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1995. urtean Zaldibarko Ospitaleak udalarekin 
adostu zuen 3 etxebizitza ospitaleari uztea, 
bertoko gaixoak herritar bezala bizi ahal izateko 
eta integrazio sozial hori burutzeko. 
Proiektu berri hau aurrera eramateko lan taldea 
honako hauek osatzen zuten: psikiatra sendagile 
bat, erizain bat, gizarte langile bat, okupazio-
terapeuta, terapia monitore bat eta erizain 
laguntzaile bat. Azken hauek izan ziren  
gaixoekin zuzenean lanean arituko zirenak, 
CVren bitartez aukeratua izan zen eta sindikatu 
lanetan aritzeari uko egin zezan eskatu zitzaion. 
Lehenengo urtean psikiatra izan zen lan taldeko 
buruzagia eta erabakiak berak bakarrik hartzen 
zituen. Proiektu berria izanik, ez zegoen aldez 
aurreko esperientziarik. Hasiera batean, gaixoek 
ospitaleko logelan pasatzen zuten gaua, goizeko 
8etan erizain laguntzailea beraien bila joan arte. 
Ondoren mojen etxea izandako eraikuntza 
atondu zen,  bertako sukalde eta jantokian 
hainbat jarduera gauzatze zituztelarik: gosaria 
egin, erosketen antolaketa, sukaldaritza eta 
abar. Hainbeste urtetan ospitaletik irten gabe 
zeuden pertsona hauentzat erronka zen 
eguneroko jardueretan murgiltzea, eguneroko 
arazoei aurre egiten ikastea. Arratsaldean, 
3:00etatik 5:30era monitorearen ardurapean, 
lorategia edota arropen antolakuntza lantzen 
zituzten, lan hauek ordainduta egonda, honekin, 
autonomia eta autoestimua bezalako arloak 
indartuz. Garrantzia eman nahi zitzaion baita 
ere, kanpo eta etxeko lanak bereiztea eta tokian 
tokiko jarduerak egitea, beti ere, adimen 
garapenari bultzada emateko asmoarekin.  
 
Lehen haztapen hauetatik jada 20 urte luze 
pasatu dira, gorabehera eta aldaketa asko izan 
dira urte hauetan, lehenengo urtean erabili zen 

mojen etxe hori utzi eta etxebizitza batera joan 
ginen, lehenengo batera eta gero beste batera. 
20 urteotan hainbat eta hainbat gaixo pasatu 
dira bertatik eta baita lan talde desberdinak ere, 
eta lan egiteko moduak ere aldatu  dira 
zorionez. Nire aldetik, ahalegindu naiz 
etxebizitza honetan bizi izan diren pertsonen 
arteko harremanak sendotzen, hika-mikak 
apurtzen, elkarlana bultzatzen, eta batez ere 
gizarte bazterketari aurre egiten. Horregatik 
saiatu naiz herriko ekintzetan parte har dezaten, 
jaietako herri bazkari , irteera, martxoak 8ko 
dantza-afariak, garrantzitsuak izan dira pertsona 
hauek herriko bizitzan murgiltzeko. 


