Herriko Plaza, z/g
01400
Laudio/Llodio
(Araba)
www.laudio.eus
IFZ/NIF: P0103800I

Sostengurako Laguntzen Udal Programa
Otsailaren 5ean, Tokiko Gobernu Batzarrak Sostengurako Laguntzen 2021erako Udal Programaren
deialdia onartu zuen. Programa hori Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) edo Bideko Prestazio
Osagarria (EPO) jaso ezin duten pertsonei eta familiei zuzenduta dago, baldin eta funtsezko
beharrizanak asetzeko laguntza ekonomikoak behar badituzte, bizi duten gizarte-babesgabetasuneko
egoeragatik.
Baldintzak:
•
•
•
•

Eskabidea aurkeztu baino 15 hilabete lehenago, gutxienez, Laudioko udalerrian erroldatuta
egotea, 10 urte edo gehiagoko aurreko bat justifikatzen ez bada.
2020ko Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren ehuneko 75etik gorakoak ez diren baliabide
ekonomikoak (bizikidetza-unitatearenak).
Gizarte Zerbitzuen txostena, laguntza ematearen aldekoa.
Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, bai eta itzulketarekikoak
eta zuzenbide publikoko gainerako zorrak ere.

Onuradunak:
• Familiak: haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta DBHko beka aurreratzea (Eusko
Jaurlaritzak ematen duen zenbatekora arte)
• Familiak: estimulazio goiztiarreko edo psikoterapeutikoko tratamendua
• Familia-ingurune egokirik ez duten gazteak
• Mendekotasunak gainditzeko prozesuan dauden pertsonak
• Bizikidetzagatik DSBE jaso ezin duten pertsonak
• Errolda-antzinatasunagatik DSBE jasotzen ez duten pertsonak
• Laneratzeko bidean dauden pertsonak, prestakuntza-ekintzen mende daudenak
• Normalizazio-prozesuan dauden gaixo psikikoak
• Bizikidetza-unitateak, etxegabetzearen jakinarazpen judizialarekin
• DSBE etenda duten pertsonak, administrazio-zehapenagatik, eta osasun-arazo larri batek
larriagotutako premia larrian daudenak.
Epea:
• Ez dago eperik 2021ean zehar eskatzeko.
Izapideak:
• Erreferentziako gizarte-langilearen aurrean laguntza-eskaera formalizatzea.
• Udal-mailako gizarte-zerbitzuek baldintzak betetzen dituztela egiaztatzea, eta laguntza eman
/ ukatu den egiaztatzeko gizarte-txostena egitea.
• Alkatetzaren ebazpena, proposamen tekniko-administratiboa eta proposamen politikoa egin
ondoren.
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• Diru-laguntza emateko erabakiak honako hauek jasoko ditu: laguntzaren zenbatekoa, zer
denborarako ematen den eta noiz berrikusi edo berritu den.
• Ezezko ebazpena arrazoitu egingo da, eta udalak eskatzaileari jakinaraziko dio.
Ordainketa eta aurrekontu-zuzkidura
• Programa honen esparruan emandako laguntzak dagokion ebazpenean aurreikusitako
moduan ordainduko dira. Hilero ordainduko dira.
• Deialdiaren zuzkidura ekonomikoa 250.000 eurokoa da.
Informazioa:
• Interesdunek aldez aurreko hitzordua eska dezakete 944034840 telefono-zenbakian.
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