguruak. Pertsona guztiei hainbat eraikin, kale, 

zein plazetara dauden sarrera-irteerak hobetzea bilatzen da. 

 

8. Etxebizitza eta egoitza aktibo eta seguruak. Eremu honetan babestutako etxebizitza 

gehiago sortzea, dituzten etxeen irisgarritasuna hobetzea eta iniziatiba berritzaileak 

(cohuseling, etxebizitza partekatuak) sortzea bilatzen da. 

 

9. Informazio eta komunikazio soziala. Eremu honetan komunikazio bideetan 

adinekoen presentzia handitu nahi da, eta beraien parte-hartzea sustatu. Horrez 

gain, gaur egun-arte dauden estereotipoekin hautsi nahi da. 

 

10. Ikerketa, berrikuntza eta garapena  eskualde-mailan. Adinekoen alorrean gehiago 

ikertu nahi da, eta horrekin batera beraiei zuzenduriko programa eta zerbitzuak 

garatu nahi dira. 

 

 

C.1.4. Nafarroako Ekintza Plana 2018/2019 (Gobernuko Ekintza) 

Nafarroako gobernuak 2018-2019 urteetarako ekintza plana kaleratu du zahartze 

aktiboaren inguruan, eta honakoak dira bertan lantzen diren hiru ildo estrategikoak : 

 

• Formazioa: Hirugarren adinari zuzendutako teknologia berrien inguruko formazio 

egokituak. Honela gizartearen baitan dagoen tarte digitala murriztea lortu nahi da. 
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• Belaunaldien arteko ekintzak sortu ahal izateko espazioak bultzatzea. Horrekin 

batera, hirugarren adineko pertsonek gizarte eztabaidetan duten parte hartzea ere 

bultzatu nahi da, beraiek duten lekua eta garrantziari indarra emanez. 

• Gizarte prestazioak. Jubilatuentzako, entzute aktiborako eremu egokiak sortu nahi 

dira, pertsona erdigune kokatzen dituzten eremu eta zerbitzuak. 

 

 

C.1.5. Adinberri (Gipuzkoako Foru Aldundia) 

Gipuzkoako Foru aldundia ADINBERRI deritzon estrategia lantzen hari da. Horrek 

lankidetzan oinarritutako ingurune ireki bat izan nahi du, helburua izanik, ikertzea, 

esperimentatzea eta proiektu nahiz zerbitzu berriak probatzea, ahalik eta gehien 

luzatzeko hainbat esparrutan zahartzaro osasuntsua Gipuzkoan. 

 

Adinberri ekimenaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren helburua, zahartze 

osasuntsurako eta adinekoen arreta integrala bermatuko duen eredu berri bat jartzea da. 

 

Pertsonengan oinarritutako arretarik berriena eta eraginkorrena eskaintzeko zahartzearen 

arreta guztiz berritzaile bat bermatuko duen estrategia ba da. Horrek sektore sozio-

sanitarioko enpresa, erakunde eta instituzio guztiak bilduko ditu. 

 

Adinberrik honako esparru hauek landu nahi ditu: 

 

• Etorkizuneko etxea: Adineko pertsonak ahalik eta gehien beraien etxeetan modu 

autonomoan bizitzea lortu nahi da. 

• Pertsona ardatz duen arreta: Adinekoen zainketa eta arreta zerbitzuan zentratzen 

da. Kolektibo honen arreta, prebentzioa, ohitura osasuntsuak landu nahi dira. 

• Adinarekin adeitsuak diren inguruneak: Adinekoei eguneroko bizitzan mesede 

egingo dioten espazio eta ingurune publikoak sortu nahi dira. Beti ere garraioa, 

irisgarritasuna kontuan hartuz. 

• Baliozko zahartzaroa: Adineko pertsonen parte-hartzea sustatzeko ekimenak sortu 

nahi dira boluntariotza eta denbora libreko programekin. 

• Zahartze aktiboa: Kolektibo horri zuzendutako turismo egokitua, entrenamendu fisiko 

zein kognitiboa, ikastaroak garatu nahi dira. 

• Zahartze osasuntsua: Elikadura osasuntsua sustatzeko mekanismo berriak sortu nahi 

dira. 
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C.1.6. Komunean dituzten puntuak 

Ikus daiteke azken urteetan garatu zein landu diren zahartze aktiboko plan eta 

programetan, batez ere pertsona horien osasun fisikoa eta kognitiboa zaindu eta lantzera 

bideratuta daudela. Bi aspektu horiei garrantzi handia ematen zaie eta ondoren herri zein 

auzoetan sortzen joan diren ekintza gehienak ere horri lotuak dira. 

 

Argitaratu diren azken plan eta proiektuetan etxebizitzaren gaia ere asko agertzen da. 

Hirugarren adinekoen etxebizitzen sarrerak eta berauen egokitasunari egiten diete 

erreferentzia. Urteak aurrera joan ahala pertsonek dituzten zailtasunak kontuan hartu nahi 

dituzte eta hori iristen denerako etxebizitzak egokituta izatea lortu nahi da. Horrekin batera 

etxe horien sarrerak eta irisgarritasunak hobetu nahi dira. 

 

Aipagarria da azken programetan geroz eta gehiago aipatzen direla belaunaldien arteko 

ekintzak sortzeko iniziatibak sustatu nahi direla, eta hori gauzatzeko baliabideak eta 

espazioak sortzearen alde egiten dute denek. 

 

 

C.1.7. Bizipoz  

BiziPozen,  55 urtetik gorako pertsona edo zahartzaroaren sektoreko agenteen beharren 

araberako zerbitzu espezializatuak dira herri eta  enpresatan. 

 

Era aktiboan lan egiteko tailerrak eskaintzen dira eta guztia proiektu baten bidez garatuko 

da. Era horretan, parte hartzaileei lortutako ezagutza eta edukiak barneratzen laguntzen 

die. 

 

Bi hilabeteko iraupena duen formakuntza izaten da. Bertan, bizitza autonomo bat izaten 

jarraitzeko parte hartzaileen kezka eta beharrei erantzuten saiatzen da. 

 

Programa horren eginkizuna pertsona nagusien parte-hartze soziala sustatu ahal izatea 

da; haien garapen pertsonala dugu helburu, eta horretarako, fisikoki zein gizarte mailan, 

pertsona heldu aktibo eta osasuntsuak sortuko dituen formakuntza tailerrak eta ekintzak 

lantzen dira. 

 

Helburu formakuntza duen gure proiektuaren bidez, batetik, hezi eta hainbat eratako 

esperientziak elkar truka daitezke; bestetik, gure gizartean parte hartzera eta era 

baikorrean eragitera bultzatuko dituzten heziketa eta giza-kultura maila lortu, eta gainera, 

pertsona bezala ere gara daitezke. 

 

Honakoak dira programa ezberdinak oinarritzen diren balioak: Eduki bereizgarria,  Lifelong 

learning (Bizitza osoko ikasketa), gertutasuna eta benetako eragin soziala. 
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Dagonenekoz Hernani, Oñati, Arrasate, Ordizia eta Vianako herrietan aurrera eraman dira 

programak eta sortu diren taldekako dinamika horiez baliatuta ondoren jarraipena izan 

dute garatu diren ekintzek. 

 

 

C.1.8. Euskadi Lagunkoia 

Euskadi Lagunkoia Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak sustatu eta 

Matia Fundazioak abiarazitako ekimena da, eta bere helburua adinekoek eta, oro har, 

herritarrek Euskadiko udalerriak hobetzen parte har dezatela bultzatzea da, zahartu ahala 

nork bere bizimodua izaten jarraitu ahal izateko. 

 

Adinekoak aintzat hartzen dituzten ingurune fisikoak pertsona guztientzako 

independentziaren eta dependentziaren arteko ezberdintasuna izan daitezke, baina 

bereziki garrantzitsuak dira zahartzen ari direnentzat (OME, 2002: “Envejecimiento activo: 

un marco político”) 

 

Bizitza aktiboa eta autonomoa izaten jarraitzea, hein handi batean, hiri diseinua lagunkoia 

izatearen, segurtasuna bermatzearen eta etxeko inguruneak egokitzearen arabera dago. 

Proiektu hau zahartze aktiboaren paradigmaren pean garatzen da. Adinekoekin 

lagunkoia den inguruneak egiturak eta zerbitzuak berrantolatzen ditu, banakoen behar 

eta ahalmen ezberdinetara egoki daitezen, eta, hala, haien partaidetza sustatzen du. 

 

  

HELBURUAK 

 

• Adineko pertsonek Euskadiko herri eta hirietako bizitzan ongizate-sortzaile gisa 

eskaintzeko dutena baliatzea. 

• Herritarren parte-hartze prozesuak sortzea eta bultzatzea. 

• Ekimen lagunkoien sare bat sortzea Euskadin. 

 

Ingurune lagunkoiak sortzeko, OMEk lau fase dituen etengabeko hobekuntzako zikloa 

ezarri du: diagnostikoa, plangintza, esku-hartzea eta ebaluazioa. Metodologia hau zortzi 

esku-hartze eremutan oinarrituta aplikatzen da: 

 

• Garraioa: Denok gure herri eta hirietan nahiz horietatik kanpo erraz mugitu ahal 

izatea. 

• Etxebizitza: Gure beharretara egokitutako etxebizitzak eduki ahal izatea. 

• Parte-hartzea eta gizarte sarea: Auzokoen arteko laguntza sustatzea. 

• Errespetua eta barne hartzea: Belaunaldi guztiek elkarrekin lan egitea. 



Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte diagnostikoa 

C eranskina.  Zahartze aktiborako programak eta jardunbide 

egokiak 

Dokumentu honetan jasotako informazioa pribatua eta besterenezina da,  2019 © IKEI 

 [INFFIN_E4770_Adineko pertsonen ikerketa-Behin betiko Txostena. Apirila.docx]   

 

131 
 

 

• Herritarren parte-hartzea eta enplegua: Herritar sentimendua eta pertsonen 

beharretara egokitutako enplegu malgua sustatzea. 

• Komunikazioa eta informazioa: Gure herri eta hiriek ondo pasatzeko, laguntzeko, 

ikasteko, gozatzeko, etab. eskaintzen dituzten aukera guztiak ezagutzea. 

• Gizarte eta osasun zerbitzuak: Zer baliabide ditugun eta nola eska ditzakegun jakitea. 

• Aire zabaleko lekuak eta eraikinak: Leku publikoen erabilera sustatzea (parkeak, 

lorategiak, kiroldegiak, plazak, etab.), horiek hobetzen lagunduz eta gure lekurik 

gogokoenak besteekin partekatuz. 

 

Asko dira ekimen horretara atxikitu diren udalerriak: Abadiño, Irun, Abanto-Zierbena, 

Alegria-Dulantzi, Amurrio, Añana, Antzuola, Aretxabaleta, Armiñon, Arraia-Maeztu, 

Azkoitia, Balmaseda, Basauri, Beasain, Beranturi, Bergara, Bermeo, Bilbo, Donostiaa, 

Durango, Ea, Eibar, Elgoibar, Ermua, Erriberagoitia, Eskoriatza, Gasteiz, Gaubera, Getxo, 

hodarribia, Idiazabal, Igorre, Iruña oka, irura, Ispaster, Kanpezu, kuartago, Lantaron, 

larrabetzu, legazpi, lekeitio, Mendexa, Mungia, Muskiz, ordizia, Orio, Ormaiztegi, 

Portugalete, Santurtzi, Urnieta, Urretxu, Villabuena, Zaldibia, Zanbrana, Zarautz, Zestoa, 

Zumarraga. 
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C.2. Inguruko herriekin konparaketa 

 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  EA 

Programaren 

izena 

 Kontuz Bizikletarekin eta zaindu zure txakurra kanpaina 

Helburuak  Helburu orokorra: 

- Edadetuekiko errespetua eta gizarteratzea sustatzea. 

- Edadetuen parte hartze aktiboa sustatzea. 

 

 Helburu espezifikoak: 

- Herritarrak sentsibilizatzea, egiten dituzten jarduerek edadetuengan duten 

inpaktuaz, eta txakurrak zaindu, txakurren kakak batu eta bizikletako abia-

dura murriztea. 

- Adinduak herrian ikusgai eta presente izatea. 

- Edadetuek euren beharrak identifikatu eta konpontzeko aktiboki esku-

hartzea kanpainaren fase guztietan. 

Hartzaileak  +60 

 

 Herritarrak oro har dira kanpainaren hartzaileak, baina batez ere txakurren ja-

beak eta bizikletadun haurren gurasoak eta gaztetxoak. 

Ekintzak  Kanpainarako  hiru euskarri atera dira: kartelak, esku-orriak eta pegatinak. 

 

 Kanpaina honela inplementatuko da: 

- Herriko aldizkarian kanpainaren inguruko bi orri. 

- Xuxurlariak: Esku-orrien banaketa pertsonalizatua egingo zaie txakurren ja-

beei, haurren gurasoei eta gaztetxoei. Adinduak beraiek izango dira bana-

ketako arduradunak, eta horretarako pegatinarekin identifikatuko dira. Esku-

orria emateaz gain edukiaren inguruko azalpena emango dute. Hori guztia 

herriko gune espezifikoetan egingo da, adibidez moilarako bidean,eta baita 

herriko gunerik arriskutsuena bizikletei dagokionez ere.  Esku-orrien banaketa 

uda sasoian gutxienez hiru aldiz egingo da. 

- Kartelak herriko gune esanguratsuenetan jarriko dira. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 
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 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Bilbo 

Programaren 

izena 

 Amama kroketagileak 

Helburuak  Helburu orokorra: Herritarren partaidetza sustatu eta Zazpi Kaleetako ostalaritza-

jarduera dinamizatzea. 

Hartzaileak  +60 

Ekintzak  “Amamas Croqueteras” (Amama kroketagileak) ekimenean adineko 10-15 per-

tsonak parte hartzen dute. Partaide bakoitzaren kroketa-errezeta Bilboko Zazpi 

Kaleetako taberna batean prestatu eta salduko da. 

 

 Partaide bakoitzaren kroketa-errezetak taberna bat edukiko du esleituta azaroa-

ren 9an eta 10ean, era horretan, Bilboko adinekoen artean kontsumoa eta bizi-

modu aktiboa sustatzeko. Ikasleen junior enpresak kroketa-errezeta guztiak bil-

tzen dituen liburu bat editatu eta emango diete opari gisa lehiakide guztiei, baita 

amantal pertsonalizatu bat bere izenarekin eta errezetarekin. Ekintza honekin 

erreportaje bat grabatuko dute DVDa ateratzeko. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 

 

 

 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Gasteiz 

Programaren 

izena 

 “Eskolara, kanta-kantari” eta “ahozko tradizioa” belaunaldien arteko jarduerak 

Helburuak  Helburuak: 

- Adinekoen eta ikastetxeetako haurren artean belaunaldi arteko trukea eta 

komunikazioa ahalbidetzea. 

- Adinekoek beren haurtzaroko abestiak, jokoak eta abar ezagutaraztea hau-

rrei. 

- Adinekoen partaidetza eta ekarpen soziala sustatzea, aho-eta musika-

adierazpeneko saio interaktiboak lehen pertsonan dinamizatuz. 

Hartzaileak  Herritarrak oro har, Adinekoak 

 

 Lehen Hezkuntzako 1., 2. eta 3. mailetako ikasleak. 

Ekintzak  Zentro Soziokultural bateko adineko pertsonen talde batek musika-

adierazpeneko saio interaktibo bat dinamizatzen du, eta  baita aho-tradizioko 

saio bat ere. Bi jarduera horiek Gasteizko ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 1., 2. 

eta 3. mailetako ikasleei zuzenduta daude. Ipuinak, asmakizunak, aho-

korapiloak, abestiak, jokoak, istorioak, dantzak eta abar partekatzen dituzte. 

Aho-tradizioari eta musika-tradizioari lotuta dago hori guztia. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 
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 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Bilbo 

Programaren 

izena 

 Hator sukaldera 

Helburuak  Helburua: Belaunaldi arteko proiektuak aukera paregabea dira adin desberdine-

tako pertsonek elkar ezagutzeko eta aberasteko. 

Hartzaileak  Herritarrak oro har, Adinekoak 

 

 

Ekintzak  Alde batetik, adinekoek, beren esperientziatik abiatuta, errezeta tradizionalak 

erakusten dizkiete gazteei; bestalde, aurrez prestatutako janaria jaten ohitutako 

gazteak, kultura gastronomikoaren garrantziaz jabetuko dira. Tailerrak sukaldea 

duten adinekoen elkarteetan egiten dira. Noiz? Hilean behin, lagunetan. Tailerra-

ren iraupena? 3-4 ordukoak izaten dira, arratsaldez; normalean 18:00etan hasten 

dira. Gazteak elkarteetara iristen direnean, adinekoak ezagutu eta lanean has-

ten dira. 

 

 Jardueraz arduratzen diren adinekoek platera egiteko jarraibideak ematen di-

tuzte, gazteek prest dezaten. Gazteei lan desberdinak ematen zaizkie, eta adi-

nekoek gainbegiratzen dituzte. Platera amaitu ondoren, guztiek batera afaltzen 

dute, eta nork bere esperientzien berri ematen du. 

 

 Elkartearen instalazioak nolakoak diren, normalean, 6-10 gaztek osatzen dute 

taldea, eta, elkarteko pertsona batek edo bik zuzentzen dituzte. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 

 

 

 

 



Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte diagnostikoa 

C eranskina.  Zahartze aktiborako programak eta jardunbide 

egokiak 

Dokumentu honetan jasotako informazioa pribatua eta besterenezina da,  2019 © IKEI 

 [INFFIN_E4770_Adineko pertsonen ikerketa-Behin betiko Txostena. Apirila.docx]   

 

135 
 

 

 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Euskadi 

Programaren 

izena 

 Ondarea 

Helburuak  Helburu orokorra: 

- Adinekoen bidez Euskal Herriko ondare ez materiala eta kulturala ezaguta-

raztea. 

 

 Helburu espezifikoak: 

- Adinekoek euskal gizartean duten zereginaren balioa erakustea; izan ere, 

adine-koek garrantzi berezia dute, Euskadiko tradizioa eta balioak ezaguta-

razten dituz-telako. 

- Zahartzeari lotutako estereotipo negatiboen aurka egitea, eta, horretarako, 

adi-nekoen errealitatea eta haien ekarpen ekonomiko, sozial eta kulturala 

aurkeztea. 

- Hainbat belaunaldiri balioak, ezagutzak eta esperientziak ezagutaraztea. 

Hartzaileak  Herritarrak oro har. 

Ekintzak  Ekimen hau proiektu dokumental bat da, eta, bertan, Euskadiko adineko guztien 

esperientziak biltzen dira, bideo-formatuan, Euskal Herriko ondare ez-materiala 

eta kulturala ezagutarazteko. Ondarearen lan dokumentala 12 bideoz osatuta 

dago, 5 minutukoa bakoitza, eta protagonista diren adinekoetako bakoitzari bu-

ruzkoa. Bideo bakoitzean, elkarrizketa luze bat egiten zaio adinekoari, eta haren 

eguneroko bizitzako irudiak agertzen dira, egun arrunt batekoak. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 
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 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Igorre 

Programaren 

izena 

 Belaunaldien arteko Zire-foruma 

Helburuak  Helburu orokorra: 

- Gizartean dauden gai “korapilatsu” ezberdinen artean gazte eta adinekoek 

dituz-ten ikuspuntuak komunean jartzea. Estamentu bakoitzak bestearen 

pentsaerak errespeta ditzan eta bestearengandik ikas dezan. 

- Ekintza hauekin, gazteek adinekoekiko duten ikuspuntuaren inguruko haus-

narketa egitea dugu helburu, beraiengandik eta beraiekin ikastea. Eta adi-

nekoek, berriz, gazteek daukaten jokaera eta pentsamoldea ezagutzea eta 

ezagutzak trukatzeko aukera izatea. 

Hartzaileak  Herriko institutuko ikasleak eta adinekoen elkarteak. 

Ekintzak  Hausnarketarako gai berezi bat aukeratuta film bat ikustea ardatz izanda, gai 

horren inguruko ikuspuntu desberdinak trukatzeko tartea da. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 

 

 

 



Zumaiako 75 urtetik gorako adineko pertsonen gizarte diagnostikoa 

C eranskina.  Zahartze aktiborako programak eta jardunbide 

egokiak 

Dokumentu honetan jasotako informazioa pribatua eta besterenezina da,  2019 © IKEI 

 [INFFIN_E4770_Adineko pertsonen ikerketa-Behin betiko Txostena. Apirila.docx]   

 

137 
 

 

 aprender de ellos y con ellos. 

Herria  Abanto-Zierbena 

Programaren 

izena 

 Irakurketa txokoak 

Helburuak  Helburu orokorrak:  

- Eremu berrietara irakurketa zabaltzea: komertzio zehatzak(tabernak, jate-

txeak, ile-apaindegiak…), kirol instalazioak… Liburuekin inolako harremanik 

ez duten eremuak dira, baino pertsonak denbora zehatz bat igarotzen du-

ten lekuak dira eta momentu horiek irakurketari eskaintzeko aukera izan dai-

tezkeenak (kafe bat hartzen, haurrak igerilekutik irten zain dauden bitartean, 

gimnasioan bizikleta estatika egin bitartean edota ile-apaindegiko txanda-

ren zain zauden bitartean.) 

- Bigarren helburua herriko liburutegiak eta eskaintzen dituzten zerbitzuak eza-

gutzera ematea da. Herritarrentzat gertukoak eta irekiak diren espazio gisa 

aurkeztu nahi dira; liburuetatik haratago edonolako informazio beharrei 

erantzuteko prest dauden zerbitzu gisa erakutsi nahi dira (Lanbideko zita bat 

eskatzeko, Getxora iristeko ze autobus hartu ikusteko,, nola jakin errenta ai-

torpenaren autolikidazio proposamena bidaliko diguten). Gainera eskainiko 

diren liburuak eta materialak gaztelaniaz eta euskaraz egongo dira, baina 

etorkizun laburrean beste hizkuntzetakoak txertatzeko asmoa dago, adibi-

dez ingelera, frantsesa edo arabiarra. 

Hartzaileak  Herritar guztiak, batez ere liburutegietara joaten ez direnak. 

Ekintzak  Bi helburu hauek lortzeko honela planteatzen da proiektua: 

- Parte hartu nahi duten komertzio eta lokalek Gallarta liburutegiarekin harre-
manetan jarri beharko dute. 

- Liburutegitik komertzio ezberdinetara eramango diren liburu-sorta bat pres-
tatuko da (10 bat). 

- Aldi berean, liburutegitik komertzianteei liburuekin batera emango zaien kar-
tel informatiboa prestatuko da. 

- Komertzioko arduradunak liburuak eta kartela leku ikusgai eta eskuragarri 
batean ezarriko ditu, interesatuta dagoen pertsona orok liburuak erabili ahal 
izateko  

- Lokal edo komertzioan ez da liburuen kontrolik eramango. Erabiltzen diren 
ala ez komunikatu behar du. 

- Komertzioetako erabiltzaile edota erosleek liburuak lokal bertan edota beren 
etxeetan ikus ditzakete. Eramaten dituzten kasuan itzul ditzakete edo ez, 
baina eramaten duena ordezkatu ahal izateko ezaugarri antzekoak dituen  
beste libururen bat utzi beharko du. 

- Eskuragarri dagoen liburu-kopurua nahikoa ez bada liburutegitik lote berri 
bat bidaliko da. 

- Aldizka, denboran zehar ezarritako helburuak betetzen ari diren ebaluatu 
beharko da, aldaketak sartu behar diren ala ez jakiteko. Ebaluaketa egiteko 
komertzioetako arduradurekin bildu beharko da. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 
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 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Durango 

Programaren 

izena 

 IKASTAROAK: Psikomotrizitatea, oroimena lantzeko, buru egongaitzak hobetzeko, 

irakurketa eta idazkera hobetzeko, antsietatea kontrolatzeko, erorketen preben-

tzioa, zaiantza fisiko eta emozionala, antzerkia, bidaiatzeko ingelera ikastaroa, 

jarreraren oreka gimnasia 

Helburuak  Helburu orokorra: Gaitasun fisikoak eskuratzea, aktibo mantentzea ariketa fisikoa 

eta mentala eginez, hizkuntzak ikasi, ezagutzak handitu. 

Hartzaileak  + 60 

Ekintzak  Astean behin ordu eta erdi iraungo duten ikastaroak eskainiko dira urritik maiatza 

bitartean. Bidaiatzeko ikastaroak, ariketa fisikoa, memoria lantzeko ikastaroak, 

informatika ikastaroak, dantza ikastaroak …) 

 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 

 

 

 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Durango 

Programaren 

izena 

 Nagusiak 8.0 programa 

Helburuak  Helburu orokorra: Profesional baten laguntzarekin gaitasun fisiko eta mentalak 

estimulatzen dira, zein giza harremanak eta autonomia bultzatzen dira. Guzti ho-

rrek norberaren etxean denbora gehiagoz mantentzea ekartzen du. 

Hartzaileak  +60 

Ekintzak  Ariketa fisikoak (muskuluak indartzeko luzaketa suabeak) 

 Deboraren orientazioa, arreta, kontzentrazioa, oroimena mantendu eta hobe-

tzeko ariketa mentalak. 

 Ongizate sentimendua eta besteekiko komunikazioa hobetzeko ariketak. 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 
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 Inguruko herrietako programa edo proiektu berritzaileen identifikazioa 

Herria  Linares 

Programaren 

izena 

 Zahartze aktiboa eta autonomia pertsonala sustatzeko programa 

Helburuak  Helburu orokorra:  

- Adinekoek bizitza autonomoa izan dezaten baldintza egokiak bultzatzea, 
beraien gaitasunak garatu ahal izateko baliabideak eskainiz eta adinarekin 
datozen zailtasunak atzeratuz. Prebentziozko zainketa eta zainketa integrala 
bultzatu nahi dira ongizate fisiko, mental eta soziala bultzatuz. 

 

 Helburu espezifikoak: 

- Zahartzaroaren aurrean dagoen ikuspegi negatiboari alternatiba bat es-
kaini. 

- Gizartean adinekoek duten rol aktiboa handitu eta belaunaldi ezberdinetan 
beraiek duten garrantzia erakutsi. 

- Autonomia pertsonala bultzatzea bizi ohitura eta elikagai ohitura osasun-
tsuak bultzatuz. 

- Garapen pertsonala bultzatzea hezkuntza, kultura, aisialdia, harreman afek-
tiboak … kontuan hartuta. 

Hartzaileak  + 60 

Ekintzak  Garapen fisiko eta mentalaren eremua: 

- Adinekoei zuzendutako igeriketa 
- Taichi ikastaroa 
- Memoria ikastaroa 
- Hanketako zainketei buruzko ikastaroa 
- Musikoterapia tailerra 
- Dantza ikastaroa 
- Mendi-ibiliak 
- Osasun tailerra 

 

 Ekintza formazio-kulturala eremua 
- Bidaia kulturalak 
- Linaresko ondare historikoari buruzko hitzaldiak 
- Museo eta erakusketara bidaiak, antzerkiak, errezitaldi poetikoak 
- Bidai kulturalak 
- Kontsumo osasuntsuaren jardunaldiak 

 

 Dinamika okupazionaleko eremua 

- Oleo pintura tailerra 
- Eskulanen tailerra 
- Birziklatu ahal diren materialen lanak 
- Koru taldea 
- Antzerkia 

 

 Gizarte ekintzak eta hiritarren parte hartzea 

- Bizikidetasun festak, laguntasun bazkariak, aisialdi ekintzak 
- Beste gizarte agenteekin lankidetzak (eskolak, kongregazio erlijiosoak, ira-

bazteko asmorik gabeko entitateak) 
- Belaunaldien arteko ekintzak 

Iturria: IKEI, barne ekoizpena 
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KALEAK AURRENEKO EZKARATZA AZKENENGO EZKARATZA 

1 Sekzioa 

Ardantzabidea 1 35 

Baltasar de Etxabe 1 11 

Bidasoa 1 3 

Deba 1 1 

Hondar-Gain 1 17 

Itzurun 0 16 

Juan Belmonte 2 55 

Juan de Zigaran 1 1 

Julio Beobide 1 41 

Larretxo 1 28 

Ondartxo 1 6 

Oria 1 1 

Ortega y Gasset 1 3 

San Telmo 0 29 

Urumea 1 1 

2 Sekzioa 

Basadi 1 16 

Gernika   

Kantauri 1 15 

Mendaro Marinela 1 6 

Patxita Etxezarreta 2 27 

3 Sekzioa 

Aitzuri 2 20 

Alai 1 20 

Aita Mari 1 45 

4 Sekzioa 

Amaia 3 15 

Arritokieta 1 32 

Arroa 2 6 

Axular 1 1 

Bonifacio Etxegarai 1 2 

Erribera 1 23 

Eusebio Gurrutxaga 0 12 

Foruen 0 13 

Harategiko 1 25 

Intxaurtxuetako   

Mari 0 13 

Nagusi 1 14 

Odieta 1 13 

Olazabal Idazkaria 1 11 

Petxatokiko   

San Jose 1 38 

San Pedro 2 16 

Seccion 4 0 8 

Upela 1 10 

Zunbilo 1 12 
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KALEAK AURRENEKO EZKARATZA AZKENENGO EZKARATZA 

5 Sekzioa 

Angeles Sorazu 1 2 

Axular 0 38 

Bidabe Azpia 1 21 

Bidezarreta 1 5 

Bonbillobekoa 1 7 

Bonbillogoikoa 1 16 

Erribera 2 22 

Ignacio Zuloaga 0 1 

Iparragirre   

Jadarre 0 22 

Martinez Kleisser 1 2 

Narrondo 0 13 

Txikierdi 0 11 

Txomin Agirre 0 3 

 

 

 

 

 


