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Lanpostua/k:

GIZARTE HEZITZAILEA, E.T.
1. ariketa. 2. proba

GALDERAK
Denbora, gehienez: 120 min.

EREDUA:

C

-

Ez zabaldu esan arte.
Proba bukatzean inprimaki hau zeurekin eraman dezakezu.
Kontuan izan galdera bakoitzaren balioa, eman bazaio.
Adi egon, identifikazio pertsonalerako txartela jaso diezazuten.
Ez ahaztu ordezkagiria hartzea (irakurketa optikorako inprimakiaren
beheko ezkerreko zatia).
- Adi egon, batera grapa ditzaten irakurketa optikorako orria, azaleko
inprimakia eta zure erantzun-orriak.

Eskerrik asko zure laguntzagatik.
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Galderaren idazkuntza
Identifikatu Eusko Legebiltzarrak onetsitako Gizarte Eskubideen Agiriaren
abenduaren 27ko 10/2000 Legea iradoki zuten printzipioak.
Izenda itzazu Gasteizko Udaleko Herritarren Parte-hartzearen Araudi
Organikoan zerrendatutako herritarren eskubideak.
Bere helburu orokorrak lortzeko Gizartegintza Sailak 8 jarduera-ildo
garatzen ditu. Azaldu ezazu zein diren.
Gasteizko pobreziaren feminizazioa ezagutzeko diagnosi-azterlanaren azken
laburpenean jasotzen denaren ildotik, adieraz ezazu zein diren pobreziaarriskurik handiena duten emakume profilak eta zein faktoreren gainean eta
zergatik gomendatzen den esku hartzea, prebentzioaren ikuspegitik,
pobreziaren kontrako borrokaren baitan.
Garatu, laburzki, atxikimenduaren teoria.
Definitu tratu txar emozionala, abandonatze emozionala eta haurren guraso,
tutore edo arduradunen portaera-adierazleak, tratu txar mota horiei
dagokienez, Joaquín de Paul eta María Ignacia Arruabarrenak ‘Manual de
Protección Infantil’ liburuan egiten duten sailkapena aintzat harturik.
Zerrenda itzazu Gasteizko udalerriko Immigrazioaren Lehen Plan Lokalak
(2005-2007) eragitea proposatzen duen 11 arloez diharduelarik zehazten
dituen berariazko helburuak.
Gizartegintza Sailaren azken urteko oroit-idazkian etxerik gabeko
pertsonentzako berariazko lau baliabide identifikatzen dira. Deskriba itzazu
baliabide horiek, eta adierazi zer ezberdintasun nabarmen dituzten.
Defini ezazu Gasteizko Udalaren “Etxeko tratu txarren nahiz sexu erasoen
biktima diren emakumeak: udalaren esku hartze, bideratze eta jarraipen
protokoloa” delakoan jasotzen den ‘emakumeen kontrako indarkeria’
esapidea, eta izenda itzazu bertan identifikatzen diren arazo eta tratu txar
motak.
Adieraz ezazu adinekoentzako zer egoitza-baliabide dituen, eta zein
ingurunetan, Gasteizko Udaleko Hirugarren Adinekoen Zerbitzuak.
Zehaztu zein komunikazio elementu kontuan izan behar diren gizarte
hezitzaileak heziketa-hartzailearekin ezartzen duen laguntza-harremanean.
Adieraz itzazu animazio soziokulturalerako jarduera ororen oinarrizko
alderdi komunak, eta zein diren garapen komunitarioan esku hartzen duen
animazio soziokulturalaren berariazkoak.

