
definición

Ezohiko prestazio ekonomikoa da, eta beharrizan zehatz batzuk betet-
zera zuzentzen dira, hain zuzen beharrizan horiei aurre egiteko baliabi-
de ekonomiko nahikorik ez duten Getxoko herritarrenak.

Izaera finalista dute, beraz, soilik eman diren xederako erabili beharko 
dira. Hiru bloketan banatzen dira, euren xede izango den gastuaren 
arabera:

ALDIZKAKOAK EZ DIREN LAGUNTZAK,  
LARRIALDIKO ALOJAMENDURAKO

Non bizi ez duten pertsonei edota familiei alojamendua era urgente 
batean eta aldi baterako lortzeko behar diren gastuak.

Etxebizitzaren utzarazpena gelditzeko behar diren gastuak.

Ohiko etxebizitza galdu duten familiak aldi baterako berralojatzetik 
sortutako gastuak.

Arrazoi desberdinengatik familiaren etxebizitza utzi behar duten pert-
sonei aldi baterako alojamendua lortzeko gastuak.

Aldi bateko ostatu gastuak larrialdi edota urgentzia egoeretan.

Etxebizitza bat lortzeko gastuak.

Ohiko etxebizitza edukitzen jarraitzeko gastuak, betiere ezin bada bes-
te bide batzuetatik diru-sarrerarik lortu eta alojatzeko beste alternatiba-
rik ez badago.

GIZARTERATZEKO ALDIZKAKOAK EZ DIREN LAGUNTZAK

Norberaren, familia edo gizarte insertzio prozesuetatik sortutako gas-
tuak, hain zuzen gizarte babeseko sistema publikoek betetzen ez dute-
nak.

ALDIZKAKOAK EZ DIREN BESTE LAGUNTZA BATZUK

Ohiko etxebizitza mantentzeko behar diren gastuak.

Atalak sortutako aurretiko zorpetze gastuak.

Oinarrizko premiako altzarietarako behar diren gastuak.

Ohiko etxebizitza konpontzeko eta instalazioetarako behar diren gas-
tuak.

Onuradunaren edo elkarbizitza unitateko kideen oinarrizko beharriza-
netarako behar diren gastuak, hain zuzen jantzi, jaki eta osasun arreta 
beharrizanak betetzera zuzenduta daudenak.

proiektua:

ALDIZKAKOAK EZ DIREN  
LAGUNTZAK (AEL)



 helburuak

Gizarte marjinazioko egoerak arintzea, era urgente batean edo aldi ba-
terako, edo ekiditea.

funtzioak eta eginkizunak

Diagnostiko bat egitea pertsonaren edota familiaren egoeraren gaine-
an.

Beharrizan ekonomikoa baloratzea, ezarritako baremo ekonomikoaren 
arabera.

Interesdunari Aldizkakoak ez diren Laguntzen gaineko informazioa 
ematea.

Eskaera tramitatzea.

Kasuaren jarraipena eta esku-hartze integrala egitea.

zerbitzua norentzat den

Hurrengo betekizunak betetzen dituzten pertsonak izango dira Aldi-
zkakoak ez diren Laguntzen onuradunak:

Adin nagusiak.

Getxon erroldatuta egon behar da Laguntzaren eskaera egin eta 6 hi-
labete lehenago gutxienez; salbuespen kasu honetan izan ezik: adin 
txikikoak bere kargura izatea (kasu horretan ez da eskatuko erroldan 
antzinatasuna izatea).  

Definizioa atalean jasotako gastuei aurre egiteko diru-sarrera nahikoa 
ez izatea.

Gizarte alorreko esku-hartze integraleko plan batean parte hartzea, 
udaleko  gizarte langilearekin hitzartuta; kasu horretan, prestazioaren 
tramitazioa beste jarduera bat gehiago izango da ezarritako gizarterat-
ze prozesuan. Ondorio horietarako, gizarte langileak egoera hori abala-
tuko du gizarte txosten bat eginda.

aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskatzailearen NANaren fotokopia, eta, hala badagokio, familia unita-
teko gainerako kideena; horrez gain, familia liburuaren fotokopia.

Eskatzailearen diru-sarreren ziurtagiria, eta, hala badagokio,  familia 
unitateko kide guztiena.

Eskatutako laguntzaren xede izango diren gastuen faktura edo aurre-
kontua, aurretik hartutako zorraren frogagiria edo utzarazpen jakinara-
zpena, edo beharrizana abalatu dezakeen beste edozein agiri.

Beharrizan egoera egiaztatzeko eta abalatzeko behar den beste edozein 
agiri.

proiektua:

ALDIZKAKOAK EZ DIREN  
LAGUNTZAK (AEL)



proiektua:

ALDIZKAKOAK EZ DIREN  
LAGUNTZAK (AEL)

oinarrizko arautegia

Getxoko Udaleko gizarte alorreko aldizkakoak ez diren laguntzak araut-
zen dituzten oinarriak.


