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Kabia Gipuzkoako Foru Aldundiko foru 
organismo autonomoa da, legearen 
eskumen esparruan agintzen dizkion 
zerbitzuak eta funtzioak kudeatu, 
eman eta exekutatzen duena da.

Gure misioa da Gipuzkoako 
mendekotasun egoeran dauden adineko 
pertsonei gure ardurapean dauden 
egoitzetan eta eguneko zentroetan 
zaintza eta arreta ematea: kalitatezko 
zaintza, arreta integrala eta 
pertsonalizatua erabiltzaileen beharrei 
erantzuteko, bere eskubideak 
bermatuz; kualifikatuta, motibatuta, 
inplikatuta eta zerbitzuaren 
etengabeko hobekuntzan parte-hartzen 
duen talde profesionalarekin; 
erabiltzaileen eta familien harreman 
eta parte-hartzea bermatuz eta 
sustatuz.

Gipuzkoako adinekoen egoitzen 
eta eguneko zentruetan
erreferentea izatea:

• Eskaintzen den zerbitzuen 
kalitate maila

• Erabiltzaile eta familien 
asebetetze maila

• Lan taldearen konpromisoa 
eta profesionaltasuna

• Zerbitzua eta kudeaketa 
eraginkorra izan

• Gizartetik jasotzen dituen 
errekonozimenduengatik

BALOREAK
(nola jokatzen dugu)

BALOREAK
(nola jokatzen dugu)

BISIOA
(Zer izan nahi dugu)

BISIOA
(Zer izan nahi dugu)

MISIOA (Izateko arrazoia)MISIOA (Izateko arrazoia)

• Barne eta kanpo komunikazioa, 
gardentasuna eta partaidetza (Kabiako
interes taldeekin eta gizartearekin oro 
har)

• Erakundea eta bere jardueren 
iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta 
ekonomikoa

• Pertsonalizazioa: Erabiltzaileen autonomia 
pertsonala eta duintasuna bultzatzea, 
beraien eskubideak errespetatuz eta 
bermatuz. 

• Profesionaltasuna: profesionalen talde-
lana eta motibazioa sustatu, helburuak 
partekatuz eta prestakuntza bermatuz

• Integrazioa: Familiekin, erakundearekin 
eta gizartearekin

• Emaitzetara eta aldaketarako orientatuak: 
Etengabeko hobekuntza eta berrikuntza 
zerbitzuan eta kudeaketan, 
eraginkortasunez helburuak betetzeko

• Berdintasuna: Hizkuntza berdintasuna, 
emakume eta gizonen berdintasuna

• Informazioaren segurtasuna

• Erantzukizun publikoa

Misioa, bisioa eta baloreak



Ardatz Estrategikoak 2016-2019

1. ERABILTZAILEAK: Erabiltzailea erdigunean duen eredua sortu eta aplikatu. 
Erabiltzaileen autonomia pertsonala eta duintasuna bultzatu, beraien 
eskubideak errespetatuz eta bermatuz. 

1.1.Kabiarako jarraibide komunak definitu

1.2.Bizi kalitatea hobetu

1.3.Osasun Saila eta Osakidetzarekin koordinazioa handitu

1.4.Erabiltzaileari bere beharrak eta nahiak kontuan izanda arreta ematea

1.5.Eskaintza erabiltzaileen beharretara egokitu
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2. PERTSONAK (LANGILEAK): Pertsonen parte hartzea eta motibazioa indartu: 
prestakuntza, profesionaltasuna, motibazioa, lantaldea, helburu komunak, 
jarduera etikoa.

2.1.Lan taldean eta lidergo ahalduntzean oinarritutako pertsonen kudeaketa eredua 
bultzatu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin koordinatuta eta irizpideak partekatuz

2.2.Kabiako langileen kosteak sostengarriak izatea

2.3.Pertsonen belaunaldi aldaketa erronkari aurre egin

2.5.Pertsonen prestakuntza gauzatu erabiltzaileen beharrak kontutan edukita

2.6.Langileen segurtasuna bermatu

2.7.Komunikazio gardena lortu

2.8.Langileen konpromisoa eta motibazioa indartu
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3. KUDEAKETA: Etengabeko hobekuntza asistentzia zerbitzuan, erakundearen 
kudeaketa eta emaitzetara zuzendutako erakundea, komunikazio irekiarekin 
eta gardena.

3.1.Kabiako egoitzen kudeaketa sistema komuna definitu eta inplantatu GFA eta 
Departamentuko estrategiarekin lerrokatuta

3.2.Koordinazio guneak bermatu erabakigune klabeetatik gertutasuna lortzeko 
erabakietan eragina handitzeko

3.3.Araudia eguneratzeko eragile izan

3.4.Emaitzetara zuzendutako kudeaketa egin

3.5.Zerbitzu zentralak eta egoitzetako kudeaketa definitu eta ezarri

3.6.Kontratuen deialdien denborak murriztu

3.7.Kabiarentzako behin betiko egoitza lortu

3.8.Segurtasun juridikoa bermatu

H
E
L
B
U
R
U
A
K

Ardatz Estrategikoak 
2016-2019



4. IRAUNKORTASUNA ETA BERRIKUNTZA: Erakundea eta bere jardueren 
iraunkortasun soziala, ingurumenekoa eta ekonomikoa eta horretarako 
ezinbestekoa den berrikuntza.

4.1.Ingurumenaren kudeaketa ona lortu

4.2.Inbertsio plana egin

4.3.Kabiako egoitzen informazio eta komunikazio teknologien (IKT) sistema komuna 
definitu eta inplantatu

4.4.Informazio segurtasuna bermatu

4.5.Berrikuntza

4.6.Egoitza bakoitzeko mantentze plana egin
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5. GIZARTEA: Aukera berdintasunarekiko, emakume eta gizonaren arteko 
berdintasunarekiko, hizkuntz berdintasunarekiko, gardentasunarekiko 
konpromisoa eta interes taldeekin aliantzak garatu.

5.1.Gardentasuna

5.2.Hizkuntza berdintasuna Kabian txertatu

5.3.Emakume eta gizonezkoen berdintasuna Kabian txertatu

5.4.Tokian tokiko harremanak bermatu

5.5.Interes komunak lantzeko aliantzak bultzatu

5.6.Ikasleen formazio praktikoa egoitzetan egiteko aukera eman
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