
Itinerario online de
reflexión para a

transformación e a
mellora de entornos

residenciais

Maneiras de
vivir

Programa de saúde mental e
envellecemento activo a cargo de IRPF



Por qué?

A transformación de entornos residenciais é
fundamental para que aspersoas con
discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento  desenvolvan o seu proxecto
de vida.

Debemos pasar de dar a todos as persoas o
mesmo  e comezar a pensar en cada persoa e
cada familia antes de ofrecerlle calquera
oportunidade, porque cada persoa é única.

Temos  que comezar a reflexionar  sobre os
seguintes aspectos::

- Vive a persoa con CONTROL sobre o que
sucede na súa vida?

- Ten a persoa   CONEXIÓNS con outras
persoas?

- Pode CONTRIBUÍR a persoa cos seus talentos
e fortalezas a vida de outras persoas?

Para qué?

Contribuír a transformación das prácticas
profesionais, os estilos de apoio e os factores
culturais de contextos residenciais e de
vivenda para avanzar cara modelos centrados
na persoa e na comunidade.



Transformando as nosas creencias e valores.
Cuestionando os nosos modelos de servizos e de
apoios.
Xerando incomodidades que nos provoquen
transformar as prácticas diarias.

Acercándonos ó modelo de vida independente.
Observando con todos os sentidos as nosas prácticas
e identificando aquelo que queremos transformar.
Xerando solucións e novas maneiras de facer.
Transformando roles e prácticas.

Compartindo as nosas solucións e novas maneiras
de facer para dar lugar a unha transformación do
entorno residencial  ou da vivenda.

1ª SESIÓN

6  de outubro do 2021

11:00-14:00 h.

2ª SESIÓN

  20 de outubro do 2021

11:00-14:00 h.

3ª SESIÓN

3 de novembro do 2021

11:00 -14:00 h.

As sesións están diseñadas para pasar da reflexión a
proposta de cammbio e de esta a acción.

O proceso facilita que a partir da reflexión
compartida no grupo, se xeren micro-
transformacións en cada unha das entidades
participantes.

Sesións online



Técnica da área de vivendas de ASPRONA.

Mª Jose Albiar

Eva García

Directora da residencia de ASPRONA
"Matilde Izquierdo"

Director de apoios de ASPRONA

Juan Martínez

https://www.youtube.com/watch?
v=o9jt-iiMgW8&t=5s

Asesores



A quen vai dirixido e que compromisos
vai implicar?

Este itinerario vai dirixido a entidades con
servicios residenciais para persoas con
discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento.

Para participar é necesario que participen alo
menos 2 ou 3 persoas por entidade.

Na medida do posible  sería interesante contar
coa  participación dalgún familiar.

Entre unhas sesión e outras promoveranse a
realización de diferentes tarefas.

Requírese o compromiso da entidade para
facilitar a implementación dalgunha das
propostas de cambio que poidan xurdir.

Para participar é necesario enviar a  INSCRICIÓN 
por e-mail a areasocial@fademga ATA o 29 de setembro.

Unha vez finalizado o prazo de inscrición, enviaráselle a
todas as persoas incritas por correo electrónico o enlace de
zoom para poder conectarse. O día da sesión so hai que
pinchar no enlace para conectarse. 

Se desexa máis información pode chamar ó 981519650 ou
enviar un e-mail a areasocial@fademga.org


