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BOMS GIZARTEAREKIN KONPROMETITU DA 
 

BOMSek konpromisoa du: 

� Hobetzeko desgaitasuna duten, beharrean dauden, eta 

baztertzeko arriskuan dauden pertsonen bizi-kalitatea, 

Bizkaian 

� Borrokatzeko gaixotasun mentalaren inguruko estigma. 

� Gizartearen eskura jartzeko daukan ezagutza: 

− Prestakuntza emanez osasun arloko zein beste arlo 

batzuetako profesional-belaunaldi berriei. 

− Prestakuntza emanez gaixotasun mentala duten pertsonak 

artatzen dituzten arlo sozio-sanitarioko profesionalei. 

− Ezagutza zabalduz topaketa zientifikoetan (jardunaldiak, 

biltzarrak, aldizkariak, eta abar.). 
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BOMS-EK GIZARTEAREN ONGIZATEAREN ALDE JARTZEN DITU:  

 

₋ Kualifikazio handiko profesionalak: osasun arlokoak, eta beste esparru batzuetakoak.  

₋ Irakasteko gaitasuna duten profesionalak.  

₋ Inguru sozialarekin lankidetan aritzeko borondatea eta gogoa. Pertsona askok 

bokazioa dute besteoi eta gizarteari laguntzeko. 

₋ Beste erakunde batzuekin osatzen duen harreman-sare zabala.  

₋ OSAKIDETZA markaren irudi ona  

₋ Bizkaiko lurralde guztian dagoen erakunde bat. 

₋ Langile kopuru esanguratsua duen erakunde bat: 1000tik zertxobait gora. 

₋ Osasun mentalari buruzko  informazio fidagarria zabaltzeko gaitasuna. 

₋ Tokiko ekonomian eragiteko gaitasuna (bertoko produktuak kontsumituz, tokiko 

PYMEAk kontratatuz, eta abar.). 

₋ Lanorduz kanpo aritzeko guneak (lorategiak, bilera-gelak, eta abar.) 

₋ Konpromisoa euskararekin. 

₋ Gure eta beste batzuen ekimenetan pazienteak, zaintzaileak eta sendiak parte-

hartzera bultzatzeko gaitasuna.  

₋ Erantzun ona eta arina gizartearen eskakizunei.   

 

BOMS-EK BEHAR HAUEK ANTZEMAN DITU GIZARTEAN: 

₋ Langabezia, eta lan-munduan txertatzeko zailtasunak. 

₋ Txirotasuna, eta desparekotasun soziala. 

₋ Indarkeria sendiaren ingurunean (generozkoa, guraso eta seme-alaben artekoa). 

₋ Indarkeria ikasgeletan eta kirolaren arloan. Herritarren segurtasun eza. 

₋ Balio-krisia (indibidualismoa, bestelako gaitasunak dituzten pertsonak baztertzea).  

₋ Biztanleria zahartzen ari da (barnean hartuta zaharrak zaintzen dituzten pertsonak) 

₋ Bakardadea zahartzaroan. 

₋ Immigrazioa (agiririk gabeko pertsonak, gizarteratzeko arazoak, elkarbizitza). 

₋ Suizidioaren prebentzioa. 

₋ Haurren, nerabeen eta gazteen adikzioak.  

 



GOGOETA ESTRATEGIKOA: 2018 – 2021 

KONPROMISOA GIZARTEAREKIN 
 

 

3 

 

KONPROMISOA BETETZEKO EKINTZAK 

 1. HOBETU NAHI DUGU BEHARREAN EDO BAZTERTZE-ARRISKUAN DAUDEN PERTSONEN BIZI-KALITATEA BIZKAIAN  

Ekintzak  Zertarako? Nori dago zuzenduta? 
Lankidetzan ari garen 

interes-taldeak 

Bultzatu desgaitasuna duten pertsonen kontratazioa: 

Kanpoko zerbitzuak kontratatzeko pleguetan klausula bat 

txertatu, errazte aldera kontratatzea enplegu-zentro 

berezietako langileak, edo babestutako enpleguko 

programetakoak (langileen %70ek desgaitasuna izan behar dute) 

Lan-munduan 

txertatzeko 

baztertze-arriskuan 

dauden pertsonak  

Desgaitasuna duten pertsonak. 
Kanpoko zerbitzuen 

hornitzaileak. 

Bioeskola: 

Lankidetzan aritu Bioeskolarekin. Proiektu horren bidez 

gizarteratu nahi dira gaixotasun mental larria duten pertsonak. 

Halatan, normalizazioko ekintza batzuk eraman dira aurrera: 

parke teknologikoan egindako erakusketak, hedabideetan parte-

hartzea, eta abar. 

Pertsonei 

laguntzeko lan-

munduan 

txertatzen. Estigma 

borrokatzeko. 

Gaixotasun mental larria duten 

pertsonak. 

Bizkaiko biztanleak. 

Hedabideetan argitaratzen diren 

albisteen bitartez borrokatzen da 

gaixotasun mentalaren estigma  

EMAUS, Zamudioko 

Parke zientifikoa eta 

teknologikoa, BBK, 

IKERBASQUE 

Lagundu inguruko ekimenetan: 

Laguntza eman aldiroko edo unean uneko ekimenetan  

Hobetzeko 

baztertzeko 

arriskuan dauden 

pertsonen bizi-

kalitatea  

Baztertzeko egoeran dauden 

pertsonak 
GKE 

GKEei lagundu, materialak emanez: 

Erabiltzen ez diren materialak, eta gaur egun balio ez digutenak, 

baina erabilgarriak direnak.  

GKEei lagundu, 

beharrean dauden 

pertsonen bizi-

kalitatea hobetze 

aldera 

Baztertzeko egoeran dauden 

pertsonak 
GKE 
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2. BORROKATUKO DUGU GAIXOTASUN MENTALAREN ESTIGMA  

Ekintzak  Zertarako? Nori dago zuzenduta? 
Lankidetzan aritzen garen interes-

taldeak 

Normalizazioko jarduerak egin gaixotasun mental 

larria duten pertsonekin: 

� Osasun mentaleko areto-futboleko finala: 

Urteroko festan parte hartzen dute kirol 

munduko pertsona nabarmenek, udalerriko 

agintariek, eta abarrek. Oihartzuna izan ohi du 

hedabideetan. 

Gizarteari ikusarazteko 

gaixotasun mentala duten 

pertsonek bizimodu normala 

izan ahal dutela. 

Herritarren enpatia 

areagotzeko, aisialdiko guneak 

partekatuz. 

Bizkaiko herritarrak.  

Izan ere, hedabideen 

bitartez, jardueren 

berri izango dute. 

Athletic Fundazioa.  

Kirol arloko udal erakundeak 

� Gaituz Sport Proiektua (Kirol Egokituaren Euskal 

Planaren barruan) 

 

Kirol-programak osasun 

mentaleko arloarekin 

uztartzeko,  politika inklusiboak 

ezagutzera emanez.  

Kirol Egokituaren Euskal Plana.  

Herritarren enpatia 

areagotzeko, aisialdiko guneak 

partekatuz desgaitasuna duten 

pertsonekin. 

Desgaitasuna duten 

pertsonak. 

Herritarrak. 

Kirol Egokituaren 

Euskal Federazioa 

Kirol Egokituaren Euskal Federazioa  

Informazio fidagarria zabaldu gaixotasun mentalari 

buruz 

 

Aurreiritziak eta estereotipoak 

deslotzeko gaixotasun 

mentaletik. Gezurrak 

ezeztatzeko, eta bukatzeko 

aztoramen soziala 

Herritarrak Hedabideak 
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3. GURA EZAGUTZA PARTEKATUKO DUGU 

Ekintzak  Zertarako? Nori dago zuzenduta? 
Lankidetzan aritzen garen interes-

taldeak 

Prestakuntza eman etorkizuneko profesionalei: osasun 

arlokoei, zein gainerakoei: 

� Espezialistak prestatu (BAME, BAPE, BAEE), eta 

lagundu Osakidetzako eta beste autonomia 

erkidegoko osasun erakunde publikoetako 

irakaskuntzako unitateei. 

Osasun sistemari eusteko, 

espezialista berriak 

prestatuz; ikusita profesional 

gehiago behar direla. 

Osasun zientzietako eta 

beste titulazio 

batzuetako ikasleak. 

Prestakuntza-zikloetako 

ikasleak. 

 

Hezkuntza eta Osasun 

ministerioak, unibertsitateak. 

Hezkuntza-zentroak. 

Novia Salcedo Fundazioa. 

Euskalit � Unibertsitateetako ikasleentzako gradu-aurreko zein 

ondoko praktikak, (EHU, Deustuko Unibertsitatea …)  

� Hezkuntza-zentroetako ikasleentzako praktikak  

Belaunaldi berriei laguntzeko 

lan-munduan txertatzen. 

Beste espezialitate edota erakunde batzuetako 

profesionalak prestatu:  

Prestakuntza eman arlo sozio-sanitarioko profesionalei 

(egoitzak, hirugarren sektoreko erakundeak, eta abar.)   

Ezagutza partekatu, 

gaixotasun mentala duten 

pertsonak hobeto izan 

daitezen artatuak, eta 

estigma baztertzeko. 

Gaixotasun mentala 

duten pertsonak 

artatzen dituzten 

profesionalak, 

hezitzaileak,  

orientatzaileak, eta abar. 

Hirugarren sektorea, Bizkaiko 

Aldundia (IFASeko egoitzak) 

 

Parte hartu biltzarretan eta abarretan, txostenak eta 

komunikazioak aurkeztuz  
Osasun mentaleko 

profesionalak  

Komunitate zientifikoa  

Elkarte zientifikoak (AEN, 

VASCO NAVARRA, PSICOST…) 

Artikuluak sortu, eta argitaratu aldizkari garrantzitsuetan  Aldizkari zientifikoak 

 

4. LANKIDETZAN ARITUKO GARA INGURUKO BESTE EKIMEN BATZUEKIN 

Ekintzak  Zertarako? Nori dago zuzenduta? 
Lankidetzan aritzen garen interes-

taldeak 

Elkarlanean aritu gizarte erakundeekin (udalak, 

unibertsitateak, eta abar.) 

Ingurua, eta herritarren 

bizi-kalitatea hobetzeko. 
Herritarrak 

Udalak, eta beste erakunde 

batzuk. 
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JARRAIPENA EGITEKO ADIERAZLEAK 

ESPARRUA ADIERAZLEA Datuak hornituko 

dituen arduraduna 

HOBETZEA 

BEHARREAN, ETA 

BAZTETZEKO 

ARRISKUAN DAUDEN 

PERTSONEN BIZI-

KALITATEA, BIZKAIAN 

 

Enplegua babesteko klausula duten, eta 

indarrean dagoen kontratu-kopurua 
Zuz. ekonomikoa 

Laguntzen dugun ekimen-kopurua Zuz. medikoa 

Emandako materiala. Osasun-materiala eta 

altzariak (kopurua, kg…) 
Zuz. ekonomikoa 

BORROKATZEA 

OSASUN 

MENTALAREN 

ESTIGMA 

Informazio fidagarria zabaltzen duten 

hedabideetan izandako albiste /ohar /parte-

hartze kopurua 

Zuz. medikoa 

GURE EZAGUTZA 

PARTEKATU 

 

Espezialistei emandako prestakuntza: plaza 

kopurua (BAME, BAPE, BAEE) 
Zuz. medikoa 

BOMSen kanpo-txandaketan aritzen den 

egoiliar-kopurua 
Zuz. medikoa 

Praktiketako hitzarmen-kopurua  
Zuz. medikoa / 

Pertsonaleko zuz. 

Praktiketan dabilen pertsona-kopurua  
Zuz. medikoa / 

Pertsonaleko zuz. 

Beste erakunde batzuetako profesionalei 

emandako prestakuntzako ordu-kopurua  

Zuz. medikoa / 

Erizaintzako zuz. 

Ekitaldi zientifikoetan aurkeztutako 

komunikazio-kopurua 
Zuz. medikoa 

Aldizkari garrantzitsuetan argitaratu den 

albiste-kopurua  
Zuz. medikoa 

LANKIDETZAN ARITU 

INGURUKO 

EKIMENEKIN 

Laguntzen dugun ekimen-kopurua Zuz. ekonomikoa 

 


