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

FADEMGA Plena inclusión e
SERGAS premiados pola súa
colaboración na adaptación de
postos de traballo

Sanitaria 2000, empresa editora da diario
Redacción Médica, acaba de outorgar o III Premios
Redacción Médica á Sanidade Galicia. A cita tivo
lugar no Hotel Oca Porta do Camiño de Santiago
de Compostela, e nela participaron profesionais do
sector sanitario de toda a Comunidade.
Durante a gala, FADEMGA Plena inclusión Galicia e
SERGAS resultaron premiados na categoría “Acción
en RSS”, pola súa colaboración na adaptación de
postos de traballo do Sergas a persoas con
discapacidade intelectual. Os outros nomeados
nesta categoría eran o proxecto de terapia
musical “Un mes, un son” do Hospital Montecelo;
os bancos de leite materno do Sergas e o horto solidario no Hospital Lucus Augusti.
A Directora de RRHH do SERGAS, Margarita
Vaamonde, e o secretario de FADEMGA Plena
inclusión Galicia, Marcelo da Cruz Luzón,
recolleron este premio e agradeceron “o traballo
dos técnicos que sacaron adiante este proxecto. O
seu bo facer, a súa profesionalidade, a súa disposición a colaborar en todo momento”. Isto fixo
posible que o proxecto sexa hoxe unha realidade,
que permitirá ás persoas con discapacidade
intelectual que traballan para o SERGAS contar con
apoio, tanto no proceso de inserción como na
adaptación do posto ás súas necesidades”.

Marcelo da Cruz tamén quixo ter unhas palabras de
agradecemento para os verdadeiros protagonistas
“todas as persoas con discapacidade intelectual e
as súas familias, que tiveron a valentía de encarar o
seu futuro e adentrarse no mundo laboral. A vós
dígovos: Sodes un exemplo a seguir. Un exemplo
de superación, valentía e coraxe. Vós sodes os
verdadeiros premiados aquí.”

:: O proxecto de emprego con apoio
Esta colaboración entre o SERGAS e FADEMGA
Plena inclusión Galicia, consolidábase o pasado
ano, coa firma dun convenio de colaboración para
o desenvolvemento de actividades que tivesen como
finalidade adaptar os postos de traballo das
persoas con discapacidade intelectual que pasen a
prestar servizos no Sergas ás súas necesidades (xa
sexa persoal estatutario fixo ou persoal temporal).
Entre as actuacións a desenvolver no marco deste
convenio atópanse cursos de formación específicos
previos ao ingreso ou ao comezo da prestación de
servizos na Administración, impartidos por persoal
da Xunta co apoio de traballadores das
asociacións. Tamén leva a cabo apoio no proceso
de inserción e adaptación efectiva ao posto de
traballo.
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Profesionais de FADEMGA participan no “Foro Emprego con
Apoio Euskadi” falando sobre a experiencia da
federación no eido do emprego público
O obxectivo desta iniciativa é promover a inserción laboral das persoas con discapacidade no
mercado laboral ordinario mediante a metodoloxía do emprego con apoio

Os profesionais da Área de Emprego e
Formación de FADEMGA Plena inclusión
Galicia Paula Álvarez e José Manuel
Fernández, participaron como poñentes este
martes no Foro ECA – Euskadi, acompañados
polo xerente da Federación, Antonio Fuentetaja, e
polo director de Plena inclusión Enrique Galván.

con apoio, unha metodoloxía de capacitación
e formación individualizada no posto de traballo.
O Foro tamén pretende promover novas
actuacións no ámbito da formación e innovación,
unificar procedementos de intervención e impulsar
entre todos a inserción laboral nas Administracións
Públicas.

Durante a súa intervención, fixeron un repaso pola
experiencia da Federación na formación, asesoramento e apoio de persoas con discapacidade
intelectual que aspiran a conseguir un posto de
persoal laboral fixo. Tamén abordaron as diferentes actuacións a desenvolver para fomentar o
emprego das persoas con discapacidade
intelectual e sobre a importancia do apoio a todas
aquelas que xa o teñen e queren mantelo.

Día a día, dende FADEMGA Plena inclusión Galicia
traballamos para atopar a cada persoa o lugar de
traballo adecuado ás súas capacidades no mercado, posto que consideramos que a integración
laboral é imprescindible para mellorar a calidade
de vida e a autonomía das persoas con discapacidade intelectual. O emprego con apoio é, a final
de
contas, unha ferramenta para axudar ás
empresas a facer realidade a incorporación das
persoas con discapacidade nos seus persoais e que
o fagan contando co respaldo das entidades e dun
equipo de profesionais que lles ofrecerán
asesoramento, orientación e seguimento.

O Foro ECA organízase cada ano co obxectivo de
impulsar e visibilizar a metodoloxía do emprego
4
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FADEMGA traballa co Parlamento
de Galicia para promover o
emprego das persoas con
discapacidade intelectual

Pereiro de Aguiar otorga a
FADEMGA o "recoñecemento
especial" polo seu labor no centro
penitenciario

Imaxe da reunión mantida na sede do
Parlamento galego o pasado 7 de setembro

Imaxe da entrega do recoñecemento especial a

O presidente da Federación, Eladio Fernández, o
xerente Antonio Fuentetaja e profesionais da área
de Emprego e Formación de FADEMGA Plena
inclusión Galicia, reuníronse co Vicepresidente do
Parlamento galego, Diego Calvo Pouso, así como
co Letrado Oficial Maior José A. Sarmiento, para
abordar distintas vías de colaboración e
asesoramento ante a convocatoria dunha plaza
de carácter interino na propia sede do
Parlamento de Galicia.

Manuel Seoane Mera, técnico do Programa de
Reclusos e Cidadanía Activa da federación, recibiu o
“Recoñecemento especial” do centro de Pereiro de
Aguiar, coincidindo coa celebración do Día da
Merced. Este premio otórgase por resolución da
Secretaría Xeral de Institucións Penais a entidades
colaboradoras na reinserción de persoas privadas de
liberdade.

A Federación puxo a disposición do Parlamento
varias liñas de colaboración, como a adaptación
do temario a lectura fácil, a posibilidade de
asinar un convenio de colaboración para ofrecer
apoios e formación en materia de inclusión aos
traballadores do Parlamento, así como o
asesoramento e elaboración de temario para
futuras prazas que se podan convocar.
Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia
constatamos a boa predisposición dunha das
principais institucións galegas de representación
cidadá, para poñer en marcha estas vías de
colaboración orientadas a fomentar o emprego
das persoas con discapacidade intelectual,
fomentando así a igualdade de oportunidades no
acceso ao emprego público das persoas con
discapacidade intelectual: unha das nosas principais reivindicacións como federación.

Manuel Seoane

:: Un programa orientado á reinserción social
FADEMGA desenvolve en Pereiro, -así como noutros
centros penais galegos- programas e actividades cos
internos con discapacidade inteletual que axudan a
mellorar as súas habilidades sociais e persoais.
O Programa “Atención integral a persoas con
discapacidade intelectual reclusas, ex reclusas e
sometidas a medidas alternativas” comprende unha
serie de actividades que os profesionais da FADEMGA
Plena inclusión Galicia desenvolven cada semana nos
Centros Penais de Teixeiro (Curtis), A Lama
(Pontevedra) e Pereiro de Aguiar (Ourense).
O programa, implantado en Galicia desde o ano
2002 e levado a cabo por FADEMGA Plena inclusión,
ofrece apoios individualizados ás persoas con
discapacidade intelectual que están a cumprir unha
pena de prisión, fortalecendo distintas áreas que
contribúen á mellora da súa calidade de vida e son
unha ferramenta indispensable á hora da reinserción
destas persoas, dando resposta ás necesidades do
colectivo co que traballa FADEMGA Plena inclusión en
Galicia.
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“Queremos museos máis accesibles” seleccionada para
formar parte do Congreso de Accesibilidade Cognitiva

O equipo de valoración do I Congreso Estatal de Accesibilidade Cognitiva comunicou en setembro as
experiencias que foron seleccionadas para acudir a este Encontro, que se celebrará os próximos 19 e 20
de outubro de 2017 en Cáceres (Estremadura) entre as que se atopa a nosa Experiencia Admirable
“Queremos museos máis accesibles”.
Esta non será a única representación galega no Congreso, xa que tamén estará representada a Asociación
BATA a través da súa Boa Práctica “Que me pasa? Dereito á miña saúde” elaborada en colaboración coa
asociación Asprodema da Rioxa.
Este equipo, formado por 18 persoas expertas en accesibilidade, con e sen discapacidade, seleccionou un
total de 20 experiencias entre as 108 presentadas a través do Horto de Ideas de Plena inclusión
O equipo de valoración desexa transmitir o seu agradecemento a todas as entidades e persoas que
presentaron experiencias: a revisión e posterior selección das mesmas foi un proceso de aprendizaxe
espectacular que lles encantou xestionar. “Houbo moitas experiencias fantásticas e foi moi difícil elixir”,
afirman.
Por iso este proceso “foi moi útil para poder realizar un varrido sobre os proxectos que actualmente se realizan no ámbito da accesibilidade cognitiva no noso país. As experiencias que continuarán no Horto de
Ideas ofrecen información e coñecemento públicos e, ademais, posibilitarán a colaboración”. Ata o
momento, esta web de Plena inclusión recibiu 41.800 visitas.
Das 20 experiencias mellor valoradas, 12 foron
seleccionadas por este equipo como “Experiencias
Admirables”, que serán as que se exporán na sesión
plenaria do Congreso Estatal de Accesibilidade
Cognitiva. Os 8 restantes, foron calificadas como “Boas
Prácticas” e compartiranse no mesmo a través de
diferentes casetas.
Cabe destacar que destas experiencias seleccionadas, 5
son de ámbito estatal e o resto proceden de 9
comunidades autónomas. Dous delas están presentadas
por entidades que colaboran desde varias comunidades,
e máis da metade están propostas ou contan coa
colaboración de entidades da contorna como o
Ministerio de Educación, o Concello de Tres Cantos
(Madrid) e Ávila (Castela e León) ou empresas como
Renfe.
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No “Día Internacional das Persoas Maiores” poñemos o foco na
importancia do envellecemento activo
As persoas maiores con discapacidade intelectual requiren protección para evitar o seu envellecemento
prematuro e garantir a súa calidade de vida.

Con motivo do “Día Internacional das Persoas
Maiores” que se celebra en todo o mundo o 1 de
outubro, FADEMGA Plena inclusión Galicia acolleu
a celebración de dúas xornadas formativas que
puxeron o foco sobre as necesidades deste
colectivo.
A dobre vulnerabilidade á que se enfrontan, por ser
maiores e ter unha discapacidade intelectual,
reclama atención para que non caian no
esquecemento.
Unha atención que se estende tamén aos seus
familiares. Nesa tarefa están as institucións
públicas, así como as
propias entidades especializadas na atención a persoas
con
discapacidade
intelectual.
Por todo elo, e con motivo
da celebración do “Día
Internacional dos Maiores” a
Federación puxo en marcha
dúas actividades formativas.
A
primeira,
foi
unha
xornada orientada a formar
aos voluntarios, co obxectivo
de dotarlles da información
necesaria para que coñezan
en profundidade o tipo de
discapacidade coa que van

traballar, así como o perfil dos seus beneficiarios e
o enfoque de traballo que se realiza na
organización.
Por outra banda, a federación acolleu a realización
dun taller de duelo dirixido ás propias persoas
maiores con discapacidade intelectual, e no que se
pretendeu que estas aprendaran a afrontar tanto as
perdas como os cambios na saúde, cambio de
persoas
de
referencia
(coidadores,
monitores), cambios de rutinas...
En palabras de Antonio Fuentetaja, xerente da
FADEMGA Plena inclusión Galicia, “trátase de
afrontar
as
diferentes
situacións de cambio que
afronta a persoa, o que vai
máis aló da perda dun ser
querido, pois implica outros
factores como aprender que
os cambios son necesarios,
e todos, teñamos ou non
discapacidade,
debemos
adaptarnos
a
novas
situacións, novas persoas
ou novas rutinas”
En
ambas
formacións
participaron profesionais,
familiares e persoas con
discapacidade intelectual de
toda Galicia.
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Participamos nunha reunión coa Unión de
Consumidores de Galicia (UGCAL) para debater o
futuro das estacións de servizo desatendidas
Entidades do terceiro sector, sindicatos e a UGCAL reunímonos no mes de setembro para abordar a
situación na nosa Comunidade Autónoma das estacións desatendidas, e a necesidade de solicitar
unha reunión co actual conselleiro de Economía, Emprego e Industria para trasladarlle a nosa
preocupacións sobre estes espazos.

A Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) convocou unha xuntanza con representantes de FADEMGA
Plena inclusión Galicia, da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami), e dos tres
sindicatos de traballadores: Comisións Obreiras (CCOO), UGT Galicia e Confederación Intersindical
Galega (CIG); para tratar a situación na nosa comunidade autónoma das estacións de servizo
desatendidas. A reunión, celebrada nas dependencias do Consello Económico e Social de Galicia (CES) en
Santiago de Compostela, tiña por obxectivo debater sobre as medidas a tomar ante a implantación das
estacións de servizo desatendidas e as problemáticas que UCGAL, as asociacións de persoas con
discapacidade e os sindicatos dos traballadores detectan en referencia a estes espazos.
Son moitas as comunidades autónomas que xa se posicionaron a este respecto ben mediante a inclusión
dunha modificación da lexislación de consumo, ben mediante un decreto para que estas instalacións de
subministro de combustibles de automoción conten polo menos, cun empregado ou empregada,
garantido así o cumprimento dos principios de calidade, seguridade e igualdade ós que tódolos cidadáns
teñen dereito.
Entre as conclusións máis importantes desta primeira reunión destacan a proposta de convidar a participar
a máis organizacións e/ou entidades cuxos intereses e consideracións sobre este tema concorden cos que
defenden UCGAL, FADEMGA Plena inclusión Galicia, Cogami, CCOO, UGT e CIG; e a necesidade de
solicitar unha reunión co actual conselleiro de Economía, Emprego e Industria para trasladarlle as
preocupacións sobre estes espazos; a oposición a uns establecementos que non garanten os dereitos das
persoas consumidoras, así como o feito de que as entidades reunidas non descartan a posibilidade de
impulsar unha ILP (Iniciativa Lexislativa Popular).
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Máis de 800 persoas con
discapacidade intelectual piden maior
compromiso coa accesibilidade
cognitiva en concellos
de toda España

A prevención de abusos e violencia sexual
protagonizaron novas xornadas
formativas postas en marcha por
FADEMGA

Baixo o lema “Dálle unha volta”, máis de 800 persoas con discapacidade intelectual de 7 comunidades autónomas -entre elas Galicia- reuníronse con
alcaldes e concelleiros para reclamar un maior
compromiso das administracións locais coa accesibilidade cognitiva.
En Galicia, esta acción reivindicativa foi respaldada por 79 persoas con discapacidade intelectual,
das asociacións Amicos, Nosa Señora de Chamorro, Aceesca, Centro Juan María e a Asociación
Juan XXIII.
Nesta acción, as persoas con discapacidade intelectual leron un comunicado e entregaron un documento reivindicativo no que explican non só o
que é a accesibilidade cognitiva, senón en que
áreas da súa vida é necesaria, porque “sen accesibilidade, non podemos exercer os nosos dereitos
como cidadáns. O dereito á información perténcenos a todas as persoas”. 3 de cada 10 persoas
poden ter dificultades para comprender a información e as contornas comunitarias. A accesibilidade
cognitiva é necesaria para incluír a todas as persoas, ao tempo que resulta unha magnífica ferramenta para comprender o mundo.
Con motivo desta reivindicación, as persoas con
discapacidade intelectual quixeron recordarlle aos
representantes políticos que o próximo 4 de decembro todos os edificios públicos teñen que ser
accesibles, e que a pesar de que se está a traballar
na accesibilidade física e sensorial, a accesibilidade cognitiva segue sendo “a gran descoñecida”.

O pasado mes de maio, profesionais de FADEMGA
Plena inclusión Galicia participaban no curso de
formación de formadores sobre prevención de abuso
e violencia sexual, dentro do proxecto Mantente
Seguro III, en colaboración coa Federación de
Planificación Familiar Estatal (FPFE).
Este proxecto nacía como consecuencia da iniciativa
europea “Keep Me Safe”, no que Plena inclusión
participou no ano 2013 xunto coa Federación de
Planificación Familiar Estatal (FPFE).
Posteriormente, desde o ano 2014, o proxecto
continuou baixo o nome de Mantente Seguro, con
financiamento do Ministerio de Educación, Cultura e
Deporte e sempre en colaboración coa FPFE.
Froito daquela formación, chegan a Galicia os
primeiros talleres, que estos días se están a celebrar
nas entidades de ASPANAEX e PAI MENNI, co
obxectivo de dotas ás persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento e ás súas familias
de ferramentas para previr o abuso e a violencia sexual, pois, históricamente, trátase dun dos colectivo
que máis sufriu este tipo de abusos.
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Entidades de FADEMGA Plena inclusión Galicia avanzan na
Calidade Plena
4 entidades galegas, BATA, ACEESCA, ASPNAIS e ASPANANE avanzan nos seus servizos a través do
modelo de Calidade Plena.
O Modelo de Calidade de Vida Plena
inclusión, que se sustenta na calidade
de vida, calidade na xestión e a calidade ética, conta cun Sistema de
Avaliación da Calidade que pretende
que todas as organizacións que forman parte do Movemento Asociativo
Plena inclusión sexan capaces de
percorrer un camiño de mellora que
os conduza cara á acreditación da
calidade nos seus procesos e o avance na xestión dos seus apoios e servizos.
Froito do seu traballo pola mellora
constante, as entidades de BATA, ASPNAIS, ACEESCA e ASPANANE, veñen de ser recoñecidas polo Comité
de Acreditación do Sistema de Avaliación de Calidade Plena.
Concretamente a asociación BATA, ven de ser acreditada na fase 2 de “Despliegue”, mentres que as entidades de ASPNAIS, ACEESCA e ASPANANE foron acreditadas na etapa 1 de “Compromiso”. Este sistema é
compatible con outros sistemas de certificación, aos que complementa dando protagonismo á persoa con
discapacidade intelectual, e comprometéndose coa ética. A acreditación que propón este Sistema de Avaliación da Calidade Plena inclusión busca evidencias de mellora no tres compoñentes que conforman o
Modelo de Calidade FEAPS: calidade de vida, calidade na xestión e ética. En cada unha destas áreas o
sistema determina exemplos de evidencia durante os distintos momentos do proceso de mellora.
O sistema de avaliación desta Calidade Plena inclusión supón un percorrido progresivo por ese camiño,
aplicable a todas as entidades, con independencia do seu tamaño ou as súas características e circunstancias concretas. Dende FADEMGA Plena inclusión animamos a tódalas entidades a continuar nesta senda
de Calidade Plena e reiteramos a nosa colaboración no mantemento e desenvolvemento deste proxecto.

Plena inclusión e Fundación Universia apoian o emprego público
de persoas con discapacidade intelectual
Un ano máis a Fundación Universia apoia a Plena inclusión no
proceso de incorporación de persoas con discapacidade intelectual en
convocatorias de emprego específicas da Administración Pública,
tanto de ámbito estatal como autonómico.
Plena inclusión destaca o compromiso da Administración Pública de
cumprir coa obrigación de crear oportunidades de emprego ás
persoas con discapacidade intelectual e darlles a oportunidade de
preparar as súas oposicións, como calquera cidadán, no seu dereito
de ser funcionario público.
Deste xeito, este Convenio axuda a impulsar a integración na vida
social, económica, laboral, educativa e cultural, a través do fomento
do emprego.
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FELGTB e Plena Inclusión suman forzas con
motivo do “Día para Saír do Armario”
Plena inclusión e FELGTB asinaron un convenio de colaboración o 16 de decembro
de 2016 co obxectivo de visibilizar, promocionar a accesibilidade e crear espazos de
participación e inclusión de persoas LGTBI con discapacidade intelectual

A Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e
Bisexuais (FELGTB) e Plena inclusión conmemoraron
mediante unha campaña conxunta o Día para Saír do
Armario (Coming Out Day), que se celebra internacionalmente cada 11 de outubro. Ambas ONG
pretenden dar visibilidade ás persoas LGTBI con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, que
sofren discriminacións múltiples debido á súa
orientación sexual, identidade de xénero, expresión de
xénero ou discapacidade.
As organizacións queren trasladar a este colectivo que
contan co seu respaldo para, se o desexan, dar o paso de “saír do armario”. Plena inclusión e FELGTB son
conscientes das grandes barreiras que persisten na
sociedade cara á aceptación da diversidade en todas
as súas dimensións, sendo aínda un gran tabú temas
como a sexualidade das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento. “É unha esfera
sobre a que aínda persisten moitos prexuízos e descoñecemento, feitos que poden chegar a ocasionar moito sufrimento prescindible tanto nestas persoas como
nas súas familias e resto de contorna”, manifestou
Enrique Galván, Director de Plena inclusión.
“Saír do armario segue sendo unha situación
emocionalmente complexa para as persoas que non
somos heterosexuais. Trátase dun momento -ou de
moitos momentos, xa que se sae do armario coa familia, amizades, lugar de traballo...- no que conflúen
unha gran cantidade de condicionantes, tantos como
compoñen a nosa identidade e circunstancias
persoais”, explicou Jesús Generelo, presidente de

FELGTB, para transmitir a complexidade que pode
chegar a supor unha decisión así en persoas que
poidan sufrir múltiples discriminacións.
Segundo os datos do informe anual correspondente a
2016 sobre delitos de odio que elabora o Ministerio
do Interior, a pesar de que o número total rexistrado
diminuíu, os motivados por identidade ou orientación
sexual e os relativos á discapacidade aumentaron un
36,1 por cento e un 15,9 por cento, respectivamente.
Ante esta situación, as organizacións suman forzas
para continuar derrubando barreiras, sensibilizando
ao conxunto da poboación, formando a profesionais,
empoderando ás persoas en risco de exclusión social,
denunciando os actos discriminatorios e exercendo
presión para a aprobación de leis que garantan
mellor os seus dereitos fundamentais, como a proposición de Lei de Igualdade LGTBI, aceptada a trámite
polo Congreso dos Deputados o 19 de setembro.
Aposta pola transversalidade. Plena inclusión e
FELGTB asinaron un convenio de colaboración o 16
de decembro de 2016 co obxectivo de visibilizar,
promocionar a accesibilidade e crear espazos de
participación e inclusión de persoas LGTBI con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Froito dese traballo xorde esta campaña dirixida de
maneira prioritaria a aquelas persoas que aínda
teman ?saír do armario?, pero tamén a esas outras
que manteñen estereotipos sobre este colectivo, tales
como que non teñen desexo sexual ou que están
confusas sobre cal é a súa identidade de xénero, entre
outros moitos que persisten.
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As UDS de Emprego e Centros Ocupacionais reúnense para
comezar a coordinar as actividades do último semestre

O pasado mes de setembro, responsables das UDS de Emprego e Centros Ocupacionais
federación, reuníronse para comezar a coordinar as actividades que se desenvolverán
federación durante os próximos meses. Entre estas actividades que se están a poñer
marcha cabe destacar a organización dunha xornada sobre a implantación do modelo
ocupación e emprego para persoas con discapacidad intelectual de Aedis en Galicia.

da
na
en
de

A proposta de AEDIS apunta cara a un modelo de traballo flexible, vinculado ao sistema educativo,
centrado na avaliación continua das circunstancias da persoa e con mecanismos de tránsito ou retorno
entre servizos. O que expón este modelo é un enfoque global que integre a orientación, a formación e o
acompañamento
da
persoa
con
discapacidade
intelectual….
O modelo de ocupación e emprego para
Este modelo é unha proposta innovadora ás necesidades
das persoas con discapacidade intelectual en materia de
formación profesional e ocupación. A formación dual,
dirixida á obtención dun certificado de profesionalidade,
preséntase como unha alternativa nova e eficaz para a
cualificación das persoas con discapacidade intelectual e
como garantía da consecución dun emprego de calidade.
Concretamente, exponse un recurso mixto no que se
combina formación e emprego como un dos elementos do
itinerario de inserción. O principal obxectivo é que a persoa
con discapacidade incremente o seu nivel de cualificación,
obteña unha acreditación profesional e aumente as súas
posibilidades futuras de ocupación. Nas próximas semanas
a federación informará puntualmente sobre as datas e lugar
onde se celebará a xornada.
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persoas con discapacidad intelectual de
Aedis aposta por:


Deseño de itinerarios por perfil:
inserción en empresa ordinaria,
CEE, centro ocupacional.



Cualificación e profesionalización
das persoas con discapacidade
intelectual a través de sistemas
mixtos de formación e emprego para
obter
un
certificado
de
profesionalidade (formación dual).



Dereito de retorno á CEE desde a
empresa ordinaria para aqueles
traballadores con discapacidade
afectados pola idade, a deterioración física ou polo fracaso na súa
transición laboral.
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“Iguales pero xuntos” polo dereito a unha educación inclusiva
que non deixe a ninguén atrás
En España hai 145.000 alumnos e alumnas que necesitan máis apoios.
A través desta campaña, Plena inclusión reclama que estes alumnos e alumnas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento poidan ter unha educación igual e nos mesmos colexios e centros que o resto.

En setembro, coincidindo co inicio do novo curso escolar e aínda inmersos nas negociacións
políticas para lograr un Pacto de Estado pola Educación, en Plena inclusión lanzamos a
campaña #IgualesPeroJuntos co fin de difundir as reivindicacións e propostas do noso
"Posicionamento por unha Educación inclusiva que non deixe a ninguén atrás".
Actualmente hai en España un total de 145.000 alumos e alumnas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento, das cales 30.267 acoden a Centros de Educación Especial, e o resto a centros
ordinarios. No entanto só 38.500 chegan a cursar a ESO e únicamente 1.632 a Bacharelato. Estes
datos, recollidos polo propio Ministerio de Educación, Cultura e Deportes no curso 2014-2015, mostran
aínda unha porcentaxe moi alta de alumnos en Educación Especial, e sobre todo o alto grao de abandono de colexios ordinarios que se dá nas etapas máis avanzadas da Educación. No seu posicionamento, Plena inclusión aposta por unha inclusión que nos recoñeza a todas e todos como iguais en dignidade e dereitos. Como di a responsable de Educación da nosa organización, Inés de Araoz, nun vídeo gravado para esta campaña: "a marxinación, a segregación, o acoso, a invisibilización, a falta de apoios...
son exclusión. E a exclusión apréndese. Ao igual que se aprende a excluír, debemos ensinar aos nenos e
a toda a comunidade educativa a incluír. É unha obrigación ética e legal que nos incumbe a todos, tomar conciencia e buscar fórmulas para solucionar este problema".
"Iguais pero xuntos" pretende pór énfase en que os alumnos e alumnas con necesidades educativas especiais han de ser considerados iguais, pero que tamén é de vital importancia que compartan os mesmos espazos de relación e aprendizaxe co resto do alumnado, e que iso beneficia a toda a comunidade
educativa, pondo en valor aspectos como a diversidade, a solidariedade, a aprendizaxe compartida en
valores, etc. Non podemos quedarnos satisfeitos recoñecendo que os alumnos e alumnas reciben unha
educación semellante. Habemos de considerar o seu dereito a que o fagan nos mesmos centros en
igualdade de condicións: é dicir, iguais pero tamén xuntos.
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Os irmáns e irmás de Plena inclusión reciben formación grazas a
Bankia
Os irmáns e irmás contribúen ao rexuvenecemento do movemento asociativo e favorecen a inclusión na
comunidade das persoas con discapacidade intelectual

22 irmáns e irmás de persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento de entidades de
Plena inclusión, puideron formarse sobre participación asociativa, grazas ao “Proxecto de familias e
renovación asociativa” financiado por Bankia.
Foron un total de 12 horas presenciais que dan
continuidade a outro oito impartidas en liña.
O curso contou coa presenza de Fernando Roldán
Tapia, director da oficina de Torre Europa de
Bankia, quen xunto con Enrique Galván, director
de Plena inclusión, e Beatriz Veiga, responsable de
Familias, deron a benvida aos asistentes. Xunto a
iso, o sábado, o presidente de Plena inclusión,
Santiago López Noguera, tivo oportunidade de
asistir ao curso xunto a un dos seus fillos, para
mostrar o seu apoio a todos irmáns e irmás de
Plena inclusión, aos que cualificou como
“imprescindibles para a substitución das xuntas directivas”.
O obxectivo desta formación é coñecer como
funcionan as entidades e o Movemento Asociativo,
coñecer as distintas vías de participación e por que
é importante participar, reflexionar sobre cal é o

papel dos irmáns/as na familia e no movemento
asociativo e aprender claves de comunicación.
Este grupo de irmáns/as forma parte da Rede de
irmáns Estatal cuxa función é dinamizar iniciativas
que reforcen o papel destes familiares no
Movemento Asociativo.
Esta iniciativa vén dar resposta aos horizontes 2 e 6
do Plan Estratéxico desta organización, que pretenden potenciar o papel dos irmáns/as e a súa
participación activa nas asociacións.

Os irmáns e irmás contribúen ao rexuvenecemento
do movemento asociativo e favorecen a inclusión
na comunidade das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento e as súas
familias.
O proxecto finaliza en decembro e estes irmáns/as
responsabilizaranse á súa vez de sensibilizar a
outras e outros nas súas propias federacións
autonómicas.

INFO XXI

11

A CORUÑA

LUGO

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

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

Polas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias

