
 

 

 

Amurrio Bideanen (Amurrioko Udaleko Toki Garapenerako Elkartea) jakin nahi genuke zure ustez zer oztopok egiten 

dieten traba 55 urtetik gorakoei, bizialdi osoan zehar ikasteko prozesurako. Gure xedea da “zahartze konstruktibora” 

zuzendutako jarduerak diseinatu eta dinamizatzea.  

  80 €-ko balioko bono bat irabazi dezakezu MYOS Terapia Integralen 

(zerbitzu hauengatik trukagarria: fisioterapia, luzaketak, gimnasia abdominala, hipopresiboak…)     

 

 

Sexua:   � Emakumea     Adina: ………    Ikasketak:   � Ikasketarik ez     � Lehen Hezkuntza   � Bigarren Hezkuntza    

    � Gizona                � Batxiler/LH   � Unibertsitatea  

Telefonoa: …………………………………………………………………………… (beharrezkoa da irabazlearekin harremanetan jartzeko).  

Egoera zibila:    � Ezkongabea � Ezkondua                Norekin bizi zara?  � Bakarrik                 � Seme-alabekin  

    � Alarguna       � Dibortziatua/Banandua                            � Bikotekidearekin  � Beste senideekin 

 

Egungo egoera:  � Erretiratua  � Langilea   � Autonomoa    � Langabea  � Etxeko gizon/andrea 

Zati hau erretiratuta bazaude bakarrik bete 

Zenbat urte zenituen erretiratu zinenean? ......... 

Lanean jarraitzeko aukera izan bazenu, une hartan lanean jarraituko zenuke?  

� Bai    � Ez         Zergatik?  ……………………………………………………………………………………………………  
 

Nola bizi duzu zure erretiroa? Hautatu hoberen identifikatzen zaituen erantzuna:  

� Etapa POSITIBOA (askapena, aisialdiaz gozatzeko aukera...)  

� Bizitzako BESTE ETAPA bat (alde onak eta txarrak ditu...)  

� Etapa NEGATIBOA (momentu tristea, hutsa, bizitzak zentzua galdu du…) 

� Ez daki / Ez du erantzun  
 

Erretiratu zarenetik, zure lagun taldea:   � Handitu da     � Murriztu da    � Berdin jarraitzen du 
 

Jarduera berriren bat hasi duzu etapa honetan?         

 � Ez    � Bai. Zein?  ……………………………………………………………………………………………………………  

  
 

1- Bizitzarako balio duten HEZKUNTZAREN/PRESTAKUNTZAREN arloko jarduerei dagokienez: ikastaroak, tailerrak, 

jardunaldiak… 

         Jarduera mota hauetan parte hartzen duzu edo parte hartu duzu?              

              � Bai. Zergatik?        � Hazkuntza pertsonala   � Denbora librea okupatu     � Jendearekin harremandu            

                                                  � Aktibo egon                    � Errutinatik deskonektatu   � Kezka berriak 

         � Bestelako arrazoi batzuk: ………………………………………………………………………………………. 
 

 � Ez. Zergatik?        � Osasun-egoera               � Kostua duten jarduerak dira  � Ez dago bilatzen dudana 

                                       � Interes falta            � Denbora falta                           � Pausoa emateko zailtasunak  

                                       � Bestelako kausa batzuk: …………………………………………………………………………………………. 

 

         Eskaintza zabala dagoela uste duzu?              Informazio egokia duzu?              

                             � Bai � Ez       � Bai    � Ez                                                                                        

         Jarduera egokiak dira zure adineko pertsonentzat?  

 � Bai � Ez 

 

Hezkuntza/prestakuntza arloko zein jardueretan izango zenuke interesa? 

� Teknologia berriak: mugikorra, tableta, sare 

sozialak, banku eta merkataritza elektronikoa...  

� Garapen pertsonala: auto-ezagutza, memoria, 

erabakiak hartzea...  

  � Gizarte-gaitasunak: komunikazioa, pertsona  

             arteko harremanak… 

� Bizitza osasuntsua: elikadura, osasun mentala,  

osasunaren prebentzioa...  

  � Gizarte-harremanak: nola erreklamatu, gizarte 

zerbitzuak, herritarren eskubideak/betebeharrak 

� Ekonomia: pentsio-sistema, zergak, nola eta non    

     inbertitu…

              

 

 

 

+55. ONENA BIDEAN DA 

55 urtetik gorakoa bazara, zure iritzia ezagutu nahi dugu 

 

Parte hartu nahi?    



 

             Ba al da egin nahi zenukeen hezkuntza/prestakuntza arloko jarduera zehatzen bat?  

             Zein? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2- KULTURAREN/AISIALDIAERN arloko jarduerei dagokienez: zinema, erakusketak, bidaiak, eskulanak, baratzea… 

             Eskaintza zabala dagoela uste duzu?                        Informazio egokia duzu?  

 � Bai    � Ez                                  � Bai    � Ez 

             Jarduera hauek egokiak dira zure adineko pertsonentzat?  

 � Bai    � Ez 

             Kultur/aisialdi arloko jardueraren bat egin nahi zenuke?  

             Zein? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3- JARDUERA FISIKOEI/KIROL-jarduerei dagokienez: ibili, gimnasia, igeri egin… 

             Eskaintza zabala dagoela uste duzu?   Informazio egokia duzu?  

 � Bai    � Ez     � Bai    � Ez 

             Jarduera hauek egokiak dira zure adineko pertsonentzat?  

 � Bai    � Ez 

             Jarduera fisiko/kirol arloko jardueraren bat egin nahi zenuke?  

             Zein? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4- PARTAIDETZA SOZIALAREN arloko jarduerei dagokienez:  elkarteak, boluntariotza, herriko bizitza… 

             Eskaintza zabala dagoela uste duzu?   Informazio egokia duzu?  

 � Bai    � Ez     � Bai    � Ez 

             Jarduera hauek egokiak dira zure adineko pertsonentzat?  

 � Bai    � Ez 

             Elkarteren batean parte hartzen duzu edo baten bateko kide zara?  

 � Ez    � Bai. Zein? ............................................................................................................................  

             Partaidetza sozialaren arloko jardueraren bat egin nahi zenuke?  

             Zein? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5- Beste pertsona batzuekin zerbait partekatu zenezakeela uste duzu?  

� Lan-esperientzia                       � Denbora-konpainia     � Bidaiak       � Argazkilaritza   

� Boluntariotza  � Margolaritza                 � Kirola    

� Beste batzuk: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6- Zerbaitek eragozten dizu edo eragotzi ahal dizu, oro har, bizitza aktiboa izatea?  

� Bai    � Ez  

Erantzuna baiezkoa bada, zein da arrazoia?  

� Narriadura fisikoa (osasuna, mendekotasuna…)     � Erretiroa edo jarduera-erritmoa murriztu izana 

� Adimen-narriadura (memoria…)           � Beste pertsonen mende egotea 

� Erosahalmena murriztu izana                         � Sare sozialaren galera (familia, ezagunak, bakardadea…) 

� Beste arrazoi batzuk. Zeintzuk? …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

MAITZEKO:  

7- Hemendik gutxira laneko proiektu pilotu bat garatuko da, “zahartze konstruktiboa” dinamizatzera zuzenduta. 

Parte hartu nahi zenuke?  

� Bai    � Ez  
 

 

Sartu galdetegi hau martxoaren 31 baino lehen Kultur Etxean, liburutegian, kiroldegian eta Amurrio Bideaneko 

bulegoan dauden postontzietan, edo bidali posta elektroniko bidez, helbide honetara: 

administración@amurriobidean.org. 

                                                           

                                                Eskerrik asko zure laguntzagatik 

 

Sekretu estatistikoak babestutako inkesta. Datuok ez dira inola ere erabiliko ezarritakoak ez diren beste xedeetarako. Hala, berariazko konpromisoa hartzen dugu 

abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datuak Babesteari buruzkoa, betetzeko. Datuok orokorrean tratatuko dira, norbanakoak eta haien erantzunak inongo 

unetan erlazionatzeko modurik eman gabe 


