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 Irakurle estimatuak: 2020. urte honetan, COVID-

19tik eratorritako munduko pandemia dela eta, egoera oso 
gogorrak bizi izan ditugu, kolektibo, elkarte eta gizarte gisa. 
Egia esan, aldi horretan egindako harreren kopurua nabarmen 
jaitsi da. Gure ustez, pandemiari aurrea hartzeko 
neurriengatik (mugikortasuna murriztea, besteak beste), 
aurrez aurreko arreta bi hilabetez gelditzeagatik eta joko-
eskaintza murrizteagatik, batez ere aurrez aurrekoa. Hala ere, 
badakigu arazoa ez dela murriztu, baizik eta, izandako 
aldaketa guztien ondorioz (bizi-ohiturak, joko-eskaintza, krisi 
sozioekonomikoa eta sanitarioa, besteak beste), forma aldatu 
egin dela, eta bigarren maila batera igaro dela (horrek arazoa 
ezkutatzea eta laguntza espezializatua ez bilatzea errazten 
du), bai eta online modalitatea nabarmen handitu ere. 

 Hala eta guztiz ere, Alubiz Bilbaok eta Ekintza Aluvizek nolabaiteko itxaropen kutsuarekin ekin diote 
2021ari, aurten hainbat administrazio publikok (Eusko Jaurlaritzak, Osasun Sailak eta Bilbo, Barakaldo eta 
Santurtziko udalek, bereziki) emandako aintzatespenari esker, aurreko urteekin alderatuta baliabide gehiago 
eman baitizkiote elkarteari. Gainera, urte honetan bizi behar izan dituen ezbeharrak gorabehera, nabarmendu 
behar da inoiz ez zaiola arretari utzi (telefono bidezko eta online arreta eman zaio), eta jakin dutela eta jakingo 
duela kolektibo horri eta, oro har, gizarteari sor dakizkiokeen beharretara egokitzen. Elkarte gisa, aurreko urtean 
bezala, azpimarratu nahi dugu funtsezkoa dela ausazko jokoak edo kirol-apustuek gizartean eragindako kalteak 
murrizteko funtsezko hiru ardatzen gainean lan egitea. Hiru ardatz horiek honako hauetan oinarrituko lirateke: 
gazteen kolektiboan prebentzio goiztiarreko programa eraginkorrak egitea, araudi zehatza egitea gutxienez 
biztanleria orokorrari arrisku handiena dakarkioten ausazko jokoei buruz, eta, azkenik, zerbitzu hori eskaintzen 
duen ezein lokaletan ez sartzea ziurtatzea, bai adingabeei, bai beren borondatez lokalean aritzea debekatzeko 
aukera egiten dutenei. 

Amaitzeko, bi elkarteetako presidente naizen aldetik, eskerrak eman nahi dizkiet administrazioei eta 
pertsona guztiei baldintzarik gabe egindako lanagatik, eta bi elkarteen ibilbidea definitzen duen hausnarketa 
partekatu nahi dut: konstantzia da arrakastaren oinarria bizitzaren alderdi guztietan 
 
  "Munduan ez dago pertsona bat kanpoko zailtasunei eta barne-mugei aurre egiteko hainbeste gaitzen 
duen ezer, bizitzan zeregin bat izatearen kontzientzia baino" 
 
  

Sinatuta. Jon Antón.  
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1. AURKEZPENA 

 

  

 Kolektibo horretan denboran zehar egin daitezkeen aldaketei erantzun egokiak 

ematea:

Ø Ludopatia dutenen kopurua handitzea, jokoaren eskuragarritasunaren, 

teknologia berrien agerpenaren, normalizazioaren eta kontsumitzaileen 

publizitatearen ondorioz. 

 

v Taldean lan egitea 
v Gardentasuna 
v Konpromisoa 
v Konfiantza 
v  
v Entzuna eta errespetua 
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Kontrol eta jarraipen 
batzordea

Zuzendaritza batzordea 
eta talde teknikoa 
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GOBERNU-ORGANOAK 

 
 

Lehendakaria 
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Borondatezkoa 
Borondatezkoa 
Borondatezkoa 
Borondatezkoa 

 

 
 
 

Psikologoa 
Gizarte langilea 

  ORGANIGRAMA 
 
 

 
 
 

Boluntarioak 
 

Alubiz Bilbaoren aktibo nagusia boluntariotza da. Jokabide-mendekotasunen bat izan duten gizon-

emakumeek eta haien senideek osatzen dute. Modu altruistan eta interesik gabe, guztiek ikastetxean duten 

esperientziarekin laguntzen dute. Tratamendua amaitu ondoren, eta gutxienez 2 urteko abstinentzia-aldia 

gainditu ondoren, kideei eskainiko zaie. Taldeen artean, elkarteko boluntarioen multzoan sartzeko aukera. Hori 

gerta dadin, beharrezkoa da jarraibide batzuk onartzea eta gainditzea, bai eta talde teknikoak elkartearen 

barruan egindako barne-prestakuntza ere. Gainera, adinez nagusi edo adingabe emantzipatuak izatea lortzen da, 

eta ez izatea legezko inolako baldintzaren mende beren eskubidea baliatzeko, eta ez izatea mugatuta beren 

gaitasuna ebazpen judizialirmoaren bidez.

 

 

 

Zuzendaritza Batzordea Batzorkideak Talde teknikoa 
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 Substantziarekin zerikusirik ez duten jokabide-adikzio ugarien artean, hauek dira ohikoenak: 

apustu-jokoagatiko nahasmendua (Ludopatia edo Joko Patologikoa), Internetekiko eta teknologia 

birtual berriekiko adikzioa, erosketa konpultsiboak (Oniomania); etab.  

Prebalentzia dela eta, komunitateak nahasmendu horiei buruzko informazio gehiago eta definizio 

bat behar ditu adostasun zientifikora iristeko. Hala ere, gaur egungo ezagutzak adierazten du analogiak 

dituztela jokoagatiko nahasmenduan hautematen diren antzeko substantziekiko adikzioekin. 

v  ESTUDES azterketen datuen arabera (2018), 14 eta 18 urte bitarteko nerabeen eta gazteen% 20k 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKT) neurriz kanpo erabiltzen ditu. Gainera,% 10,3k 

aitortzen du diruarekin jokatu duela Internet bidez, eta profil argi eta garbi maskulinoa da. Hala ere, 

ziurrenik erabilera hori normalizatu egingo da adinean aurrera egin ahala. Biztanleriaren ehuneko horren 

barruan, eskola-porrotak eta droga-kontsumoak gora egin dute.  

v Sare sozialen gehiegizko presentziak adikzioa eragin dezake, beste edozein substantzia edo 

jokabide tipikok bezala. Horiek gizarte-kohesioa sakabanatzen laguntzen dute, haiekin tratatzeko modua 

batez ere gazteek desitxuratu dutelako. Interneten mendekotasun-gaitasun handia areagotu egiten da, 

neurri handi batean, eskuragarri dagoelako, kostu txikia duelako eta erraz erabiltzen delako. Arlo honetako 

aditu guztiak sare sozialen adikzio baldintzarekin ados ez badaude ere, Interneten gehiegizko denbora 

dagoenez, norbanakoarentzat kaltegarria dela ondoriozta dezakegu, baldin eta horrek haren jokabideari 

kalte egiten badio. Jokabide hori eta IKTen erabilera gainditzen duen pertsonaren eguneroko bizitza 

hondatzen ari direla ikusi ondoren, Alubiz Bilbaok uste du funtsezkoa dela teknologia erabiltzeko 

trebetasunak ematea, ezinbesteko tresna baita bizi garen unean. Horregatik, beharrezkoa da bai kaltetuei 

bai senideei baliabideak ematea IKT horien erabilera optimizatzeko, aisialdirako, lanerako, ikasketetarako 

eta abarretarako. 

v  2016an, jokoagatiko nahasmenduaren nagusitasun handia dela eta, ausazko jokoen 

erabiltzaileen prebalentziari, portaerari eta ezaugarriei buruzko azterlana argitaratu zen, Jokoaren 

Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiak koordinatuta. Espainian bizi den eta 18 urtetik gorakoa den 

biztanleriari buruzko galdetegi baten bidez egin zen, eta aurrez aurreko galdetegi gehigarriak egin 

zitzaizkien 15 eta 17 urte bitarteko biztanleei. Emaitzek % 0,9ko prebalentzia-indizea erakutsi zuten 

jokalari patologiko gisa katalogatutako pertsonentzat, % 1ekoa arazoak dituzten jokalari gisa 

2. JUSTIFIKAZIOA 
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katalogatutako pertsonentzat, eta % 4,4koa arriskuren bat duten jokalarientzat. 

DGOJk egindako online jokalariaren profilaren azterketa (2019) azterlanaren (analisi exekutiboa) 

emaitzen arabera, adierazle nagusiek behera egin dute oro har 2018. urtearekin alderatuta, eta segmentu 

bakarra hazten ari da: online jokoaren bingoa (% 1,99): 

 Jokalari aktiboen guztizko kopurua, 999.802 pertsona ( % 12, 40 beherapena) 

  Batez beste, hilean 580.568 jokalari aktibo daude, eta batez besteko jarduera-denbora 5,5 hilabetekoa da. 

 Batez besteko partaidetza 8.614 €( % 10,9ko igoera, batez ere emakumeetan) 

 Jokalari bakoitzeko batez besteko gastua, 513 €, 2014ko lehen txostenarekin alderatuta (293 €). 

Gehien eskatzen diren online jokoak Kontrapartidako Kirol Apustuak dira. Jarraian, segmentu bakarrean 
jokatu duten jokalarien online jokoen ehunekoak aurkezten dira (% 61,4):  

 
 

Apustuak (%43,4) 

 
 

Bingoa (%1,34) 

 
Kasinoa (%7,32) 

Poker (%9,38) 

 

Online jokalari gehienak gizonezkoak dira ( % 83,5), Gainerako% 16,48ren aldean, emakumeak dira. 
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ARRISKU - KOLEKTIBOAK: 

 

 Arrisku-kolektibo bat substantziarik gabeko mendekotasun baten eraginpean egon 

daitezkeen emakumeak dira. Zigorrak dituen errealitate bat da, agerikoa: emakumea izateak eta 

mendekotasuna pairatzeak diskriminazio bikoitza dakar, eta, horregatik, baliabide egokiak eskuratzea 

elkarrekin bizi den sistemak berak errefusatzen duen zeregina da. Lamujerri esleitutako rol sexistek, 

desegokiek, sostengatzen dute gaitzespen hori. 

Nahiz eta emakumeak gizonen aldean substantziarekin loturarik ez duen adikzioaren larritasuna 

areagotzen duten faktore gehiago dituen kolektibo bat izan (19 eta 7, hurrenez hurren) (DGOJ, 2017), ez 

dira horiek nahasmendua artatzen duten zerbitzuetara jotzen dutenak, eta hori funtsezkoa da arreta emateko 

baliabide bat berariaz prestatzeko. 

Alubiz Bilbaon, 2020an, 8 emakumeri eman zaie arreta; hau da, hartutakoen % 19ri. Igoera 

nabarmena izan da aurreko urtearekin alderatuta ( % 12). Joko patologikoa eta substantziarik gabeko 

adikzioak dituzten pertsonekin esku hartzeko orduan, deigarria da laguntza terapeutikoa eskatzen duten 

emakumeen kopuru txikia, baina estatistikek erakusten dute kolektibo horren errealitate sozialaren zati txiki 

bat dela. 

Emakumeen laguntza-eskaera eskasarekin lotuta egon daitekeen alderdietako bat estigma bikoitzean 

oinarrituta egongo litzateke. Gainera, emakumeek mendekotasunaren ondorioak larritasun handikoak 

direnean bakarrik erabakitzen dute tratamendura jotzea, eta horrek esku-hartze intentsiboagoa dakar. 

Alubiz-Bilbao errealitate horretaz jabetuta, lehentasunezko erronketako bat horien beharrei erantzungo 

dieten ekintza espezifikoak egitea da. 

 Jokoaren eta teknologiaren kontsumitzaile gazteenak dira arrisku handiena duten beste 
kolektiboetako batzuk:  

 2016an, adinaren araberako banaketari dagokionez, berriro ere alta berriak nagusitzen dira 26 eta 35 urte 
bitarteko eta 36 eta 45 urte bitarteko segmentuetan; hala ere, gero eta gehiago dira 26 urtetik beherakoak 
adinez nagusiagoak direnak baino.  

 Jokoan hasteko batez besteko adina (jokalari problematikoak) 19 urtekoa da, hastapen-tresna gisa erabiltzen 
diren makinak eta arazo-iturri nagusia dituena.  

Jende askok aitortzen du 18 urte bete baino lehen jokatu duela (jokoarekin zerikusia duten nahasmenduak 
dituzten pertsonen % 44,8k). Horregatik, programa honek gazteenengana iritsi nahi du, jokoan nolabaiteko 
nahasmendua hautematen dutenean. 

2020an 14 gazte artatu dira (18-30 urte), Bilboko Alubizun hartutakoen % 33,3, 2019ko % 

31,25ekin alderatuta. Beharrezkotzat jotzen da kolektibo horri arreta berezia eskaintzea. Prebentzioaren 

arloan hainbat jarduera egin dira jolas arduratsua garatzeko eta IKTak behar bezala erabiltzeko behar den 

informazioa emateko. 2021. urterako beste erronka nagusietako bat bideojokoekiko mendekotasuna duten 
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gazte eta nerabeentzako talde espezifiko bat sortzea da. 

  

 Etorkinak, bereziki gazteak, beste arrisku-talde bat dira, oro har mendekotasuna eta, bereziki, 

jokoarekin lotutako nahasmendua garatzeko. Kolektibo horretako pertsonek zaurgarritasun psikosozial 

handiagoa dute immigrazio-prozesuaren ondorioz, eta, askotan, traumatikoa izaten da haientzat. Horregatik 

guztiagatik, diziplinarteko esku-hartze plan bat behar dela uste da, aurre egin beharreko arazoak ikuspegi 

guztietatik jorratuko dituena. Alubiz-Bilbao lankidetzan ari da Bilbon gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan 

dauden etorkinei arreta ematen dieten hainbat elkarterekin. 
Aurten, ezaugarri horiek dituzten 7 pertsona artatu dituzte Alubiz-Bilbaon, eta horietatik 4 

Izangai, Itaka Fundazioa, Bizitegi eta Peñascal Fundazioa eta Berriztu elkarteetatik etorri dira. 

Gaur egun, ausazko jokora iristea ahalbidetzen duen errealitate sozial baten aurrean gaude, eta 

errealitate horrek ez du adikzio gisa tratatzen duen lege-erregulaziorik. Gainera, zenbait faktorek eragiten 

dute jolasean hasten diren pertsonek ez jakitea zer ondorio psikologiko, sozial, laboral eta familiar dituen 

jolastearen azpian dagoen inpultsio-deskontrol problematiko edo patologikoak: 
v Publizitatea eta marketina 

v Adikzioen ikusezintasuna 

v Teknologia berriak sortzea 

v Jokoaren normalizazioa gizartean 

v Eragindako pertsonei eta haien senideei laguntza emateko baliabiderik ez izatea 

v Ez da ezagutzen eragindako pertsonen prebalentzia.  

v Zoria bizirauteko bidetzat hartzea, jasandako krisi ekonomikoaren ondoriozko lan-ezegonkortasunaren 

ondorioz.   

v Teknologiak eta jolasa sozializatzeko eta aisialdirako alternatiba gisa erabiltzea.  

v Erosketa bultzatzen duten balio kapitalistak 

 

Faktore horiek guztiak eragindako kolektiboa (Bilboko biztanleriaren zati bat) nahasmenduaren 

ondorioz modu espezializatuan artatu behar izatera bideratuta daude. Alubiz Bilbao testuinguru horretan 

sortu da, eta Ekintza Aluvizen esperientzian oinarritzen da. Egungo sistema publikoan ia ez dago arretarik. 

Beharra aurkitzen dugu, bai kontrolik eza patologikoa dela zehazten duen diagnostikoa badago, bai 

arazotsua besterik ez bada. 

Era berean, substantziekin loturarik ez duen mendekotasuna duten pertsonen senitartekoak errehabilitazio-

prozesuaren funtsezko zati ukituak dira. Nahasmenduari buruzko informaziorik ez izateak esan nahi du ez dakitela 

nola maneiatu mendekotasuna, egoera etsaiak, inplikazio emozionalak eta abar. 

Funtsezkoa da familian jokoagatiko nahasmendua, oniomania, Internetekiko mendekotasuna, 

bideojokoak eta IKTak mendekotasun gisa barneratzea. Nahasmendu psikologiko bat da, non kaltetuak 

jarrera aktiboa hartzen duen bere tratamenduari dagokionez, eta, aldi berean, familiak ere, nolabait, 
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Aholkularitza Orientazioa Laguntza 

errehabilitatu egin behar du. 

Izan ere, DSM V liburuan (2014), Osasun Mentaleko Diagnosi Eskuliburuan, adikzio-portaeratzat 

(hau da, substantziarik gabeko adikziotzat) hartzeko joera duen perspektiba baten aipatutako nahasmenduak 

bideratzen dira. Eskuliburu horren helburua da osasun-zientzietako profesional klinikoek eta ikertzaileek 

informazioa diagnostikatu, aztertu eta trukatu ahal izatea eta buru-nahasmenduak tratatzea. Hala gertatzen da 

substantzien kontsumoarekin. Jokabide horrek bere horretan jarraitzen du, nahiz eta ondorio kaltegarriak 

eragiten dituen (OME, 1993). Horien artean, nabarmentzekoak dira nahasmendu horren eta mendekotasuna 

sortzen duten beste batzuen artean (esaterako, alkohol-kontsumoa) aurkitutako antsietatea, depresioa eta 

komorbilitate handia. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 

7ko 1/2016 Legeak ere ludopatia adikzio-jokabide gisa jasotzen du. 

 
2.2. PROIEKTUAREN HELBURUA 

  

Alubiz-Bilbo 2019ko urtarrilean sortu zen eta martxoan pertsonak artatzen hasi zen. Ludopatia eta 

substantziarik gabeko beste mendekotasun batzuk dituzten pertsonei erantzun eraginkorra ematen saiatu 

zen. Erantzun egokia bere beharrei, nahasmenduaren ondorioak birbideratzen saiatuko dena eta eragin zuzena 

izango duena, bai eragindakoarengan, bai ingurukoengan. 

Nahasmenduaren prebalentzia handia dela eta, Alubiz Bilbaon komunitate bat dago prestatuta behar 

dutenei orientazioa emateko. 
  
 

 
Substantziarik gabeko adikzioak nahasmendu psikologiko bat dira, eta biztanleek ez dute horiek 

maneiatzeko informaziorik eta baliabiderik. 
 

Ezinbestekoa da errehabilitazio-prozesua modu espezializatuan babestea, praktika patologiko gisa 

kontrolik gabe egiten bada.  

Kasu bakoitza modu indibidualizatuan bideratzea eta familia bakoitzaren berezitasunari erantzutea, gure 

ustez, errehabilitazio-prozesuan arrakasta handiena lortzeko bidea da, kontrolari berrekiteko.  

Era berean, arazoa detektatu ondoren, funtsezkoa da, aholkularitzaren bidez, senitartekoek eta kaltetuek 

nahasteari buruzko informazioa biltzea. Funtzio hori betetzeko, Alubiz Bilbaok ludopatiari heltzeko 

informazioa ematen du, eta jokoarekiko alternatibak sustatzen ditu, errealak eta kasu bakoitzean egokituak. 
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Nahasmendua detektatzea: 
Joko problematiko eta/edo patologikoagaitik 
Oniomania edo erosketa prblematikoagaitik 
Internetekiko mendekotasuna edo erabilera 

problematikoa 
Substantziarik gabeko beste adikzzio batzuk 

 

 

 

 

HARTZAILEAK 
 
 

 
 

Arreta jasotzeko funtsezko baldintza da adin-nagusitasuna lortzea. Adingabeen kasuan, 

ezinbestekotzat jotzen dugu haien beharrei erantzun diezaieketen beste zerbitzu espezifiko batzuetara 

bideratzea.  

2020an, Barakaldoko Ekintza Aluvizde Elkartean artatutakoen% 31,4 Bilboko hiribildukoak 

ziren. Hala, 2018arekin (% 39,25) eta 2019arekin (% 32,1) alderatuta, jaitsi egin da Alubiz Bilbao 

baliabidearen irekierarekin azal daitekeena, eta, horrela, Bizkaiko hiriburuan arazo horrek eragindako 

pertsonei laguntzeko eskaerari erantzuteko planteatutako hasierako helburuetako batzuk bete dira. 
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HELBURUAK  
 
 

I. Orokorrak 
 

Bilboko pertsonen behar biopsikosozialei erantzutea, joko patologikoan, interneten 
erabileran, bideojokoetan, erosketan eta kontrolik gabeko bestelako adikzio-portaeretan 
zuzenean edo zeharka eragina dutenei. Bi profesionalen eta boluntarioen bidez egingo dira. 

 
II. Espezifikoak 

  
. 1. Aldaketa-sustapenerako funtsezko ez diren mendekotasunen gaineko 

informazioa eta kontzientziazioa. 

 2. Kondukta problematikoa kontrolatzeko baliabideak ematea.  

3. Baliabideak eta gaitasunak ematea, eguneroko bizitza antolatzeko. 

 4. Laguntza eta babesa ematea prozesuan. 

5. Ludopatia eta substantziarik gabeko beste adikzio batzuk prebenitzeko eta 

sentsibilizatzeko jarduerak eta ekitaldiak egitea. 
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GARATUTAKO JARDUEREN DESKRIBAPENA 
 

 
 

 

 
 

1. Jarduera: BANAKAKO INFORMAZIOA, ORIENTAZIOA ETA AHOLKULARITZA 

 HELBURUAK METODOLOGIA DESKRIBAPENA 

 

- Arlo pertsonalean eta familia-eremuan arazo 
sozioekonomikoak eta soziohezitzaileak 
konpontzeko aholkuak ematea.  

- Birgaitze-prozesuan eragiten duten banakako 
zailtasun partikularrak tratatzea.  

- Eragindako pertsonen diagnostiko soziala eta 
psikologikoa egitea 

 
Banakako harrera, kasu bakoitzaren ezbehar 
espezifikoekin laguntzeko; izan ere, 
ukitutako pertsona bakoitza partikularra da 
eta laguntza homogeneoak ez die behar 
guztiei erantzuten. 

 
 
Substantziarik gabeko adikzioarekin 
zuzenean edo zeharka lotutako beste arazo 
batzuei heltzea. 
 Beharrezko deribazioak egitea, beharra 
ikusten bada, eta beste baliabide batzuekin 
koordinatzea. 
 Banakako laguntza eta jarraipena egitea 
errehabilitazio-prozesuan zehar, talde-
lanaren osagarri gisa. 

Hartzaileak: substantziarik gabeko adikzioek zuzenean erangindako persona guztiak. 

Aldaketa-eragileak: Psikologoa, gizarte – langilea eta boluntarioak.  

4. 

4.1 
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Hartzaileak: Substantziarik gabeko adikzioa duten adin nagusiko gizonak eta emakumeak.  
Aldaketa - agenteak: Psikologoa eta voluntario jokalari erreabilitatuak. 
 

 

 
 

 2. Jarduera: JOKOAGATIKO NAHASMENDUA ETA SUBSTANTZIARIK 
GABEKO BESTE ADIKZIO BATZUK DITUZTEN PERTSONEI ELKARRI 

LAGUNTZEKO TALDEA. 
  

 HELBURUAK METODOLOGIA DESKRIBAPENA 

 
• Identifikatu adikzio-jokabideak 

• Laguntza-gune bat eskaintzea. 

• Esperientziak eta kezkak partekatzea beraiei, haien 
familiari, larelazional sozialei eta haien itxaropen 

hutsalei buruz. 

• Bilaketa-alternatiboak mendekotasunari aurre 
egiteko. 

• Identifikazio emozional judiziala eta beste osasungarri batzuk ematea.  

• Sozializazio-teknikak garatzea (pertsonen arteko trebetasunak) 

• Gaixoberritzeak prebenitzea. 

 

 
 

•  Taldeko laguntzaren bidez, kaltetua 
ardatz nagusitzat hartu nahi da, pertsona 
bere prozesuan eta erabakietan aktiboa 

izan dadin. 
 

 
 

• Gizarteratze-prozesuari 
zuzendua. Elkartzeko eta 

trukatzeko gune bat eskaintzea, 

elkarren arteko laguntza 
lortzeko, eta haien 

sentimenduak eta portaerak 
ulertzen dituzten beste 

kaltetuekin hitz egitea.. 

4.2 
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 3 Jarduera: JOKOAGATIKO NAHASMENDUAK ETA SUBSTANTZIARIK GABEKO BESTE ADIKZIO BATZUEK 
ERAGINDAKO SENIDEEI ELKARRI LAGUNTZEKO TALDEA    
    

 HELBURUAK  METODOLOGIA DESKRIBAPENA 

 
 • Familian, nahasmenduak eskatzen duen 
arreta eta erantzukizuna doitzea. 
 • Arazoaren hasierako ondorioak 
erregulatzea eta jasotzea. 
 • Jarduteko eta erantzuteko jarraibide 
espezifikoak ematea problematikari. 

. 

 
• Tailerrak familiekin elkarreraginean 
aritzeko aukera ematen du, aldaketak 
lortzeko eta horiek sustatzeko, 
adikzioak eragindako ondorioek 
eragindako bizi-baldintzak hobetzeko. 

• Tailerrak familia-sistema 
berregituratzen lagunduko du, 
hezkuntza-jarraibideak eta 
trebetasunak gidatuz eta 
erraztuz.  
• Jokalariaren errehabilitazioan, 
familia erabakigarria izan 
daiteke jokabide-aldaketa 
arazotsua erraztu, eragin eta 
mantentzeko (erosketa, jokoa, 
Internet). 

 
Hartzaileak: Joko patologikoak eta substantziarik gabeko beste adikzio batzuek eragindako pertsonen senideak. 

Aldaketa-agenteak: familia voluntario errehabilitatuak, psikologoa eta gizarte-langilea. 

 

 

 

 

 

4.3 
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 4. Jarduera: BOLUNTARIOEN 

PRESTAKUNTZA 

 HELBURUAK  METODOLOGIA DESKRIBAPENA 
  

 

- Boluntarioei tresnak ematea taldea 
maneiatzeko.  

- Nahasmenduei eta horien ondorioei 
buruzko informazioa ematea. 

 
 Ikaskuntza-metodoen bidez, prestakuntza-
ekintza bat hartzen eta egituratzen duten 
prestakuntza-prozesuak ulertzen ditugu. 
Edukien azalpen lineala. Ezagutzaren eta 
trebetasunen transmisioa bermatzen duen 
dinamikoa.r  

Boluntarioek erantzukizun handia hartzen 
dute taldeetan erreferente bihurtzen 
direnean. Horrek esan nahi du ahalik eta 
informazio eta kontzientziazio gehien 
eskuratu behar dutela nahasmenduari 
buruz, lantzen duten arazoarekin bat 
datozen trebetasunak izan ditzaten. 

Hartzaileak: Jokalari erreabilitatuak .Aldaketa-agenteak: Psikologoa eta gizarte-langilea.

4.4 
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2020RAKO AURREIKUSITAKO JARDUEREN KRONOGRAMA 
Egutegia  

  
 
 

 
 

* Munduko pandemiak (Covid-19) eragindako ondorioak direla eta, elkarteak bertan behera utzi behar 
izan zuen bere jarduera presentziala apirilean eta maiatzean; hala ere, aurrez azaldu bezala, aldi horretan ez zen 
telefono eta online arreta emateari utzi, eta aurreikusitako jarduera guztiak telematikoki egin zituen. 

 
 

  U O M A M E U A I U A A 

1. .  Baliabideari buruzko 
informazio-materiala sortzea eta 
eguneratzea; online (adibidez, 
web-orria) eta aurrez aurre 
(liburuxkak, txartelak,...) 

 
X X  X X X X 

     

2.  Jarduketa-protokoloak eta 
beste plangintza batzuk sortzea 

X X X X X X X 
 

X X X X 

3.  Baliabide berria zabaltzea eta 
arazoaz sentsibilizatzea 

X X X X X X X X X X X X 

4.  Boluntariotzako kudeaketak 
eta bilerak 

X X X X X X X X X X X X 

5. Talde teknikoaren eta 
boluntarioen arteko koordinazioa 
(jarraipena) 

X X X X X X X 
 

X X X X 

6.  Azken ebaluazioa eta memoriak X X 
        

X X 

 
5.1 
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EGIN BEHARREKO JARDUERAK 
 

  U O M A M E U A I U A A 

1 Jarduera: banakako 
informazioa, orientazioa eta 
aholkularitza 

X X X X X X X 
 

X X X X 

2 Jarduera: GAM jokoagatiko 
nahasmendua eta substantziarik 
gabeko beste adikzio batzuk 
dituzten pertsonentzat* 

X X X X X X X 
 

X X X X 

3.Jarduera: GAM jokoagatiko 
nahasmendua eta substantziarik 
gabeko beste adikzio batzuk 
dituzten pertsonen senidei 

X X X X X X X 
 

X X X X 

4 Jarduera: boluntarioen 
prestakuntza 

    
X X X 

 
X X X X 

5 Jarduera: prebentzio-jarduerak X X X X X X X  X X X X 

 
 

 

* 2020an, GAMi eutsi zaio, elkarteko psikologoak eta boluntario batek zuzenduta, urte osoan zehar. 

Horren amaiera-data 2021eko urtarrilaren amaierara atzeratu da, taldea ezin izan baitzen aurrez aurre 

egin bi hilabetez (talde-saioak online egin baziren). 

 

Urte horretan bertan, zentroa urte osoan egon da erabilgarri, abuztuko hilabetea izan ezik. Hala 

ere, hilabete horretan telefono bidezko arreta mantendu da. 

Gainera, itxita egon dira ohiko ordutegiarekin bat egin duten jaiegunak. Hona hemen aurtengo 

jaiegunak: 
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ü Urtarrilaren 1ean eta 6an  

ü  Martxoaren 19an eta 20an   

ü Apirilaren 9-10 eta 13a 

ü Maiatzaren 1a    

ü  Uztailaren 31    

ü Abuztuaren 3tik 31ra 

ü Urriak 12  

ü Abenduaren 7ª eta 8a  

ü  Abenduaren 24tik 31ra  

 

 
 Ordutegia  
 

Astearte eta ostegunetan 10: 30etik 13: 00etara eta asteazkenetan 17: 00etatik 20: 00etara 

egon da zabalik. Jarraian, egiten diren jardueren ordutegia azaltzen duen taula bat aurkezten da 

 

 

 

 

 

 

5.2 



19 
 

 

 

 

 

JARDUERAK A   A A O O 

Banakako informazioa, orientazioa eta aholkularitza  X X X  

Jokoagatiko nahasmendua eta substantziarik gabeko beste 
adikzio batzuk dituzten pertsonei elkarri laguntzeko taldea 

  X   

Jokoagatiko nahasmendua eta substantziarik gabeko beste 
adikzio batzuk dituzten pertsonen senitartekoei elkarri 
laguntzeko taldea 

 X    

Boluntarioei prestakuntza ematea    X 

 

 

Boluntariotzako eta tekniken arteko koordinazioko 
kudeaketak eta bilerak.. 

 X X X  

 

 
 
 
 
 

 
ASTELEHENA ASTEARTEA ASTEAZKENA OSTEGUNA  OSTIRALA 

Goizean 
 

10:30-13h 

GAM 
senideak 

 
10:30-13h 

 

Arratsaldean 
  

17:00-20:00h 

GAM 

eragindako 

pertsonak 
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JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA  
 
 
 

 

 Proiektuaren ebaluazioa, programaren diseinuan finkatutako helburuen arabera, funtsezko 

ekintza da proiektuaren jarraipena eta hasierako ereduarekiko egin beharreko aldaketak erabakitzeko. 

Ebaluazioa beharrezkoa da zerbitzua komunitatearen benetako beharretara egokitzen joateko, 

2020. urte osoan egiten aritu baikara, honela: 

 
 
 
 

SEGIMENDU 
 
 
JARDUERA ALDIZKOTASUNA HELBURUA EDUKIAK 
Talde bilera  Hamabostean 

behin 
Diziplina arteko eta diziplina 
anitzeko arreta eskaintzea 

Dauden 
beharren 
araberako 
aldagaiak 

Talde 
teknikoaren 
eta 
boluntarioen 
bilera 

Hilean behin Sareko lana koordinatzea Dauden 
beharren 
araberako 
aldagaiak 

Zuzendaritza 
batzordearen 
bilerak 

Hiru hilean behin Zentroarenfuntzionamendua 
definitzea eta antolatzea 

Zentroare
n barne-
antolamen
dua eta 
egitura 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. 

6.1 
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EBALUAZIOA  
 
 
ADIERAZLEA  TRESNA KATEGORIAK NEURTZEKO 

IRIZPIDEAK 
Parte hartzea Behaketa. 

Pataidetzaren 
erregistroa 

- Indize altua 
- Batez besteko 

indizea  
- Indize baxua  

100 edo gehiago 
55 eta 99 artean  
55 baino gutxiago 

Jasotako arretaren 
ondoriozko 
gogobetetasuna  

Gogobetetze-egoerari 
buruzko galdetegia 

- Asebetetze 
maximoa 

- Ez asebete baino 
gogobetegarriag
o 

- Zehaztu gabea 
eta 
kontraesankorra 

- Ez pozik egotea  
- Asegabetasun 

maximoa  

Taldeko 
gogobetetzearen 
indize orokorraren 
arabera  

Proiektuaren 
hedapenaren irismena  

Deribazioen erregistroa Erreferentzia 
pertsonalak  
Internet 
Zerbitzu pribatuak 
Zerbitzu publikoak 

Ehunekoak 
(%100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2 
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ARTUTAKO PAZIENTEEN PROFILA  
 
  2020an, artatutakoen profila honako hau izan da 
  

Ø 18 eta 30 urte bitarteko gazteak. 18 eta 30 urte bitartean, urte gutxitan jolasten, adrenalina 

bilatzen, irabazpidezko jokuak egiten eta sozializatzen hasten dira, jolasaren inguruko mito 

eta usteak 

Ø 35 eta 55 urte bitarteko emakumeak, normalean, berandu hasten dira jokatzen, eta, askotan, 

antsietate-sintomak edo depresio-aurreko sintomak izaten dituzte. 

Ø 31 eta 65 urte bitarteko gizonak, bakarka jokatzen du, ihes egiteko modu gisa, eta, oro har, 

urte askotako jokoaren ibilbidea egiten du. 

 

AURREZ AURRE ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, GUZTIRA 
 

Ø KALTETAKO PERTSONAK: 42 
 

- 2020an egindako harrera-kopurua: 20 (4 emakume eta 16 gizon) 
 
- 2019an 2020an jarraitu duten kaltetuen kopurua: 22 (4 emakume eta 18 gizon) 
 

Ø LAGUNTZAKO PERTSONEN KOPURUA, GUZTIRA: 82 
 
- Profesionalen kopurua: 4 (laguntzaile gisa joaten diren hirugarren sektoreko beste baliabide batzuetako 
profesionalak) 

 - Senitarteko kopurua: 78 
 

Ø 2020AN AURREZ AURRE ARTATUTAKO PERTSONEN KOPURUA, GUZTIRA: 124 

ERAGINDAKO PERTSONAK, GUZTIRA, SEXUAREN ARABERA BANATUTA 
 

Emakumeak: 8 
Gizonak: 34 

 
LAGUNTZAKO PERTSONAK SEXUAREN ARABERA BANATUTA 

 
Profesionalak:              Senideak: 

Emakumeak: 3                   Emakumeak: 63 
Gizonak: 1                    Gizonak:15 

 7 
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Arazoaren arabera  

Arazoaren arabera ez dugu ahaztu behar substantziarik gabeko beste adikzio batzuei ere babesa 

ematen diegula, hala nola erosketa konpultsiboei eta bideo-jokoei. Hala ere, hartutako adikzioa joko 

patologikoa da nagusi, ezkerreko grafikoan ikusten dugun bezala. Hainbat jolas mota daude. Jarraian, 

lantzen ditugun grafiko ohikoenak eta horien ehunekoak erakutsiko ditugu. 

 

 
%95

%3 %2

Arazoaren arabera 

Joko patologikoa

Erosketa konpultsiboak

Bideo-jokoak

ERAGINDAKO 
PERTSONAK  

LAGUNTZARAKO PERTSONAK   

2020 2019 SENIDEAK PROFESIONALAK GUZTIRA SEXUA 

16 18 15 1 50 Gizonak 

4 4 63 3 74 Emakumeak 

20 22 78 4 124 Guztira 
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Joko moten arabera 
Ikusten dugu txanpon-makinak oraindik ere joko arazotsuenen gailurrean daudela, eta ondoren 

erruleta, gero eta gehiago, gure gizarteari eragiten diona. 2020an online jokoak gora egin duela ikusi 

da, eta bertaratu diren pertsona askok adierazi dute modalitate hori erabili dutela konfinamendu-aldian 

(martxoa-maiatza), hau da, "Problema" joko-modalitatea aurrez aurrekoa izan bada ere, denbora 

horretan online jokoa erabili dute 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

%27

%25
%7

%22

%13

%3 %3

Joko moten arabera
Txanponjaleak Erruleta Multijokoa Kirol apustuak
Online jokoa ONCE rascas Poker,Black Jack
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* Datu horiek guztiak ALUBIZ Bilbao elkartearen datu-basetik atera dira..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALUBIZ BILBAON 2020AN HARTUTAKO PERTSONEN KOPURUA, 

BIZITOKI-HERRIAREN ARABERA 
 

DURANGO 1 ERANDIO 2 
LEIOA 2 GALDAKAO 1 
EIBAR 1 BASAURI 1 

BILBAO 33 LEMONA 1 
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Anexo.1: 2020KO JARDUERA-PROGRAMAN ETA KRONOGRAMAN 
EGINDAKO ALDAKETAK, COVID-19REN OSASUN-KRISIAREN 
ONDORIOZKO EGOERAGATIK 
 
 Martxoaren 14an ezarritako alarma-egoeraren ondorioz, Alubiz-Bilbao elkarteak 

ateak itxi eta jarduera bertan behera utzi behar izan zuen 2020ko ekainera arte. 

Martxoaren 1. hamabostaldian, laguntza telematikoko sare bat planifikatu, landu eta 

abiarazi zen. Neurri horren helburua izan da elkarteko erabiltzaile guztiekin (eragindako 

pertsonak eta haien senideak) harremanetan jartzea eta gure arreta egokitzea, egoera zail 

horren aurrean hautemandako beharrizan partikularrak kontuan hartuta. Baita, ahal den 

neurrian, elkartearekin aldez aurretik ezarritako loturari eustea ere. 

Horretarako, honako ekintza hauek abiarazi ziren: 

Ø Ekintzacovid@gmail.com posta elektronikoaren irekiera.  

Ø Erabiltzaileekin eta haien senideekin harremanetan jartzea, whatssap bidez eta 

telefono-deien bidez.  

Ø Covid-19 informazio-liburuxka egitea.  

Ø Informazio hori sare sozialetan zabaltzea (Facebook eta webgunea).  

Ø Skype tresna sortzea, erabiltzaileei bideo-deien bidez arreta profesionala emateko. 

 

Apirilean eta maiatzean honako ekintza hauek egin dira: 

Ø Eragindako pertsonei eta haien senideei arreta ematea, aurretik gaitutako eta 

islatutako bitarteko telematikoen bidez.  

Ø Sare sozialak dinamizatzea.  

Ø Asteroko bilera teknikoak.  

Ø Kasuen koordinazioa tekniken artean.  
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Ø Elkarrizketa klinikoak: erosketa konpultsiboak eta bideo-jokoak.  

Ø "Estimuluak kontrolatzeko faseko protokoloa" egitea.  

Ø Kovid-19 liburuxka egitea.  

Ø Alubiz-Bilbaoren hedapenerako materiala egitea (liburuxka eta harremanetarako 

txartela).  

Ø Auto-debekuei buruzko informazio-dokumentua egitea. 

 

Elkartearen ohiko erritmoa dela eta, eta zuzeneko arreta gailentzen denez, oso zaila 

egiten zaigu hedapenerako materiala eta barneko jarduketa-protokoloak prestatzen 

aurrera egitea. Hori dela eta, denbora horretan txosten honetan aipatutako jarduerak 

egiteko aprobetxatu da. 

ALDAKETAK "2020KO JARDUERA-PROGRAMAN" 

 

1. JARDUERA: BANAKAKO INFORMAZIOA, ORIENTAZIOA ETA 

AHOLKULARITZA 

Jarduera horri dagokionez, "2020ko jarduera-programan" aipatutako helburuei eutsi zaie, 

baina apirilean eta maiatzean aurrez aurreko programatik telematikorako metodologia aldatu 

da, eta ekainean berriz ekin zaio jarduerari modu normalizatuan. 

 

2. JARDUERA: JOKOAGATIKO NAHASMENDUA ETA SUBSTANTZIARIK 

GABEKO BESTE ADIKZIO BATZUK DITUZTEN PERTSONEI ELKARRI 

LAGUNTZEKO TALDEA (GAM). 

Jarduera hori eten egin da apirilean, baina maiatzean taldeko saioak egin ahal izan ziren 

telematikoki. 
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3. JARDUERA: JOKOAGATIKO NAHASMENDUAK ETA SUBSTANTZIARIK 

GABEKO BESTE ADIKZIO BATZUEK ERAGINDAKO SENIDEEI ELKARRI 

LAGUNTZEKO TALDEA. 

 Jarduera hori apirilean eta maiatzean eten da. Jarduera hori bitarteko telematikoen bidez 

egiteko aukera baloratu bada ere, erabiltzaileen inguruabar partikularrak direla eta, ezin 

izan da gauzatu. 

4. JARDUERA: BOLUNTARIOEN PRESTAKUNTZA. 

Jarduera hori 2021ean berrabiaraziko da urteko lehen seihilekoan. 

5. JARDUERA: PREBENTZIO-JARDUERAK: PREBENTZIO-JARDUERAK 

TELEMATIKOKI EGIN DIRA (APIRILEAN ETA MAIATZEAN).  

Elkarteko boluntarioek elkarrizketak egiten jarraitu dute komunikabideetan, beren 

esperientzia sentsibilizatzeko eta eskaintzeko, joko-mendekotasunetik eta substantziarik 

gabeko beste mendekotasun batzuetatik berreskuratutako pertsonen ikuspegitik. Gainera, 

sare sozialetako argitalpenen bidez, arazo horrekin lotutako jokabide arriskutsuak 

prebenitu nahi izan ditugu. 
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GARATUTAKO JARDUEREN ALDAKETAK 2021EAN, COVID-19 
PANDEMIAREN ONDORIOZ 

 
  U O M A M E U A I U A A 

1. Jarduera: banakako 
informazioa, orientazioa eta 
aholkularitza 

X X X X X X X   X X X X 

2. Jarduera: GAM jokoagatiko 
nahasmendua eta substantziarik 
gabeko beste adikzio batzuk 
dituzten pertsonentzat* 

X X X 
 

X X X   X X X X 

3. Jarduera: GAM jokoagatiko 
nahasmendua eta substantziarik 
gabeko beste adikzio batzuk 
dituzten pertsonen senideei 

 
X 

 
X 

 
X 

      
 
X 

 
X 

 
X 

4. Jarduera: boluntarioen 
prestakuntza 

            

5. Jarduera: prebentzio-jarduerak X X X X X X X  X X X X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Covid-19ren ondoriozko osasun-krisiaren ondorioz egutegian aldaketak egin 
direla ikus daitekeenez, bai eragindako pertsonen GAMean (apirilean), bai 
senideen GAMean (apirilean eta maiatzean) ikusi da, hala ere, aurrez adierazi 
den bezala, une oro jarraitu dela arreta indibiduala/familiarra telematikoki 
ematen. Senitartekoen GAMaren inguruabarrak zirela eta, ezin izan zen taldea 
berreskuratu, eta beste bat hasi zen aurtengo urrian. 
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