Ongi etorri zure etxera
Fraisoro

Ongi etorri!
Poz handia ematen
digu gure artean biziko
zarela jakiteak, eta
atsegin handiz irekiko
dizkizugu ateak
Fraisoron, zure etxe
berrian.
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Fraisoro

Fraisorok zenbait arlo eta zerbitzu
komun ditu zentroan bizi diren 88
pertsonentzat.
Eraikina hiru solairutan egituratuta
dago, eta bereizita baina erdiko
egitura
baten
bidez
elkarrekin
komunikatuta dauden bi atal ditu.
Beheko solairuak kaletik du sarbidea,
eta bi bizikidetza unitatetan banatuta
dago. Biek jangela propioa, eremu
komunak eta kanpoko ikuspegiak
dituzte. Solairu horretan, gainera,
gure eguneko zentroa dago. Bertan,
lagunduko diguten pertsonak daude,
baina egunez baino ez. Solairu
horretan, kafe eta snack makinak
ditugu.

Fraisoro Zizurkilen kokatu dagoen
zentro bat da, Elbarrena kaleko 11.
zenbakian, zehazki. Lorategi ederra
duen eraikin batean gaude, mendiz
eta naturaz inguratutako landa
ingurune batean. Doako aparkaleku
handi bat dugu. Autoz joaterik izan
ezean, zentrotik hurbil Renfe aldiriko
geltokia
dago
(Villabona-Zizurkil
geltokia); bertatik, oinez edo taxiz igo
daiteke zentrora.
Renfe aldiriak:
geralekua.

Villabona-Zizurkilgo

1. solairuan, profil psikogeriatrikoa
duten pertsonentzako 2 bizikidetza
unitate eta Fraisoron lan egiten
dugun
profesionalen
bulegoak
(zuzendaria,
gizarte
langilea,
psikologoa, erizaina eta medikua)
daude.

Eraikina 5 bizikidetza unitatetan eta
eguneko zentro batean egituratuta
dago.
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Bisita gela handi bat ere badugu,
bainugelarekin, baita haurrentzako
aldagailua, jolas eremua eta ile
apaindegia ere.
Azkenik, 2. solairuan beste bizikidetza
unitate bat dago.
Gure helburua unitate eta gela
bakoitzeko dekorazioa abegikorra eta
etxekoa izatea da, bertan bizi diren
pertsonen
gustuetan
eta
lehentasunetan oinarritua.
Eraikinaren kanpoaldean, paseatzeko
eta aire zabaleko jarduerez gozatzeko
egokitutako lorategi handi bat dugu,
baita haurrentzako jolas eremu bat
ere. Ahal denean, eguraldi onaz
gozatzen dugu gure terraza handian.

5

Bizikidetza
unitate bateko
egunerokoa

Era berean, zentro osorako komunak
diren aisialdiko jarduerak egiten
ditugu, hala nola bingoa, zinema,
arreta espirituala, txangoak eta
hainbat emanaldi urtean zehar,
besteak beste.

Bizikidetza unitateetako bizimodua
edozein etxetakoaren antzekoa da.
Zure errutinekin, ordutegiekin eta
jarduerekin jarraitzeko aukera ematen
saiatuko gara. Ahal dela, zure
egunerokoa zuk zeuk aukeratuko
duzu.

Egun
seinalatuetan,
ospakizun
bereziak egiten ditugu (inauterietan,
San Isidro egunean, San Fermin
egunean eta abar). Gabonetan,
programa berezi bat dugu egun
horietarako.

Zure bizikidetza unitatean, hainbat
jarduera egin ahal izango dituzu, nahi
duzunean. Guztiak zure gaitasun,
gustu eta lehentasunetara eta zurekin
bizi diren pertsonenetara egokituta
egongo dira. Eguneroko jarduerak
izan daitezke, hala nola sukaldean
aritzea, landareak zaintzea, baratzean
parte hartzea, lisatzea, erraztatzea,
mahaia jartzea edo jasotzea eta abar.
Beste batzuk zure zaletasunekin eta
gizarte harremanekin lotutakoak izan
daitezke
(margotzea,
irakurtzea,
solasaldiak, filmak, puntua egitea eta
abar).

Urte
osoan,
belaunaldi
jarduerak egiten ditugu
ikastetxeetako haurrekin.

arteko
herriko

Jarduera
baten
falta
sumatzen
baduzu,
dela
banakakoa
dela
taldekakoa, esaguzu eta hori egiteko
modua bilatuko dugu. Jarduera horiek
zure gustu eta lehentasunen arabera
bilaka daitezen nahi dugu. Labur
esanda, zuretzat garrantzitsua den
guztia egin ahal izango duzu.
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Zure senideak eta lagunak bisitan
etortzen zaizkizunean ere etxean
bezala sentitzea gustatzen zaigu;
horregatik, nahi izanez gero, zentroko
jardueretan parte hartu ahal izango
dute.
Ahal denean, saiatuko gara nahi
duzun
guztia
behar
duzun
laguntzarekin egin dezazun. Zure
lehentasunen bat arriskutsua bada
zure osasunerako edo ongizaterako,
egoeraren analisi indibiduala egingo
dugu zurekin. Horretarako, aldeko eta
kontrako aldeei buruz hitz egingo
dugu, nola eta zenbateraino lagundu
ahal dizugun ikusteko.

7

Zure logela

Zure erreferentziako profesionalak
lagunduko dizu zeregin horretan;
beraz, zerbait ekarri nahi baduzu, jar
zaitez harremanetan harekin.

Zure espazio pribatua da logela. Nahi
duzun guztietan egon ahal izango
zara bertan, eta zure senideak eta
lagunak
hartu.
Unitateko
gela
bakoitzak oinarrizko altzariak ditu –
ohe
artikulatua,
armairua,
gau
mahaitxoa eta beso euskarria duen
aulkia–, eta zuretzat eta zure
oroitzapenetarako garrantzitsuak eta
esanguratsuak diren gauzak ekarri
ahal izango dituzu (koadroak, oheko
arropa, argazkiak eta abar).
Banakakoa edo beste pertsona
batekin partekatua izan daiteke. Era
berean, bainugela ere partekatua izan
daiteke. Horregatik, zure gelakidea
eta haren gauzak errespetatzeko
eskatzen dizugu, bizikidetza ahalik eta
atseginena izan dadin.
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Taldea
Laguntzaileok eguneko 24 orduetan
gaude. Erizainak egunero 08:00etatik
22:00etara
egongo
dira,
eta
zuzendaria, medikua, gizarte langilea,
psikologoa eta monitorea, berriz,
astelehenetik ostiralera, 09:00etatik
17:30era.

Unitate
bakoitzean,
langile
egonkorrak ditugu, eta gurekin bizi
den pertsona bakoitzari laguntzen
diote, beren bizi proiektua garatzen
jarraitzeko, pertsona bakoitza bakarra
dela eta laguntza premia desberdinak
dituela ulertuta.

Edozein
kontsulta
egiteko
edo
zalantzaren bat argitzeko, gutako
edonorekin
jar
zaitezke
harremanetan,
edota
zure
erreferentziako profesionalari edo
unitateko taldeari galdetu.

Unitate
bakoitzeko
profesionalen
taldea pertsona berek osatzen dute
beti. Laguntzaile bat izango da zure
erreferentziako
profesionala.
Fraisoron zauden aldian lagunduko
dizu, eta konfiantzako harreman bat
ezarri ahal izango duzu harekin.
Zurekin adiago egongo da, eta zure
(eta
zure
familiaren)
zalantzak
eta/edo zailtasunak adierazi ahal
izango dizkiozu. Harreman horri esker,
zure bizi proiektuarekin jarraitzeko
aukera izango duzue, zuk eta zure
familiak.

Taldea:
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Bizikidetza unitateak
943 696 051
Jaione Artieda - Zuzendaria
943 696 208
jaione.artieda@matiafundazioa.eus
Oihana Etxaniz- Gizarte langilea
943 696 209
oihana.etxaniz@matiafundazioa.eus
Javier Alaba- Sendagilea
943 696 207
javier.alaba@matiafundazioa.eus
Isabel Carrasco- Erizaina
943 696 207
fraisoro.enfermeria@matiafundazio
a.eus
Virginia Olivan- Psikologoa
943 696 051 ext 3302
virginia.olivan@matiafundazioa.eus
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Gomendioak
Jantzi
bereziren
bat
ekartzea
erabakitzen baduzu, komeni da
horren berri ematea, tratu berezia
emateko.
Etortzen zaren egunean ez dituzu
gauza guzti-guztiak ekarri behar;
behin instalatuta zaudela, zer behar
duzun ikusi eta egunez egun ekar
ditzakezu gauza horiek.

Norberaren arropak eta gauzak
Fraisorora etortzen zarenean, nahi
duzun arropa ekarri ahal izango duzu.
Esperientzian oinarrituta, armairuan
honako
arropa
hauek
izatea
gomendatzen dugu: 6 jantzi joko
inguru, nahikoa azpiko arropa, lo
egiteko pijamak edo ohe atorrak eta
zapata egokiak. Azken batean, etxean
bezala sentitzeko behar duzun guztia
ekarri ahal izango duzu.

Pertsona asko elkarrekin bizi garenez
gero, beharrezkoa da gauza eta
arropa guztiak zure izen-abizenekin
eta biziko zaren zentroaren izenarekin
–FRAISORO– identifikatuta egotea.
Markatzeko
zerbitzu
bat
dugu
zentroan
bertan;
60
euroko
kostuarekin, 100 jantzi markatu
daitezke.

Era berean, higienerako ohiko tresnak
(hortz eskuila, hortzetako pasta eta
abar) gordetzeko nezeserra ekartzea
gomendatzen dizugu.

Jantzi berri bat ekarri nahi duzun
bakoitzean, garrantzitsua da langileei
ematea,
behar
bezala
markatu
dezaten. Ez dugu erantzukizunik
hartuko gure gain, markatuta ez
dauden
jantzi
edo
objektu
pertsonalak galtzen badira.

Kontuan hartu behar da unitatean
erabiltzen ditugun garbigailuak eta
lehorgailuak industrialak direla, eta
jantzi
delikatuak
hondatu
egin
daitezkeela.
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Zuretzat esanguratsuak diren jantziak
eta baliozko gauzak ekarri ahal izango
dituzu. Hausten eta/edo galtzen
badira, ordea, zentroak ez du bere
gain hartuko horien kostua.

Gainera,
unitatean
hozkailuak
ditugunez,
elikagaiak
gordetzeko
erabili ahal izango dituzu.

Zentroko
irteerak

Kexa, erreklamazio edo iradokizunen
bat jarri, gertakariren baten berri
eman edo esker ona adierazi nahi
baduzu, honako aukera hauek dituzu:

ordutegiak:

bisitak

Erabiltzailearen Arreta Zerbitzua

eta

Fraisoro zentroa irekia da, eta ez
dugu bisitaldiak egiteko ordutegirik.
Edonola ere, une pribatuen ordutegia
errespetatzeko
eskatzen
dugu
(atsedena, higienea eta otorduak).

Zure
ekarpena
zentroko
erreferentziako
profesionalari
eta/edo
zentroko
edozein
profesionali jakinaraztea, berak
jasoko baitu.
Zure
ekarpena
zentroko
iradokizunen postontzian uztea.
Pazientearen eta Erabiltzailearen
Arreta
Zerbitzuarekin
harremanetan jartzea, telefonoz,
posta elektronikoz edo hitzordua
eskatuta.

Bisitaldietan, maskotak ere ongi
etorriak dira, betiere unitatean zurekin
bizi diren pertsonak errespetatuta.
Zentroko
irteerei
dagokienez,
garrantzitsua da abisatzea, taldean
nor falta den jakin dezagun, ez
gaitezen kezkatu, eta behar duzun
guztia eman diezazugun (medikazioa,
arropa eta abar).

Telefonoa: 943317100
Posta elektronikoa:
sau@matiafundazioa.eus
Helbidea: Pinu Bidea, 35
Donostia

Zentroan bazkaltzeko aukera
Zure senide eta/edo lagunei zurekin
bazkaltzera
etortzeko
aukera
eskaintzen diegu. Horretarako, garaiz
ohartarazi behar gaituzu, ohiko
jangelaz kanpoko espazio egokia
prestatzeko.
Kasu
horietan,
laguntzaileen bazkariaren zenbatekoa
egun berean ordainduko da zentroan.

Zer ekarri
sartzeko?

behar

da

20018.

zentroan

NANa.
Osasun txartela.
Kontu korrontearen zenbakia.
Medikuaren
txosten
berriak
(indarrean dauden txertoak).
Tratamendu orri eguneratua.
Egiteko dituzun mediku kontsultak.
Plaza pribatua bada, fidantza
ordaindu izanaren ziurtagiria.

Ia unitate guztietan hozkailuak eta
sukaldeak daudenez, zure elikagaiak
gordetzeko erabili ahal izango dituzu,
baita, zergatik ez, nahi duzun zerbait
prestatzeko ere, taldearekin eta/edo
monitorearekin koordinatuta.
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Eta, baldin badituzu:
Aurretiazko borondateen agiriaren
kopia.
Ezgaitze epaiaren kopia.
Zerbitzu osagarriak
Fraisoron, honako zerbitzu
ditugu, kostu gehigarriarekin:

hauek

Podologia.
Ile apainketa.
Arropa etiketatzea.
Familiarteko bazkariak.
Laguntzaile pertsonala.
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facebook.com/MatiaFundazioa

@MatiaFundazioa

@matiafundazioa

WWW.MATIAFUNDAZIOA.EUS

