DESGAITASUNA DUTEN
PERTSONEN
JARDUERA FISIKOA
SUSTATZEKO
GIPUZKOAKO EREDUA

SARRERA:
- Gipuzkoak nabarmen egin du aurrera azken urteetan desgaitasuna
duten pertsonei jarduera fisikoa egiteko aukera emateko esparruan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak hainbat ekintza jarri ditu martxan, berak
zuzenean emandako diru laguntzari esker, eta baita ere Hegalak
Zabalik eta Kirolgi Fundazioek eta, bereziki,
Kirol Egokituko
Gipuzkoako Federazioak emandakoari esker. Udalek, federazioek
eta klubek ere aurrepausuak eman dituzte behar bereziak dituzten
pertsonek bizitza aktibo bat izateko aukera izan dezaten.
- Gipuzkoako biztanleen % 7ak desgaitasunen bat du aitortua. Nola
bermatzen dugu bizitza aktibo bat izateko duen eskubidea?
- Asko dago egiteko. Eta aurrera egiteko alderdi nagusienetako bat da
helburu bat ezartzea, gaiarekin zerikusia duten eragileek hura
betetzeko ahaleginak egin ditzaten, betiere desgaitasuna duten
pertsonei zuzenduta Gipuzkoak eraikiko duen zerbitzu estaldura
zehaztuta eta alde batera utzita proiektu pilotuak eta ekintza bakanak.

HELBURUAK:
- Bermatzea bizitza aktiboa irisgarria
Gipuzkoako biztanle guztientzat.

dela

desgaitasuna

duten

- Jarduera fisikoaren esparruan desgaitasunari eman beharreko arreta
eredu bat zehaztea.
- Jarduera fisiko egokituaren eta inklusioaren arlo zabalean GFAk eta
gainerako eragile gipuzkoarrek burututako ekintzak koordinatzea,
orientatzea eta argitzea.
- Aurrera egitea desgaitasunen bat duten pertsonak kirol munduan
sartzeko bidean.

EREDUAREN OINARRIAK

•

Gipuzkoaren eta Gipuzkoarako eredu bat da. Gipuzkoako Foru Aldundiak
zuzendutakoa. Beraz, proposatzen dugu eragile guztiak sartzea Aldundiaren
jarduketa eta eskumenen esparruan.

•

Eredu horren ideia nagusia da lehentasuna ematea desgaitasuna dutenen
kolektiboei jarduera normalizatuak egiteko eta instalazioetan sartzeko
orduan. Hasiera batean, “inguru atsegina” sortuta, babesik eta laguntzarik
gabe, zerikusia duten eragileen artean koordinatuta. Bigarren ekintza lerroari
dagokionez, inklusio prozesuan babes/laguntza bat sartzeko aukera aztertuko
da. Bi estrategia horiek SARTU ESTRATEGIAK dira.
Beste pertsona batzuek jarduera egokituak beharko dituzte, batzuetan bitan
egokituak kasu larrienetan. SARTU ESTRATEGIAK.

•
•

Ereduak jarduera fisikoaren funtsezko hiru areak jasotzen ditu: Jarduera
fisikoan eta eskola kirolean hasteko ibilbidea, partaidetza ibilbidea eta
errendimendu ibilbidea.

SARTU

SEGI

ONGI SEGI

HOBE SEGI

• Esku hartzeko bi estrategia proposatzen ditugu: SARTU eta SEGI.
• Gipuzkoa osoko jarduera fisiko egokituaren egungo eta etorkizuneko
eskaintza identifikatu, ordenatu eta antolatu nahi dugu. Horretarako,
gaiarekin zerikusia dugun eragile guztiek gure jarduerak sailkatu eta
antolatuko ditugu irizpide berak erabilita.
• Horrek guztiak ereduaren diagnostikoa erraztuko du, etengabe hobetuko
du eta etorkizunean esku hartzeko aukera eskainiko du.

SARTU

SEGI

ONGI SEGI

HOBE SEGI

SARTU ESTRATEGIAK.
INGURU ATSEGINAK SORTZEA INKLUSIOA ERRAZTEKO
• Desgaitasunen bat duten pertsonek jarduera normalizatuak egin ditzaten eta
instalazioetan sar daitezen prestatutako inklusio estrategia. Dagoeneko modu
espontaneoan bete dira eskaera asko, aparteko baliabiderik gabe. Begirada
berri bat eta sentsibilizazio gehiago behar dira soilik.
INKLUSIOA ERRAZTEKO ESKU-HARTZEAK
• Beste kasu batzuetan, laguntzak egokitu eta/edo eskaini beharko dira jarduera
normalizatua egin ahal izateko eta/edo instalazioetara sartzeko.
• Estrategia honetan sartzen da ikerketa-ekintza ikastaroak egitea kirol
espazioetan:
EKINTZAK:
1. Ekintza-ikerketa ikastaroa egitea instalazioetako kirol monitoreekin.
2. Kirol instalazioetako sarrera, kirol informazio puntu eta sorosle lanaren inguruko
ikastaroa egitea, inguru atseginak sortze aldera.

SARTU

Monitore ikastaroa
Inguru atseginak
sortzeko ikastaroa

SEGI

ONGI SEGI

HOBE SEGI
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Kirol Egokituko Gipuzkoako Federazioarekin eta udal
eragileekin zehaztu eta adostu beharreko plangintza.

SARTU

SEGI

ONGI SEGI

HOBE SEGI

SEGI Jarduera fisiko egokitua.
•
•

Desgaitasun batzuek ezaugarri propioak dituzte eta kasu horietan eskaintza
bereizia eta espezifikoa behar dute.
Kirol alorrekoak izan daitezke (lehiaketakoak eta/edo jolas kirolekoak) edo ez (ur
jarduerak, gimnasia egokitua, gazteen kirol egokitua, turismoa, etab.)

HOBESEGI eta ONGI SEGI.

• Pertsonen jabekuntzarako ekintzak behin-behineko desgaitasun larri
baten aurrean. Helburua da pertsonei baliabideak eta laguntzak
ematea, gaitasunak gara ditzaten aurrera egiteko, hasiera batean,
jarduera fisiko egokituari begira; eta, ahal denean, jarduera fisiko
normalizatuari begira.

HOBESEGI

ONGI SEGI

SEGI

JF edo kirol
Egokitu BAT.
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Estimulazio goiztiarra.
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GIPUZKOAKO "SEGI” KATALOGOA

• Irizpide horiek ezarri ondoren, Gipuzkoako tokiko entitate eta kluben
bitartez, jarduera fisiko egokituei buruzko Gipuzkoako eskaintza
kontsultatu, kontrolatu eta ezagutzeko DATU BASEA: SEGI katalogoa
•

Udal eskaintza A.2 diru laguntza lerroaren justifikazio bidez jasoko da, SEGI datu
baseko irizpideak jasotzen dituzten inprimaki bereziak erabilita

•

Kirol Egokituko Gipuzkoako Federazioak jasoko ditu kluben eskaintzak irizpide
berdinekin.

•

Informazio hori MUGIBILI plataforman irauliko da eta eskuragarri egongo da:
• Herritar guztientzat.
• Jarduera fisikoko orientatzaileen Gipuzkoako sarea
• Gainerako administrazioak

DESGAITASUNAREN
ARRETARAKO SAREA

DESGAITASUNAREN ARRETARAKO SAREA
JARDUERA FISIKOAREN SUSTAPENA
-

Gipuzkoako Foru Aldundia, tokiko entitate, Plan Mugiment eta Osasun Publikoko
Sailarekin koordinazioan, arreta berezia ematen ari da herritarrek jarduera fisiko
gehiago egiteko ekimenei. Horrek, nola ez, eragina du desgaitasuna duten
herritarrengan.

-

Esku-hartze horren ardatzetako bat jarduera fisikoari lotutako orientazio zerbitzuak
garatzea da. Tokiko zerbitzuak dira eta zerikusia izango dute Gipuzkoako herritar
guztien jokabide aldaketan eta bizitza aktiboarekiko atxikiduran.

-

Gainera, Orientazio Zerbitzuak beste eragile batzuekin konektatu nahi du,
deribatzeko moduak egokitze aldera. Desgaitasuna duten herritarren kasuan,
modu horiek espezifikoak izango dira (errehabilitazio zentroak, osasun zentroak eta
beste batzuk).

-

Gipuzkoak ahalegin handia egingo du kirol arloan desgaitasunari arreta emateko,
maila desberdinetan hainbat programa egituratuta, betiere pertsonek behar duten
laguntza mailaren arabera: SARTU, SEGI, ONGI SEGI eta HOBESEGI.

Osasun zerbitzuak
Osasun
zerbitzuak

Errehabilitazio
zentroak

Gizarte Zerbitzuak

Beste batzuk

TOKIKO KIROL AHOLKULARIA
TOKIKO KIROL ORIENTABIDEA

•

GFAk tokiko kirol orientatzailearen figura sustatuko du Mugiment Planaren eta
Osasunaren Euskal Planaren garapen prozesuan. Pertsona horiek udalerrietan
egongo dira arreta emateko herritarrei, orokorrean, eta desgaitasunen bat dutenei,
bereziki.

•

Pertsona horiek eskura izango dute:
• Patologiak, desgaitasunak eta horien berezitasunak tratatzeko zerbitzua,
praktika fisikoaren eta kirol praktikaren saioetan behar diren eduki eta
egokitzapenen garapenean.
• SARTU katalogoa: harreman zuzena izango dute desgaitasunaren lehen
mailako detekzioari lotutako eragileekin.
• Desgaitasun espezifikoen kasuetan, kontsulta egingo zaio Kirol Egokituko
Gipuzkoako Federazioari.
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Estimulazio goiztiarra

0-6 ETAPA MUGIMENDUAREN GARAPENA
-

Proposamenak dagoeneko martxan dauden kirol zerbitzuak eskaintzen ditu, batez ere ur
jardueretan (8 urtetik behera)

-

Etapa horretako ezagutza eta esperientzian aurrera egitea proposatzen da. Esku-hartze
puntualak eta zehatzak daude, tokian bertan eta era askotara konpontzen direnak. SEGI
katalogoaren garapenarekin eredu horren diagnosi eta zabaltze prozesua irekiko dugu.
Hauek dira:

-

Estimulazio goiztiarra. Area hau garatuko da 13/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia
Erkidegoko arreta goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoak, ezarritakoaren arabera.
Arreta handiz aztertuko dugu etapa hori, ez baita ondo ikertu jarduera fisiko eta kirol
arloetako kudeatzaileen ikuspegitik.

-

Bestalde, nahiz eta eskuduntza Hezkuntzarena izan, argi dago eskola orduetako ekintzek
garrantzi handia hartu dutela azken urteetan. Udaletako kirol instantziek ikastetxeei
eskainitako ekimenak dira batez ere, Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuaren
laguntzarekin. “ZIG GELA” eta “GELA EGONKORRAK” aipatzen ditugu.

ESKOLA KIROLA:
- Bestalde, 6 urtetatik gora, eskola kirola eskaintzen da ikastetxeetan, eskola
orduz kanpo.
Esparru honetan integrazioari lotutako esperientzia
arrakastatsu asko daude, kanpoko laguntzarik gabe egindakoak, dagokion
ikastetxean inklusio on baten ondorioz. Esperientzia horietatik ikasi behar da
eta ikasitakoa zabaldu lurralde osoan.
-

Eskola Kirol Inklusiboa. Hala ere, jakin badakigu ikasle batzuk ez direla eskola kirol
“normalizatuan" integratzen eskolako taldeekin. Gure ustez, Gipuzkoak, Aldundiaren
bultzadarekin, aukera hori garatzeko programa bat prestatu behar du epe motzera profesionalen
laguntzarekin.

-

Eskola Kirol Egokitua Azkenik, jakitun ikasleak ezin direla beti kirol munduan sartu inklusioaren
bitartez, aurreikusi da eskola kirol egokituko unitateak sortzea eskola adineko pertsonentzat.

PARTAIDETZAKO JARDUERA FISIKOA.
- Errendimendura bideratu gabeko kirol jarduera egiten jarraitu nahi
duten pertsonentzat jarduera fisiko egokituko eskaintza sakabanatua,
atomizatua eta konpondu gabekoa dago.
- SEGI katalogoaren garapenarenarekin aztertuko dugu zeintzuk diren
eskaintza horiek eta nola garatzen ari diren, eta zeintzuk izango diren
batu beharreko estrategiak.
- Identifikatuko ditugu eskaintza hori ez duten udalerri eta eskualdeak,
eta erantzuna emateko eta garatzeko ahaleginak egingo ditugu tokiko
bitartekoekin batera, udalekin nahiz klubekin, batez ere diru laguntzen
irizpideak erabilita.

ERRENDIMENDUKO IBILBIDEA.
KIROL FEDERATUA:
-

Eskola kirolaren etapa amaitu ondoren, Gipuzkoak proposatzen du kirol federatura
bideratzea lehiaketako jarduera egin nahi duten pertsonak, zehazki, kirol klubetako eskola
eta taldeen bidez.

-

Kirol egokituaren eskolak dira bide nagusiak une hauetan, baina inklusio bidez jarduera
arruntetara sartzeko bide hasiberria da aztertu eta bultzatu beharreko beste kirol aukera
bat (errugbia).

-

GFAk teknifikazio programak eskaintzen dizkie, Kirol Egokituko
Federazioaren bitartez, prestakuntza adinetan dauden kirolari onenei.

-

Talentua sustatzera bideratutako programak, errendimenduko kirolean nabarmentzen
diren kirolari gazteengan ere eragina duenak, teknifikazio lanak zehazten ditu eta, halaber,
kirol garapenerako baldintza bereziak eskaintzen dizkie etorkizuneko kirolari eta
talentudun kirolari izendatutakoei.

-

Kirolgi Fundazioaren bitartez, laguntza ematen zaie estatu, nazioarte eta olinpiada mailan
goreneko maila lortzen duten kirolarien kirol proiektuei

Gipuzkoako

SENTSIBILIZAZIOA – IKERKETA –HEDAPENA - PRESTAKUNTZA

- Kontuan hartuta jarduera eta programa asko daudela,
ahaleginak egingo ditugu ikasteko eta, nola ez,
ezagutza hori Gipuzkoa osora zabaltzeko.
- Eredu horrek komunikazio bereziko estrategia bat behar
du.

