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1- Galdetegia 
 

1. MULTZOA: COVID-19REN KRISIAREN INPAKTUA 

1. Zein da zure erakundearen izena?_______________________ 
 

2. Krisiak zure erakundeko PERTSONA HARTZAILEENGAN duen inpaktuari dagokionez, zer 
arazori edo egoerari aurre egiten ari zarete eta zein aurrez ikusten dituzue epe laburrean 
(2020)?  

 ORAIN 2020 
Aldaketa pertsona hartzaileen profiletan   
Osasun-arretako arazoak edo osasuna kaltetzea   
Ostatu, etxebizitza edota bizitegi arloko bazterketarekin lotutako arazoak   
Elikadura-arazoak   
Hezkuntza-arazoak (eskolak jarraitzeko zailtasuna, eskola-atzerapena eta abar)   
Baliabide ekonomiko gabezia     
Ordaindutako lanaren galera   
Txirotasuna ugaritzea edota materiala gutxitzea   
Itxialditik eratorritako arazoak (bat-batean gertatutako edo areagotutako arazo 
psikologikoak, gatazkak, arreta-gabezia, erreferenteak galtzea…) 

  

Etxean arreta falta izatea (adingabea, mendekotasun-egoeran dauden pertsonak…)    
Arraila digitaletik etorritako arazoak (Interneteko konexio-falta, ordenagailua, 
gaitasunak…): informazio-gabezia, deskonexioa, eskola-atzerapena… 

  

Egoera honetan areagotutako nahi gabeko bakartasuna (laguntza-sarerik eza)    
Arazoak komunitate-inguruan (gatazkak, arrisku-egoerak…)   
Indarkeria, baita itxialdiak areagotutako genero-indarkeria ere   
Administrazio-arazoak eta arazo juridikoak (atxilotzeak, justifikatua denean 
ibiltzeko baimenekin lotutako arazoak…) 

  

Beste arazo batzuk (zehaztu)   
 

3. ZERBITZUETAN eta JARDUERETAN  krisiak izan duen eraginari dagokionez, zer arazori edo 
egoerari ari zarete aurre egiten eta zeinei aurre egitea espero duzue epe laburrean (2020)?  

 ORAIN 2020 
Zuzeneko arretan gehiegizko karga   
Hartzaileei arreta murriztea   
Zerbitzu berriak edo jarduerak txertatzea   
Zerbitzuak ixtea   
Jarduera zehatz batzuk eten edo bertan behera gelditzea   
Beste gizarte-funtzio batzuetako jarduerak ugaritzea (sentsibilizazioa, salaketa, 
eskubideak sustatzea…) 

  

Zerbitzuak edo jarduerak aldatu edo berrorientatzea (on line formatura bihurtzea, 
telefono bidezko laguntza…) 

  

Hartzaileen (itxialdian daudenak) egoerari buruzko informazio-gabezia   
Osasun arloko material-gabezia   
Giza baliabideen gabezia   
Arazo logistikoak   
Segurtasun-arazoak   
Administrazio-arazoak edota arazo juridikoak   
Hartzaileek zerbitzuen eskaeretan izandako aldaketak (zehaztu)   
Beste arazo batzuk (zehaztu)   

 
4. Itxitako zerbitzuen artean, baten batek ba al du ostera ere ez zabaltzeko arriskua? 

a. Bai. Baiezkoa bada, hurrengo galdera erantzun. b.  Ez.  



 
 

 
5. Zein? Zergatik? ________ 
6. Krisiak BOLUNTARIOETAN ETA SOLDATAPEKO PERTSONETAN duen eraginari dagokionez, 

zer arazo edo egoerari egin behar izan diozue aurre eta zein aurrez ikusten dituzue epe 
laburrean?  

 ORAIN  2020 
Osasun-arriskuak (babes-materiala falta da…)   
Arrisku psikosozialak (estres-egoerak, higadura emozionala…)   
Jarduera lagatzeagatiko EEE edo ABEEE   
Gaixotasunagatiko bajak edo berrogeialdia   
Alarma-egoerak irauten duen bitartean kontratuak ez berritzea   
Jardueraren kudeaketan arazoak lan-baldintzetan oinarrizko aldaketak daudelako 
(telelana, kontziliazioa…) 

  

Zailtasunak borondatezko pertsonen kudeaketarekin lotuta (komunikazioa, 
mobilizazioa, jarduteko irizpide argien gabezia…)  

  

Aldaketak kontratazio-baldintzetan    
Kontratazio-baldintzetan aldaketak izan badira:  Zein izan dira aldaketa horiek? 

Lanaldian aldaketak familiartekoei arreta 
eskaintzeko 

 

Familiartekoei arreta eskaintzeko eszedentziak  
Lanaldian aldaketak, jardueran egokitzapenak izan 
direlako  

 

Aparteko orduak  
Aldaketak edo egokitzapenak zereginetan  
Soldatak murriztea  

Beste arazo batzuk (zehaztu)   
 
 

7. Krisiak BALIABIDE EKONOMIKOETAN izan duen inpaktuari dagokionez, zer arazo edo 
egoerari egin behar diozue aurre orain eta zein aurrez ikusten dituzue epe laburrean? 

ORAIN  ORAIN  2020 
Likidezia-gabezia / maileguen beharra    
Atzerapenak ordainketetan (finantzazio publikoa edo pribatua)   
Norbere finantzazioa % 10 baino gehiago murriztea (kuotak, zerbitzuak-kontratu 
pribatuak-, produktuak saltzea…) 

  

Dohaintzak eta ondareak % 10 baino gehiago handitzea   
Kontratuak edo diru-laguntza publikoak bertan behera gelditzea   
Finantzazio publikoa % 10 baino gehiago murriztea    
Finantzazio publikoa ugaritzea osasun arloko krisiaren inpaktuari erantzuteko   
Finantzazioari buruzko ziurgabetasuna    
Pertsona ugarik kuotak edota ordainketa partekatuak mantentzeko zailtasunak   
Beste arazo batzuk (zehaztu)   

 
8. Zehaztu atal bakoitzetik zure ustez ezinbestekoak diren gutxienez 2 edo 3 gairekin lotutako 

arazo edo egoera ZEHATZAK eta horiei aurre egiteko administrazio publikoengandik eta 
beste erakundeengandik beharko zenituzkeen babesak.  

ARAZOAK EDO EGOERAK LAGUNTZAK 
PERTSONA HARTZAILEAK 
  
  
  
ZERBITZUAK ETA JARDUERAK 
  
  



 
 

  
BOLUNTARIOAK ETA ORDAINDUTAKO PERTSONAK 
  
  
  
BALIABIDE EKONOMIKOAK 
  
  
  

 

2. MULTZOA: IDENTIFIKAZIOA 

1. Zer lurralde historikotan dago zure erakundearen egoitza edo ordezkaritza nagusia? 
a. Bizkaia 
b. Gipuzkoa 
c. Araba 

 
2. Zein dira zure erakundeko jardueraren hartzaile nagusiak? 

a. Buruko osasun-arazoak dituzten pertsonak (buruko gaixotasuna) eta haien 
familiartekoak 

b. Ezgaitasunak dituzten pertsonak eta haien familiartekoak 
c. Haurtzaroa eta nerabezaroa, eta haien familiartekoak 
d. Gazteak 
e. Emakumeak 
f. Adinez nagusiak diren pertsonak 
g. Etorkinak 
h. Errefuxiatutako pertsonak eta babeslekua behar dutenak 
i. Drogazaletasun-arazoak dituzten pertsonak 
j. Txirotasun-egoeran edo arriskuan dauden pertsonak 
k. Gaixotasunak dituzten pertsonak (kronikoak, arraroak…) 
l. Familiak (ugariak, guraso bakarrekoak, banandutako amak eta aitak...) 
m. Gutxiengo etnikoei dagozkien pertsonak 
n. Preso dauden eta preso egon diren pertsonak 
o. Etxebizitzarik gabeko pertsonak 
p. Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimak diren emakumeak 
q. Prostituzioan aritzen diren pertsonak 
r. LGTBI kolektiboak 
s. Biztanleria, oro har 
t. Beste pertsona eta talde batzuk (zehaztu)______________________________ 

 
3. Zer gertakizunekin du batez ere zerikusia zure erakundeko jarduerak? Erantzun-aukera bakarra 

aukera dezakezu. Zure erakundearen errealitatera ondoen egokitzen dena 
a. Mendekotasun-egoeran edo arriskuan dauden pertsonak 
b. Bazterkeria-egoeran edo arriskuan dauden pertsonak 
c. Babesgabetasun-egoeran edo arriskuan dauden pertsonak 
d. Desgaitasuna duten pertsonak 
e. Beste talde zaurgarri batzuk (zehaztu):___________________ 

 
4. Joan den urtean, zure erakundeko sarreren bolumena 300.000 € baino handiagoa izan zen? 

a. Bai 
b. Ez 

 
5. Inkesta erantzun duen pertsona (edozein zalantza izanez gero): 

a. Izena:________________ 
b. Emaila:_____________________ 
c. Telefonoa:___________________ 



 
 

2-  Eztabaida-taldeetan parte hartutako erakundeen zerrenda 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Desgaitasuna

•Gorabide
•Avifes
•Atzegi
•Gautena
•Lantegi Batuak
•Fekoor

Haurrak eta 
familiak

•Hezkide Eskola
•Elkarbanatuz
•Fundación Harribide
•Unicef
•Bosko Taldea
•Bidegintza
•Agintzari
•IRSE Araba

Adinekoak

•Aspaldiko
•Fundación Matia
•Nagusilan
•Ascudean
•Bizipoz envejecimiento activo
•Suspergintza

Sareak eta lurralde 
desberdinetan lan 

egiten duten 
erakundeak

•Sareen Sarea
•Cruz Roja
•Fevas
•Ehlabe
•EAPN
•Gizatea
•Hirekin 



 
 

3- Osagarrizko taulak 

 

Laginaren deskribapena 

 

1. TAULA: ERAKUNDE PARTE-HARTZAILEEN EGOITZA EDO ORDEZKARITZA NAGUSIA DAGOEN LURRALDE HISTORIKOA. % 

LLHH % Guzt. Barometroa 2019 (%) 
Araba 20,7 38 14,3 
Bizkaia 57,1 105 57 
Gipuzkoa 22,3 41 28,7 
Guztira 100 184 100 

 

2. TAULA: ERAKUNDE PARTE-HARTZAILEEN JARDUERA EREMUA. %  
JARDUERA-EREMUA % Guzt. Barometroa 2019 (%) 

Osasuna 9,2 17 9,3 
Enplegua 14,7 27 3,8 
Gizarte-zerbitzuak 39,7 73 23,3 
Hezkuntza eta aisialdia 8,7 16 12,1 
Garapenerako nazioarteko lankidetza 8,7 16 13,3 
Zeharkako gizarte arlokoa 17,4 32 36,5 
Beste Batzuk 1,6 3 1,6 
Guztira 100,0 184 100,0 

 

3. TAULA: ERAKUNDE PARTE-HARTZAILEEN ARTATUTAKO KONTINGENTZIA. %  
ARTATUTAKO KONTINGENTZIA % Guzt. Barometroa 2019(%) 

Mendekotasun-egoeran edo -arriskuan dauden 
pertsonak 

3,8 7 3,6 

Bazterkeria-egoeran edo -arriskuan dauden pertsonak 34,2 63 22,6 
Babesgabetasun-egoeran edo -arriskuan dauden 
pertsonak 

8,7 16 5,4 

Desgaitasuna duten pertsonak 19,6 36 15,1 
Beste kolektibo zaurgarri batzuk 33,7 62 53,2 
Guztira 100,0 184 100,0 

 

4. TAULA: ERAKUNDE PARTE-HARTZAILEEN NEURRIA. % 
SARREREN BOLUMENA % Guzt. Barometroa 2019 (%) 

Txikiak eta ertainak 57,6 106 80 
Handiak (>300.000€) 42,4 78 20 
Guztira 100,0 184 100 
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