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Laguntza behar duten adineko eta aniztasun funtzionala duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko gizarte-ekintza
Europako SALTO proiektua -Social Action for Life quality training and Tools- laguntza behar duten adineko eta aniztasun
funtzionala duten pertsonei erantzuteko profesionalek duten egokitze beharrean oinarritzen da, Alzheimer gaixotasuna,
autismoaren espektroko gaitzak edo nahaste psikiatrikoak dituztenei bereziki. SALTO proiektuaren helburua pertsona horien
behar psikosozialei erantzutea da, ematen zaizkien zaintzak eta tratamentuak osatuz. Beraien bizi-kalitatea hobetu nahi da
disziplina anitzetan oinarritutako ikuspegi terapeutiko batetik, eta, horri esker, trebetasun fisikoak, psikologikoak, kognitiboak eta
sozialak zaintzea eta garatzea.

ESPAINIA

Azken nazioarteko mintegia
Bolonian izan da, 2018ko
otsailaren 15 eta 16 egunetan.

SALTO proiektua
KROAZIAN
SALTO proiektuko pedagogoen
taldea 2017ko uztailaren 24 eta
25ean DIOPTER Unibertsitatean
(Pula, Kroazia) bildu da. Aniztasun
funtzionala duten pertsonen bizi
kalitatea hobetzeko, jarduera soziohezitzailetan formakuntzaren
moduloak sortzea izan da
helburua.
Tokiko Batzorde Teknikoa Pula-n
bildu zen, 2017ko abenduan.
Proiektu kroaziarraren bazkideek
antolatu zuten: Dom za odrasle
osobe Vila Maria eta Diopter
otvoreno učilište. Tokiko bazkideek
sortutako produktu
intelektualaren jarduerei buruzko
gogoeta egin zuten, eta iritziak eta
ideiak bildu ziren lanarekin
jarraitzeko. Hurrengo Tokiko
Batzorde Tekniko hedatua 2018ko
apirilan izango da, eta proiektuaren
produktu intelektualak bertako eta
eskualdeko interesdun guztiei
aurkeztuko zaizkie.

SALTO proiektua Ustaritzen (FRANTZIA)

SALTO proiektuko pedagogo
taldearen bilera, Etcharry
formakuntza zentroan (2017ko
azaroaren 16 eta 17an). Abenduaren
7an formakuntza moduluen
proposamena gizarte-osasun
zerbitzuetako profesionalei aurkeztu
zitzaien, beraien proposamenak eta
iradokizunak jaso eta formakuntzan
sartzeko.

Espainiako Tokiko Batzordea
GIZAIDE (gaixotasun mentala
duten helduekin lan egiten duen
Fundazioa), Uliazpi (Gipuzkoako Foru
Aldundiaren erakunde autonomoa,
minusbaliotasun intelektuala duten eta
laguntza esanguratsua
behar duten pertsonekin lan egiten
du), Txara I (egoitza), ELIZARAN
(Gizarte Dokumentazio Zentroa
adineko pertsonengan espezializatua),
eta IZA (gaixotasun mentala eta
beste patologia psikiko batzuk dituzten
pertsonengan 18 - 60 urte
bitartekoak) espezializatutako zentroa)

Tokiko Batzorde Teknikoa Donostiako
Matia Fundazioak eta Hernaniko
Lanbide Heziketako Zentro
Integratuak koordinatzen
dute. Hauek dira bazkide languntzaile
moduan parte hartzen
duten erakundeak: Lahar Elkargoa,
KutxaZabal, Kolorearekin Elkartea,
Nazareteko Ikastetxea eta Hernaniko
udalaren Santa Maria Magdalena
Egoitza.
Euskadiko egoera aztertu da, eta
lurralde honek proiektu honi
eskeintzen dizkion esperientzia
esanguratsuak aukeratu dira.

ITALIA
Italiako parte-hartzearen
berezitasuna bi eskualde desberdinetan
banatzen dela da: Emilia-Romagna
(Bologna eta CEFAL) eta Veneto
(Associazione C'entro). Horren
ondorioz, bi Tokiko Batzorde Teknikoak
sortu dira: bat adinekoentzako eta
hezkuntzako jarduera soziopedagogikoetan bereziki oinarritutakoa,
eta bestea ezintasunak dituzten
pertsonetan zentratua. Lurraldean
(Bolonia) eragin zehatz izan duen
ekimen baten eredua Boloniako
Unibertsitateak bultzatutako 4
Formas Ikastaroa izan da, Tokiko
Batzordearen beste kide batzuekin
batera, hala nola AUSL lokala:
bide "inspiratuta" SALTO proiektuaren
helburuei jarraiki, "Adinekoekin drogen
erabilera egokia" izenburukoa. Terapia
ez-farmakologikoen garapena eta
ikuspegi soziala CRA-n ".

