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I. AIRE ZABALEKO GUNEAK ETA ERAIKINAK 

 1.1.1. Herria atsegina izatea bermatzeko kontrolak egitea 

 1.2.1. Bermeoko Irisgarritasun Plana “lagunkoia” dan ziurtatu (aholku batzorde 

bat sortu) 

 1.3.1. Oztopo arkitektonikoak kendu 

 1.3.2. Konpontze-lanak azkar hastea 

 1.3.3. Zorua hobetzea 

 1.3.4. Espaloiak hobetzea 

 1.3.5. Argitasuna hobetzea 

 1.3.6. Herriko zainketa izatea 

 1.4.1. Parkeetako gimnasia egiteko makinen azterketa 

 1.4.2. Atsedena hartzeko leku gehiago jartzea 

 1.4.3. Lamerako komun publikoa hobetzea 

 1.5.1. Eraikin publikoen irisgarritasuna hobetu 

 

II. GARRAIOA 

 2.1.1. Mugikortasun segurua sustatzeko herritarrak inplikatzea 

 2.1.2. Pertsonei laguntza emotea 

 2.2.1. Bermibus autobusa hobetzea 

 2.2.2. Bermibus geltokiak areagotzea puntu estrategikoetan 

 2.2.3. Bermibus geltokiak babestuta egotea 

 2.3.1. Bermibus geltokietako mugikortasuna hobetzea 

 2.3.2. Zebra bideen kokapena hobetzea 

 2.3.3. Semaforoen kokapena hobetzea 

 2.3.4. Aparkaleku erreserbatuak gehitzea 

 

III. ETXEBIZITZA 

 3.1.1. Etxebizitzak egokitzeko laguntzen informazioa zabaldu 

 

IV. SAREAK ETA GIZARTE-LAGUNTZA 

 4.1.1. Herriko elkarteak babestu 

 4.1.2. Elkartasunean sentsibilizatzea 

 4.1.3. Toki zarratu bat eukitzea menpekotasun edo hauskortasun egoeran 

dauden pertsona nagusientzat 

 4.1.4. Gertuko merkataritza pertsona nagusiekiko babes modura 

 



V. ENPLEGUA ETA PARTAIDETZA 

 5.1.1. Herri lagunkoia proiektua zabaldu 

 5.2.1. Zahartze aktiboan sentsibilizatzea 

 5.2.2. Menpekotasun edo hauskortasun egoeran dauden pertsonei aisialdia 

erraztea/ 

 5.3.1. Borondatezko lana egiten dabenei esker ona emon 

 5.4.1. Prestakuntza eskaintza babesten jarraitzea 

 

VI. ERRESPETUA ETA GIZARTERATZEA 

 6.1.1. Pertsona nagusiei omenaldia 

 6.1.2. Belaunaldien arteko programak indartzea 

 6.2.1. Gizarte bazterketa sahiesteko laguntzak mantentzea 

 

VII. KOMUNIKAZIOA ETA INFORMAZIOA 

 7.1.1. Pertsona nagusientzako egitarau bateratu bat sortu eta zabaldu 

 7.1.2. Elkarteen arteko komunikazioa hobetu 

 7.2.1. Administrazio hizkuntza ulergarriagoa egiteko lanean jarraitzea 

 7.2.2. Administrazioaren testuen ulergarritasunari buruzko aurreiritziei aurre egin/  

 7.2.3. Euskararen kultura sustatzeko programak ezagutzera eman 

 7.3.1. IKTei buruzko prestakuntza programak ezagutzera eman 

 

VIII. GIZARTE ETA OSASUN ZERBITZUAK 

 8.1.1. Osasun heziketa programak bultzatzea 

 8.1.2. Osasuna sustatzeko programak mantentzea 

 8.1.3. Menpekotasunak aurrera egitea atzeratzeko programak luzatzea 

 8.2.1. Gizarte zerbitzuetako instalazioen irisgarritasuna hobetzea 

 8.3.1. Zaintzaile senitartekoei zuzendutako laguntza programak luzatu eta 

ezagutzera eman 

 8.3.2. Etxez etxeko laguntza zerbitzua mantendu 

 8.3.3. Eguneko Zentroak eskainitako zerbitzua ezagutzera eman 

 8.3.4. Zaharren egoitzak eskainitako zerbitzuak mantendu 

 8.4.1. Gizarte larrialdi kasuetan arreta mantentzea 

 8.5.1. Egoera ahulean dauden pertsonen behaketa 

 


