ALOKAIRU LIBRERAKO DIRULAGUNTZAK
GIZARTE-ERAKUNDEENTZAKO GIZARTE-TXOSTENAREN EREDUA

ERAKUNDE INTERESDUNAREN ESPEDIENTEKO IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZENA / IZEN SOZIALA
IFZ
ERREFERENTZIAZKO
PROFESIONALA
TXOSTENAREN IGORPEN-DATA

LAGUNDUTAKO PERTSONEN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZEN-ABIZENAK
NAN / IFZ / PASAPORTEA

AHAIDETASUNA

ZEIN KOLEKTIBOKO KIDE DEN
Genero-indarkeriaren biktimak.
Etxegabetze baten xede diren kalteberatasun bereziko pertsonak.
Etxerik gabeko pertsonak.
Familia ugariak.
Guraso bakarreko familia-unitateak, kargura gutxienez seme-alaba bat dutenak.
Adingabe bat dagoen familia-unitatea.
Kide batek % 33tik gorako desgaitasuna edo mendekotasun-egoera onartuta edo
lanerako ezintasun iraunkor egiaztatua eragiten duen gaixotasuna daukan familiaunitatea.
Hipoteka-zorduna langabezian dagoen familia-unitatea.
Etxebizitza berean, hipotekaren edo errentamenduaren titularrarekin edo haren
ezkontidearekin odolkidetasuneko edo ahaidetasuneko hirugarren mailara arteko
senidetasuna duen eta aldi baterako edo modu iraunkorrean lan-jarduerarako
ezgaitzen duen desgaitasuna, mendekotasuna edo gaixotasun larria duen pertsona
bat edo gehiago bizi diren familia-unitateak.
60 urtetik gorako hipoteka- edo errentamendu-zordunak.

LAGUNDUTAKO PERTSONEKIN EGITEN ARI DEN ESKU-HARTZEA
Esku-hartzeari buruzko xehetasunak, gizarte-laguntza plana zehaztuz (noiz hasi zen, arrazoia,
helburuak, laguntza-prozesua eta abar).

DIRULAGUNTZA ESKATZEKO ARRAZOIA

DIRULAGUNTZA-ESKAERAREN XEDE DEN BIZITOKIA
Errentan hartutako etxebizitza
Partekatutako errentamendua
Azpierrentamendua (etxerik ez dutenentzako soilik dago baimenduta)
Ostatua (etxerik ez dutenentzako soilik dago baimenduta)
Logela baten alokairua (etxerik ez dutenentzako soilik dago
baimenduta)

LAGUNDUTAKO PERTSONARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO BAIMENA ETA
EBAZPENA JAKINARAZTEKO ADOSTASUNA
______________________ jaunak/andreak, bizitoki bat eskuratu duenak edo horretarako interesa
duenak, _________________________erakundeari baimena ematen dio, egoera ekonomiko eta
sozial zaurgarriei aurre egiteko Eusko Jaurlaritzaren etxebizitza libreetarako dirulaguntza-programa
osagarrian sartuta dagoen kolektibo kaltebera bateko kide dela egiaztatzeko beharrezko eta
ezinbesteko informazioa aurkeztu dezan, bai eta diru-sarrerak egiaztatzeko dokumentazioa
aurkezteko ere; halaber, baimena ematen du administrazioak informazio hori lehentasunez
bitarteko elektronikoen bidez egiaztatu edo kontsultatu dezan.
Lagundutako pertsonari bizileku-irtenbide bat emateko konpromisoa ez da egongo hark eskaera
hori aurkezteko baimena ematearen edo ez ematearen mende, eta ezeztatu egin ahal izango da
eskaera ukatzen bada edo horretarako zuzkidura ekonomikoa agortzen bada.
Bestetik, lagundutako pertsonak badaki eskaera ukatzen bada edo horretarako zuzkidura
ekonomikoa agortzen bada, erakunde eskatzaileak bukatutzat eman dezakela aktibitate honekin
lotutako dauden zerbitzuak.
Agiri honen bidez, informatuta geratzen da eta baimena ematen du onespen-ebazpenak
lagundutako pertsona erroldatuta dagoen tokiko udalari jakinarazteko; hartara, dagozkion neurriak
har daitezen, baldin eta artikuluan xedatutakoaren arabera laguntza bateraezinak jasotzen ari
badira.
Data eta sinadura.

ERAKUNDEAREN ALDETIK FUNTSEZKO ALDAKETAK JAKINARAZTEKO KONPROMISOA
________________________________________ erakunde eskatzaileak Alokabide SAri jakinarazi
beharko dio, alokairu librerako dirulaguntzen eskaera honen kudeatzailea den aldetik, laguntza
jasoko duen pertsonari buruzko eta eskaera hau egin izanaren arrazoiei buruzko edozein funtsezko
aldaketa (familia-unitatean gertatutako aldaketak, laguntza eman zaion baliabidea bertan behera
uztea, erakundeak proposatutako bizitoki-irtenbidean sartzeari uko egitea eta garrantzitsutzat jo
daitekeen beste edozein aldaketa).
Data eta sinadura.

