Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento
A través das súas entidades, FADEMGA Plena inclusión Galicia ofrece servizos
destinados a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.
Entre eles atópanse:



Servizo de atención temperá



Servizo de intermediación para a inserción socio-laboral



Servizo de apoio para o desenvolvemento profesional e social en centro
especial de emprego



Servizo de apoio para o desenvolvemento profesional e social en empresa
convencional e outras modalidades



Servizo de apoio a familias



Servizo ocupacional



Servizo de atención de día



Servizo de apoio á vida independente



Servizo de vivenda ou residenciais para persoas con necesidades de apoio
intermitente ou limitado



Servizo de vivenda ou residenciais para persoas con necesidades de apoio
extenso ou xeralizado



Servizo multiprofesional de diagnóstico, seguemento, avaliación, planificación
e coordinación.



Servizo de tutela



Servizo de ocio

Xunta de Galicia e FADEMGA Plena inclusión presentaron esta nova funcionalidade da tarxeta sanitaria
coñecida como Dobre AA (Acompañamento e Accesibilidade) que garantirá o acceso preferente das
persoas con discapacidade intelectual con especiais necesidades ás consultas sanitarias.
A tarxeta facilita a accesibilidade a determinados servizos sanitarios dos pacientes diagnosticados de
certas patoloxías, cuxa sintomatología fai aconsellable, na medida do posible, reducir os tempos de
espera previos á entrada na consulta médica, achegándoa todo o posible á hora de cita concertada.

O conselleiro de Sanidade D. Jesús Vázquez Almuíña, acompañado da Xunta Directiva de FADEMGA Plena inclusión
Galicia, presentou en Santiago a nova funcionalidade da tarxeta sanitaria preferente (coñecida como Dobre AA) que
dende agora tamén facilitará o acceso ás consultas sanitarias de todas aquelas persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento, que presentan maiores necesidades de apoio.
Xunto a eles, atopábanse representantes das 14 entidades galegas que apoiaron esta reivindicación, PAI MENNI,
ASPAS, ACEESCA, JUAN XXIII, JUAN MARIA, AMICOS, APADER, CHAMORRO, ASDEME, AMIPA, ASFAVAL, ASPANAS,
ASPANANE E ASPNAIS.
A inclusión do colectivo de persoas con discapacidade intelectual como parte dos beneficiarios da Tarxeta Dobre AA
é unha das vellas reivindicacións que FADEMGA levaba defendendo dende o ano 2013, cando solicitamos á Xunta
de Galicia a inclusión do colectivo entre os beneficiarios desta Tarxeta
Moitas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento teñen características particulares que
dificultan a súa correcta atención sanitaria: problemas de comunicación, alteracións de conduta, necesidade de
apoio extenso ou xeneralizado, problemas de mobilidade, etc.)
Esta nova funcionalidade da Tarxeta AA responderá á necesidade de garantir a igualdade na cobertura sanitaria, e
entre os seus beneficios destaca a posibilidade de acceder ao interior das consultas acompañadas do coidador
principal; axilizar o tempo de espera nas visitas e nalgunhas probas médicas (xa que algunhas destas persoas deben
ser anestesiadas para facelas, o que provoca atrasos); ou a inclusión en programas de administración farmacéutica
a domicilio.
Prevese que a xeneralización no uso desta tarxeta, así como o seu correcto funcionamento e a sensibilización dos
médicos con este uso, elevará en boa medida o número de visitas médicas do colectivo.
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A adaptación e validación do texto foi realizada de
maneira colaborativa entre FADEMGA Plena
inclusión Galicia e a Asociación ASPAS

É a primeira vez que se valida un documento da
Administración autonómica neste formato, o que
permitirá que sexa accesible a todas as persoas con
dificultades de comprensión lectora
A Consellería de Política Social acaba de publicar por vez primeira a versión validada en lectura fácil da Estratexia
galega sobre discapacidade 2015-2020, de xeito que este documento sexa accesible a todas as persoas con
dificultades de comprensión lectora.
A lectura fácil é un método de adaptación e redacción de textos para facer accesible a información e a cultura ás
persoas que presentan dificultades de comprensión. Os documentos que contan con esta versión, están dotados
dun logotipo de cor azul escuro creado no ano 1998 pola Asociación Europea de Persoas con Discapacidade
Intelectual e as súas Familias (Inclusion Europe). O emprego deste logotipo esixe o cumprimento de pautas de
redacción de textos e deseño dos documentos, recollidas nas “Normas europeas de lectura fácil”.
A adaptación do texto foi realizada en colaboración entre profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia, e 4
membros con discapacidade intelectual da Asociación Aspas, quenes participaron na validación (requisito
indispensable para que o documento sexa considerado de lectura fácil) da adaptación da Estratexia, a través de
reunións diarias nas que puxeron en conxunto as súas suxestións para poñer a disposición de todos os galegos e
galegas un documento de vital importancia para as políticas
sociais da Comunidade Autónoma.
A Estratexia galega sobre discapacidade 2015-2020, dirixe os
seus esforzos cara os aspectos considerados clave para
avanzar na consecución da igualdade real das persoas con
discapacidade e a súa inclusión social. Este documento é o
resultado dun proceso en que participaron as principais
entidades sociais e profesionais neste eido e constitúe a folla
de ruta que está a aplicar a Xunta nos vindeiros anos para
promover que as persoas con discapacidade poidan gozar
dunha vida autónoma e independente.
Para acadar este obxectivo, a estratexia susténtase nunha
serie de liñas transversais con vocación de impregnar o
conxunto de actuacións que se desenvolven ao seu abeiro e
que son a accesibilidade; a participación; a investigación, a
innovación e a calidade; e a igualdade de xénero.
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Desde FADEMGA Plena inclusión entendemos o emprego como unha ferramenta de trasformación social que leva
á construción de contornos laborais abertos, accesibles e inclusivos. Cremos nas posibilidades e os talentos de
TODAS as persoas porque toda cada unha delas ten unha capacidade para o emprego e o dereito de exercela.

O proxecto de Emprego Personalizado de Plena inclusión é unha combinación de estratexias, servizos e apoios que
teñen o obxectivo fundamental de xerar oportunidades de emprego e autoemprego, para que aquelas persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que teñen máis necesidades de apoio poidan acceder ao
mercado laboral aberto.
Ao longo de 2016, dentro deste proxecto, seis federacións de Plena inclusión realizaron unha pilotaxe.
No mes de setembro, a Confederación presentou
este proxecto financiado por fondos Europeos
(chamado POISES) e xestionado por Fundación
ONCE. Durante o pasado mes de xaneiro, Álvaro
González, responsable de Proxectos de Emprego de
Plena inclusión España, presentou e compartiu as
aprendizaxes adquiridas da pilotaxe de 2016 do
proxecto de Emprego Personalizado na nosa
federación FADEMGA Plena inclusión Galicia, así
como na federación de Ceuta.
Os días 12 e 13 de xaneiro, presentábase o
proxecto a un equipo de 9 técnicos de emprego de
FADEMGA Plena inclusión Galicia. No mesmo están
a participar 6 destes técnicos, ademáis de 20
persoas con máis necesidades de apoio (máis dun
65% en certificado). Utilizarán as prácticas de
emprego personalizado que se probarán ao longo
da pilotaxe e as persoas implicadas indagarán no
seu capital social, o uso da comunidade e autorepresentación nas empresas.
INFO XXI
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Usuarios do Servizo de Emprego de FADEMGA Plena inclusión Galicia, participaron o
pasado mes de marzo na III edición da feira de emprego de Vigo "Empregalia" que
contou con máis de 20 empresas e oenegués que ofertaban polo menos dous postos
de traballo. O obxectivo do evento foi o de fomentar a contratación de traballadores,
así como interaccionar cos empresarios para coñecer de primeira man a súa proposta
e as condicións da mesma.
A xornada foi inaugurada por Patricia López, presidenta da asociación Abrandares en
Igualdade de Vigo; polo presidente da Autoridade Portuaria, Enrique López Veiga; polo
vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; e pola subdelegada do Goberno en
Pontevedra, Ana Ortiz, entre outras autoridades.
Entre os asistentes, atopábanse participantes do Programa de Mellora da Capacitación
da Empregabilidade financiado pola Xunta de Galicia e do proxecto Poises.
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O Modelo de Calidade Plena (que se sustenta na calidade de vida, calidade na xestión e na ética) conta cun Sistema
de Avaliación, que pretende que tódalas organizacións que forman parte do Movemento Asociativo Plena inclusión
sexan capaces de percorrer un camiño de mellora, que lles leve cara á acreditación da calidade nos seus procesos, á
xestión dos seus apoios, dos seus servizos….
Froito do plan de acción da comisión de calidade de FADEMGA e desta importancia organizacional que supón para
nós a calidade, naceu esta xornada dirixida a tódalas persoas que conforman o noso movemento asociativo
(persoas usuarias das entidades, familiares, xuntas directivas, directores/as-xerentes, profesionais de atención
directa ou non e voluntari@s) e a tavés da cal a federación buscou proporcionar información e apoio externo ás
nosas entidades, entre as que se atopaban PAI MENNI, BATA, ASPANAEX, AS BURGAS, AMIPA, JUAN XXIII, ASPADISI,
ASPANANE, ASPNAIS, CHAMORRO, CAMIÑA, SAN XEROME, ASPRONAGA, ACEESCA, JUAN MARÍA, e ASPADEZA, así
como a entidade convidada de AVD. GALICIA .
A través desta xornada, Xosé Manuel Carballo (Directivo da comisión de calidade de FADEMGA Plena inclusión Galicia) e Bibiana Sieiro (membro da rede de calidade Plena nacional e responsable de calidade de FADEMGA Plena
inclusión Galicia) fixeron un percorrido sobre os avances nos dereitos das persoas con discapacidade intelectual ao
longo da historia, a importancia da calidade no progreso das organización e finalmente sobre o modelo e sistema
de Calidade Plena. Posteriormente, profesionais, familiares e persoas usuarias de AS BURGAS, ACEESCA, ASPANAEX
e JUAN XXIII, relataron os seus primeiros pasos no proceso de Calidade Plena, así como as melloras que están a
implementar nas súas entidades grazas a el.
:: Responsabilidade penal das asociacións: procesos de cumplimento e prevención.
Durante a mañán tamén se mencionou a revisión do modelo que conterá o establecemento de medidas de control
e cumplimento (COMPLIANCE) que representan un esforzo na prevención de posibles delitos. Tal e como indicaba
Torcuato Recover (coordinador da rede de xuristas de Plena inclusión) na xornada sobre "Responsabilidade penal
de asociacions e fundacións. Os procesos de cumprimeto e prevención" que tivo lugar no Consello Xeral de
Avogacía (Madrid) estos programas de cumprimento "deben ir máis alá e contribuir á cultura do cumprimento do
dereito, promovendo a cultura ética empresarial". O noso sistema de calidade revisado facilitará que as entidades
que inicien o proceso cumpran os requisitos xurídicos desta lexislación.
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O conselleiro de Sanidade D Jesús
Vázquez Almuíña e o presidente de
FADEMGA Plena inclusión Galicia,
D. Eladio Fernández, participaron no
Foro de irmáns e cuñados de persoas
con discapacidade intelectual, un
espazo aberto á participación, onde os
asistentes puideron facer aportacións e
reflexións cos seus compañeiros para
buscar diferentes líneas de acción en
torno ao tema da xornada: as relacións
persoais.
Baixo o lema, “Falemos de sexo,
falemos de afecto”, o Foro abordou a
sexualidade das persoas con discapacidade intelectual, un aspecto que dende
a federación consideramos imprescindible para que as persoas con
discapacidade intelectual teñan a
oportunidade de aprender a canalizar
os seus afectos e a súa sexualidade, de
maneira que poidan ter unha vida
plena.
A especialista en educación sexual
Débora Baz Rodríguez, membro do
Gabinete de formación e asesoramento
sexual Amaturi, foi encargada de
impartir a poñencia “Sinxelamente
sexuais”, que estivo seguida das
testemuñas de familiares, profesionais
e persoas con discapacidade intelectual
da Asociación Chamorro, que nos
falaron da súa experiencia neste eido.
As persoas con discapacidade intelectual pertenceron durante moito tempo
a unha das minorías ás que se lles
negou toda posibilidade de satisfacer as
súas necesidades afectivas e sexuais.
Con todo, desde a óptica da normalización e integración como principios
básicos dende os que plantexar a
educación e forma de vida na nosa
sociedade das persoas con discapacidade intelectual, é necesario traballar no
tema da sexualidade e das relacións
interpersoais, xa que é un dereito que
ditas persoas teñen e do que ninguén
as pode privar.
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:: Os irmáns, un papel cada día máis relevante
Ser irmán dunha persoa con discapacidade intelectual é unha
circunstancia complexa na que afecto e responsabilidade van unidas. Por
elo, os familiares das persoas con este tipo de discapacidade precisan
apoio, información e vías de participación nas organizacións que os representan, co fin de manter e de fomentar unha estrutura de axuda.
A través deste Foro, FADEMGA Plena inclusión Galicia quere aportarlles
un espazo propio onde compartir experiencias e reflexionar sobre o seu
papel no movemento asociativo, así como a importancia de implicarse
no día a día das institucións, e de traballar en prol da visibilización do
colectivo.

O Congreso dos Deputados aprobou a toma en consideración da Proposición de Lei xurdida da Iniciativa Lexislativa
Popular (ILP) presentada polo CERMI contra os actuais criterios de copago en materia de autonomía persoal e
atención á dependencia, que chegan a ter un carácter “confiscatorio”. Plena inclusión quere manifestar o seu
agradecemento ás súas entidades membro, que ao longo de 2015 lograron reunir máis de 100.000 firmas, que
foron entregadas a CERMI en outubro daquel ano.
A iniciativa foi apoiada onte no Congreso dos Deputados con 326 votos a favor, ningunha abstención e cinco votos
en contra. O Cermi promoveu a recollida de firmas para levar ao Parlamento esta ILP entendendo que o actual
modelo de copago expulsa a moitas persoas beneficiarias do sistema de dependencia ao non poder afrontar os
gastos; permite grandes diferenzas entre comunidades autónomas, existindo territorios nos que o custo é cero e
outros nos que chega ao 90% da contía total do servizo, e prexudica ás persoas dependentes.
A campaña #NoalcopagoConfiscatorio, realizada por CERMI e as súas organizacións membros (entre elas Plena
inclusión), non ten precedentes no ámbito social. Na mesma conseguíronse recoller máis de 738.000 firmas de
apoio entre a cidadanía española, superando con fartura o requisito mínimo de 500.000 establecido na Constitución
española para que prosperen as Iniciativas Lexislativas Populares.
Esta ILP expón establecer un copago máximo do 60% para a persoa beneficiaria, deixando liberdade ás rexións que
desexen establecer porcentaxes inferiores e eximir de calquera gasto a quen posúan unha renda inferior a 2,5 veces
o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (Iprem).
O Presidente do Cermi, Luís Cayo Pérez, sinalou na Comisión de Sanidade e Servizos Sociais do Congreso que “é necesario ter en conta a variable de se a situación de dependencia foi adquirida ou é de nacemento, posto que neste
segundo caso a persoa en situación de dependencia non puido ter ingresos propios e afrontará os gastos durante
moitos máis anos”
O único grupo parlamentario que se mostrou en contra foi o PNV, cuxo deputado Iñigo Bandiarán sinalou que a
iniciativa "vulnera a repartición competencial entre o Estado e as comunidades autónomas".
Plena inclusión aplaude a decisión do Congreso e manifesta a súa satisfacción ante a capacidade de reacción do
Movemento Asociativo cando hai que defender e reivindicar os dereitos das persoas con discapacidade.
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Coincidindo coa celebración do Día Mundial da Saúde, FADEMGA Plena inclusión Galicia
organizou a xornada “Plena Saúde” destinada a reflexionar e analizar coas propias persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, as súas familias e os profesionais de
referencia, sobre diferentes aspectos de benestar persoal.
Na xornada puidemos contar coa participación de Dna. Carmen Piedra Urigüen ÓpticoOptometrista directora clínica do Programa Opening Eyes para Special Olympics España,
quen impartiu un taller sobre o coidado da vista. Durante a súa intervención, explicou aos
asistentes a importancia de coidar a nosa visión pois “a visión é moito máis que a vista. É a
capacidade que ten o ser humano para procesar a información da contorna, obter un significado e comprender o que se ve a través dos ollos. De aí a importancia de prestarlle unha boa
atención ao seu coidado”.
Esta exposición foi seguida da intervención de D. Borja Pérez Serrano, Presidente do
Colexio Oficial de Podólogos de Galicia e podólogo especialista en ciruxía podolóxica, quen
nos ofreceu unha serie de recomendacións para coidar os nosos pés e así evitar posibles
dores de espalda ou sobrecargas musculares e nas articulacións.
A xornada completouse co taller “Móvete en compañía” con actividades asistidas con cans a
cargo da asociación “Só lles falta falar”.
:: Prestarlle importancia á saúde: un paso fundamental para a prevención
As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento teñen unha maior
predisposición a presentar enfermidades, tanto de tipo físico como mental, porque teñen
hábitos de vida pouco saudables (dietas pouco equilibradas, sedentarismo, etc.), padecen
enfermidades asociadas a discapacidade (epilepsia, problemas de mobilidade, etc.) ou teñen
predisposición a algunhas enfermidades debido a alteracións xenéticas, no caso dalgúns
síndromes.
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O presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia, D. Eladio Fernández, e o xerente da federación D. Antonio
Fuentetaja, reuníronse co presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, D. Miguel Ángel Cadenas, para
propoñer a elaboración dun protocolo que permita garantir, de forma axeitada, o acceso real das persoas con
discapacidade intelectual á administración da Xustiza, tratando así de reducir os posibles trastornos condutuais que
estes procedementos xudiciais lles puidesen acarrexar.
As persoas con discapacidade intelectual vense sometidas a procedementos de modificación da súa capacidade
polos distintos órganos xudiciais que conlevan medios probatorios, exames, recoñecementos forenses… o que fai
que teñan que desprazarse continuamente. Isto supón un gran trastorno e un quebrantamento a nivel condutual
nas persoas con discapacidade intelectual e con outros trastornos asociados.
Igualmente FADEMGA Plena inclusión Galicia é coñecedora doutras actuacións que perxudican gravemente ao noso
colectivo de atención, por ser prácticas que non contribúen á hora de examinar correctamente ás persoas inmersas
nun procedemento xudicial. Exemplo delo, é que, actualmente, un 69,7% de persoas con discapacidade intelectual
que se atopan cumprindo condena en centros penitenciarios, non están diagnosticadas, existindo unha gran falta
de protocolos específicos e de formación nestas cuestións dos profesionais que interveñen nos procesos.
A detección nas primeiras fases do procedemento son moi importantes, xa que de producirse pódense establecer
os apoios que a persoa precise. Esta situación provoca que as persoas con discapacidade intelectual non teñan un
correcto acceso á xustiza, vulnerándose os seus dereitos recollidos na Convención Internacional das Nacións Unidas
sobre Dereitos das Persoas con Discapacidade, unha Convención ratificada por España e integrada no nosos
ordenamento xurídico.
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As xornadas “Eu podo, ti podes…podemos” achegan o mundo
da discapacidade intelectual aos máis pequenos
FADEMGA Plena inclusión Galicia participa por terceiro ano consecutivo nestas xornadas, orientadas a
concienciar aos máis pequenos sobre a diversidade e o respeto.
Profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia, participaron na XV Xornada educativa “Eu podo, ti podes…
podemos” que organiza a Compañía de María en Santiago de Compostela entre o 27 e o 31 de marzo.

Alumnos de primaria, infantil, E.S.O e bacharelato asisten a estas charlas e obradoiros que se celebran cada ano co
obxectivo de sensibilizar aos máis pequenos da importancia e riqueza da diversidade.
Nesta ocasión, un grupo de persoas con discapacidade intelectual traballou cos alumnos de 4º de primaria a
través de vídeos e elaboración de muráis sobre a importancia da integración e de valorar a cada persoa polas súas
capacidades, e con alumnos de 2º de Bacharelato sobre os dereitos das persoas con discapacidad, das
reivindicación dos autoxestores, e das actividades que se realizan dende FADEMGA Plena inclusión. O obxectivo
destes talleres é formar adultos implicados na diversidade e na aceptación das diferenzas de xeito natural.
Na iniciativa educativa colaboran diversas entidades do Terceiro Sector, entre elas FADEMGA Plena inclusión
Galicia (Federación de Asociacións en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia), ou a Asociación
local de ASPAS.
:: Unha iniciativa en proxección
Estas xornadas organizadas pola Compañía de María, xa foron seleccionadas como
finalistas a nivel autonómico no “Premio a la Acción Magistral organizado pola FAD
(Fundación de axuda contra a drogodependencia)” pola súa eficacia á hora de
achegar a realidade de colectivos en risco de exclusión social aos máis mozos, a
través de charlas e actividades adaptadas á súa idade e nivel educativo.
Entre os obxectivos destaca o fomento de actitudes, valores e comportamentos de
empatía, valorar o potencial de cada persoa, facerse conscientes da importancia
do esforzo de superación e fomentar a colaboración, apoio e axuda mutua das
persoas que nos rodean para o avance persoal e social.
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Día da Muller: só 1 de cada 100 mulleres con discapacidade
intelectual con grandes necesidades de apoio ten emprego
Así o reflicte o Estudo “Todos Somos Todos. Dereitos e calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e
grandes necesidades de apoio”, realizado por Plena inclusión coa colaboración do INICO (Universidade de
Salamanca) e o Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.
No Día Internacional da Muller, denunciamos a especial discriminación e os estigmas que pesan sobre as mulleres
con discapacidade intelectual no ámbito do emprego, especialmente sobre aquelas que teñen maiores
necesidades de apoio.
Na súa mensaxe con motivo do Día Internacional da Muller 2017, ONU Mulleres afirma: “queremos construír un
mundo do traballo distinto para as mulleres. A medida que crecen, as nenas deben ter a posibilidade de acceder a
unha ampla variedade de carreiras, e debemos alentalas a realizar eleccións que as leven máis aló das opción
tradicionais…”
O colectivo de mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento vive unha situación de especial
discriminación no ámbito laboral: só una de cada 10 atópase ocupada, sobre o 40% de homes (1).
Esta situación é especialmente desalentadora entre aquelas mulleres con discapacidade intelectual que teñen
grandes necesidades de apoio. Segundo o estudo “Todos Somos Todos. Dereitos e calidade de vida das persoas con
discapacidade intelectual e grandes necesidades de apoio”, estímase que en España hai actualmente 12.310
mulleres nesta situación e en idade de traballar, das cales só tería traballo un 1%, é dicir, un total de 123.
Detrás destes datos escóndese unha dura realidade: a maioría de persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento que teñen grandes necesidades de apoio viven en contornas con escasas posibilidades de
desenvolvemento persoal e profesional. Á maioría destas persoas presupónselles desde o seu nacemento unha
incapacidade para contribuír á comunidade na que viven.
Dende o noso movemento asociativo, reclamamos o dereito fundamental destas persoas ao emprego como base
da súa inclusión social. Un dereito que debería garantirse sen presupor unhas capacidades concretas que determinan quen é “empregable” e quen non. Para iso, a nosa organización aposta por indagar en prácticas e estratexias
que permitan a calquera persoa atopar os seus talentos para satisfacer necesidades do mercado laboral e
conectalos co mundo das empresas.
(1). Datos solicitados por Plena inclusión e a súa entidade membro AEDIS a partir da enquisa do INE “O Emprego das
persoas con discapacidade (2014)”.
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O pasado 30 de marzo FADEMGA Plena inclusión Galicia acollía a primeira xornada de formación en
materia de igualdade, unha iniciativa que forma parte do novo programa de muller, posto en marcha co
obxectivo de fomentar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento, así como de apoiar a aquelas mulleres que se atopan en situacións de
risco ou exclusión social.
Para que a igualdade entre homes e mulleres sexa real e efectiva requírese contar cos coñecementos
necesarios, as capacidades e técnicas para realizar unha análise da realidade desde a perspectiva de
xénero, e facer ese coñecemento accesible ás persoas responsables de pór en marcha as políticas de
igualdade, co fin de que chegue á sociedade no seu conxunto.
A través desta formación, as docentes Adela Díaz Gándara (Docente en Filosofía e asistente de investigación en feminismo e filosofía do xénero no Departamento de Filosofía da Universidade de Sheffield, Reino
Unido) e Rocío Rey Sanmartín (Técnico do Programa de muller de FADEMGA Plena inclusión Galicia)
fixeron unha aproximación aos conceptos de sexo, xénero e estereotipos, así como ás situacións de discriminación e violencia e mesmo aos avances das mulleres ao longo da historia.

Este novo programa de muller é posible grazas aos contribuíntes que marcan a X Solidaria na súa
declaración da rensa (casilla 106 de “Actividades de interese social”).
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As entidades que conforman a comunidade Conectados pola Accesibilidade -Plena inclusión, Down España, a Orde
Hospitalaria de San Juan de Deus, FEDACE, Confederación ASPACE e Fundación Vodafone España- reuníronse na
sede de Vodafone Praza o 21 e o 22 de febreiro no seu II Encontro baixo a lema "Transformación Dixital Accesible".

Este encontro, ao que asistiron máis de 120 persoas, serviu para pór en común os logros alcanzados e,
sobre todo, para definir os novos retos para 2017, que se centrarán nos procesos de transformación dixital nas contornas de vida das persoas con discapacidade que favorezan a súa plena inclusión e participación na nosa sociedade. Para iso, deseñáronse proxectos colaborativos nos que tamén se contou con
axentes externos e outras entidades que asegurarán a súa realización en contornas reais.
Un total de 18 proxectos poñeranse en marcha, contando coa participación de máis de 100 entidades de
toda España e que en 2017 involucrarán a máis 2.500 persoas con discapacidade e profesionais que
traballan con elas. Os proxectos abordarán distintas temáticas relacionadas con: vida laboral, vida
familiar, lecer, saúde persoal, economía persoal, tarefas domésticas, autocuidado, tecnoloxía, xestión de
problemas, responsabilidades, educativo así como a “carta de dereitos”.
O encontro foi inaugurado por Borja Fanjul, Director Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade e
Director do Real Padroado sobre Discapacidade do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade. O
Director destacou a importancia que actualmente teñen as tecnoloxías na mellora da calidade de vida das
persoas, tamén para as persoas con discapacidade. Agradeceu o esforzo de todas as entidades
involucradas en facelo posible.
“Conectados pola accesibilidade” é unha comunidade que serve de punto de encontro e que busca (a
través do uso das Tecnoloxías da Información e a Comunicación promovidas pola Fundación Vodafone
España) ser un referente para os procesos de Transformación Dixital nas contornas de vida das persoas
con discapacidade, favorecendo a súa plena inclusión e participación na nosa sociedade. A comunidade
acolle a 88 entidades de toda España vinculadas a Plena inclusión España, Down España, OHSHD, FEDACE
e Confederación ASPACE. Son máis de 1.500 persoas con discapacidade e profesionais os que
actualmente comparten retos e experiencias que empoderan ás persoas con discapacidade e contribúen
ao seu desenvolvemento persoal.
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A CORUÑA

LUGO

PAI MENNI, APADER,
ASPABER, ASPADEX,
ASPADISOL, ASPAS,
ASPROMOR, ASPRONAGA,
CHAMORRO, AMICOS,
PASCUAL VEIGA, AMIPA,
ANPA A BARCIA, SPECIAL

ASDEME, ASPNAIS,
ASPANANE, PRODEME,
AFADI,
ASOCIACIÓN CAMIÑA,
RAIOLAS LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

ACEESCA, AGASFRA,
ASPANAEX, BATA,
JUAN XXIII, JUAN MARIA,
S. XEROME EMILIANI,
CON ELES, APA MARXIÓN,
ASPAVI, APA SALADINO
CORTIZO, ASPADEZA

ADO, ASFAVAL,
AS BURGAS, ASPANAS,
ASPADISI,
AUTISMO OURENSE,
AGAXFRA

