LAGUNTZA ESKAINI, BEHAR DUENEAN

Laguntza eskaini, behar duenean
bertan izango zarela adierazi.

BERTAN IZANGO ZARELA ADIERAZI.
Momentu egokia aurkitzea zaila izan liteke,
“pribatutzat” hartzen den eremuan sartzen
ari garelako. Baina, adibidez, bizilaguna
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Ez estutu erabakiak hartzeko,

behar duten kasuetan. Hala ere, kontuan

prest dagoenean hartuko ditu.
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gabe utzi ere. Ez gaizki sentiarazi
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senti baitaiteke.

ENPATIAZ JOKATZEN SAIATU, BERE

EZ ESTUTU ERABAKIAK HARTZEKO, PREST

EKINTZAK EPAITU GABE.

DAGOENEAN HARTUKO DITU.

Denok ezberdinak gara, eta zuk, agian,

Kanpotik oso garbi ikusten dena barrutik ez

ezberdin jokatuko zenuke bere egoeran.

da beti hala ikusten. Horregatik, behin eta

Hala ere, ez jarri zalantzan berak esaten

berriro bikotekidea utzi, salatu edo etxetik

edo egiten duena. Dena den, zenbait
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LAGUNTZA EDO
INFORMAZIOA INGURUKO
PERTSONEK ERE ESKA
DEZAKETE, ZUK ERE ESKA
DEZAKEZU!
ZALDIBIAKO GIZARTE

jotzea, hainbat baliabide eskainiko
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SUSTATZEN AHALEGINDU, BALIOTSUA DELA
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Baliteke pertsona horrek barneratuta

zaizkiolako, nahiz eta bikotekidearekin

ZERBITZUAK

jarraitu. Bere ongizaterako prozesua hasten
lagun diezaiokete, eta aukera asko dituela

943 882 000

ikusarazi.

gizarte@zaldibia.eus

izatea gauzak bere erruz ateratzen direla
gaizki eta ez duela ezertarako balio;
alegia, bere burua erruduntzat jotzea.

PAZIENTZIA HANDIA IZAN ETA EZ ETSI;

SAREA IZATEAK IZUGARRI LAGUNTZEN DIO.
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Astelehen, astearte, ostegun eta
ostiraletan: 08:00-15:00
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HITZ EGITEKO ETA BARRENAK ASKATZEKO
ESPAZIO SEGURU BAT ESKAINI.
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