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

Entregamos o estudo “Todos Somos Todos”
ao Presidente do Parlamento
O estudo, promovido pola Confederación Plena inclusión, foi elaborado polo INICO e o Real Padroado
da Discapacidade.

Co obxectivo de visibilizar o colectivo de persoas con discapacidade intelectual e grandes necesidades de apoio,
FADEMGA Plena inclusión Galicia entregou ao presidente do Parlamento D. Miguel Ángel Santalices Vieira o estudo
“Todos Somos Todos” realizado polo Instituto Universitario de Integración na Comunidade (INICO) así como polo
Real Padroado da Discapacidade.

O estudo urxe poñer en marcha plans específicos de atención
sanitaria para as persoas con discapacidade intelectual e
grandes necesidades de apoio, un grupo de poboación que
presenta especiais dificultades de acceso aos servizos.
O proxecto “Todos Somos Todos”, é unha iniciativa posta en marcha para visibilizar e empoderar a aquelas persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que teñen maiores necesidades de apoio debido a situacións
asociadas a esta discapacidade, caso de mobilidade reducida, trastornos da saúde mental ou dificultades de
comunicación entre outras. Estas persoas son aínda en gran medida invisibles para o conxunto da sociedade así
como para políticos e lexisladores, e teñen un déficit de dereitos aínda maior que o do resto de persoas con
discapacidade intelectual, así como menores oportunidades de incluírse na súa comunidade.
Datos que poñen de manifiesto as grandes necesidades do colectivo
Tal e como desprenden datos do Estudo un 98,6% deste colectivo precisa de coidados persoais, sendo estes
proporcionados pola familia no 95% dos casos. Esto conleva un gran desgaste físico e psicolóxico que require de
respostas firmes de apoio, pois acompañar na súa traxectoria a unha persoa con gran discapacidade, é a carreira
máis dura á que poden enfrentarse as familias.
Neste sentido a federación defende a necesidade de impulsar e apoiar servizos como o de respiro familiar, (onde se
traballa para diminuír na medida do posible a tensión dos coidadores e promovendo o desenvolvemento dunha
vida familiar e social o máis satisfactoria posible) complementarios con outras figuras como a do educador familiar
(que presta apoios no propio domicilio).
No referente ás persoas con discapacidade intelectual e unha enfermidade mental asociada, a análise da realidade
en comunidades autónomas pon de manifesto que vivimos nun país no que en comunidades como Madrid ou
Cataluña existen servizos específicos integrados na rede sanitaria para este colectivo, mentres que noutras
comunidades como Galicia, Asturias, Murcia ou Valencia, non se fai mención algunha ao respecto.
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O proxecto "Todos Somos Todos" chegou a Galicia para visibilizar
ás persoas con discapacidade intelectual e grandes
necesidades de apoio
A través de varios relatorios abordáronse diversas situacións vitais e modelos de apoio que se comprobou que
están a funcionar en todo o mundo, co fin de xerar modelos de referencia para as nosas organizacións

O día posterior á entrega do estudo “Todos
somos Todos” ao presidente do Parlamento, a
Escola Galega de Administración Pública
(EGAP), acolleu en Santiago a terceira xornada
do proxecto, que chegou á nosa Comunidade despois
do seu paso polas cidades de Cidade Real e Pamplona.
A inauguración contou coa presenza da Valedora do
Pobo, Milagros Otero Parga, que resaltou a
"necesidade de visibilizar ás persoas máis vulnerables
da nosa sociedade" así como co director de Plena inclusión Enrique Galván que agradeceu "a presenza de
todas as familias, pois elas son a base do noso
movemento asociativo". Ambos estiveron acompañados
pola vicepresidenta de FADEMGA Plena inclusión Galicia
Carmela González e o presidente Eladio Fernández.
Trala inauguración oficial, familiares das entidades de
ACEESCA, ASPANANE e ASPRONAGA foron os
encargados de ler o posicionamento de "Todos Somos
Todos" no que se abordan as metas a alcanzar para as
persoas con grandes necesidades de apoio e as súas
familias, así como as propostas do Movemento
Asociativo. A continuación, Antonio Naya, membro da
UDS da Federación e profesional de ASPRONAGA, fixo
unha breve presentación do proxecto "Todos Somos
Todos" en Galicia. Esta introdución foi ampliada, xunto
4
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con datos do estudo realizado sobre este colectivo, por
Nines López e Berta González, de Plena inclusión
España, quenes abordaron os dereitos e a calidade de
vida das persoas con discapacidade intelectual e
grandes necesidades de apoio, seguidas de Mónica
Santos, profesional de BATA, coa súa aproximación ao
Apoio activo e de Javier García, xerente da entidade
ASPAS quen nos falou sobre os modelos de vivenda e
vida en comunidade que puideron observar na súa visita
a entidades de Gales.
Ao longo da tarde fóronse presentando nos relatorios e
talleres, boas experiencias relacionadas cos apoios e os
plans de vida das persoas con discapacidade intelectual
e grandes necesidades de apoio, a través de diferentes
vídeos con casos reais de usuarios de diferentes
entidades galegas.
Membros da UDS de persoas con grandes necesidades
de apoio pecharon o evento coas conclusións das xornadas. En total, máis de 100 persoas participaron nesta
xornada organizada para dar voz a estas persoas e as
súas familias, investigar nas súas diversas situacións
vitais e naqueles modelos de apoio que se comprobou
que están a funcionar en todo o mundo, co fin de xerar
modelos de referencia para as nosas organizacións.

Unha vida independente para as persoas con discapacidade
intelectual é posible
Cando as persoas con discapacidade intelectual convírtense
en actores da súa propia vida.

O programa de apoio para a vida independente, naceu co obxectivo de
prestar apoios individualizados ás persoas con discapacidade
intelectual para que estas poidan conseguir as súas metas ou desexos,
permitindo así mellorar a súa calidade de vida e a das súas familias
dunha forma inclusiva e na súa contorna comunitaria.
En FADEMGA Plena inclusión Galicia puxemos en marcha unha nova
edición deste programa, do que xa forman parte 11 persoas con
discapacidade intelectual, usuarias do servizo de emprego da
federación en Ourense. O obxectivo principal desta actividade (da que
cada ano se benefician usuarios de diferentes entidades galegas) é que
todos os participantes consigan unha maior autodeterminación, e
gañen progresivamente un maior control sobre as súas vidas e na súa
contorna habitual, o que lles achegará unha maior igualdade de
oportunidades.
Como o facemos?
A través de diferentes sesións de apoio, os usuarios reciben axuda e
asesoramento en diferentes facetas da vida cotiá como planificar
obxectivos, organizar tarefas domésticas, utilizar servizos bancarios,
administrar o diñeiro, empregar o transporte público, ou coñecer os
beneficios e a importancia dunha alimentación saudable.
As actividades de apoio á vida independente celébranse unha vez por
semana grazas ao financiamento do Ministerio de Sanidade, Servizos
Sociais e Igualdade, a través da casa de interese social que as persoas
marcan na súa declaración da Renda (X Solidaria) enmarcándose
dentro do Programa de Cidadanía Activa da federación.
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FADEMGA acolle unha xornada do PROGRAMA CONVIDA:
Aproximación á diversidade sexual das persoas con discapacidade
A xornada formativa estivo coordinada por Débora Baz Rodríguez, educadora sexual especializada en intervención con
persoas con discapacidade intelectual do gabinete AMATURI.
O 15 de decembro do 2016 no “Salón de Actos do Instituto da Muller”,
Plena inclusión e a Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e
Bixuais (FELGTB) asinaron un acordo de colaboración co fin de
visibilizar e promocionar a accesibilidade, ademáis de crear espazos de
participación e inclusión de persoas LGTB con discapacidade intelectual
ou do desenvolvemento.
Por elo, dende FADEMGA Plena inclusión Galicia inciamos unha línea
de traballo dirixida ás persoas con diversidade sexual, xa que se trata
dun tema que conta con moi pouca visibilización e grandemente
estigmatizado, o que leva a que estas persoas se encontren nunha
situación de ostracismo, soidade e frustración.
Como estamos abordando a cuestión da sexualidade das persoas con
discapacidade intelectual?
Onde poden atopar os apoios para as súas necesidades no relativo á
cuestión da súa sexualidade?
Todas as persoas con discapacidade entenden dun mesmo xeito o
amor e o sexo?
Que pasa coas persoas que non comparten unha orientación
heterosexual?

Estas preguntas e moitas máis non teñen nestos
momentos unha resposta definida, e moitas delas non
teñen tampouco o espazo para poder plantexarse, e,
se o fixeran, poucas atoparían a resposta adecuada.
Por todo elo, a través do programa Convida
abrímonos á participación de persoas que comparten
a diversidade sexual, ós profesionais cos que
traballan, aos seus familiares e a entidades que
abordan esta temática, como a asociación “Ultreia
LGTB” e a “Sociedade Galega de Sexoloxía”.
O obxecto de encontros como este é dar luz sobre
esta situación, xenerar redes de apoio entre iguais e
crear un espazo de seguridade de xeito que podamos
contar con mais e mellor vida.
Precisamos falar de dereitos fundamentais, de
necesidades non atendidas e de desenvolvemento
vital, co fin de apoiar ás persoas na consecución do
seu propio proxecto de vida.
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Membros da Policía Nacional de Santiago participaron nunha
formación pioneira sobre discapacidade intelectual
O Corpo da Policía Nacional en Santiago, participou na charla informativa “Aproximación á
discapacidade intelectual”, impartida por profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Esta xornada ten como obxectivo adquirir e
actualizar os coñecementos e procedementos
actuación con persoas con discapacidade
intelectual, dotando aos participantes das
ferramentas necesarias para abordar os casos
que se lles presenten no seu traballo diario. A
xornada formativa correu a cargo de Rocio Rey
Sanmartin (Técnica do programa de Reclusos e
Exclusión Social) Manuel Carballo Benito
(formador en acceso á xustiza) e Maria Gómez
- Carrillo de Castro (Licenciada en Dereito e
emprendedora social).
As administracións públicas deben estar ao servizo da cidadanía e dar resposta ás súas demandas, especialmente, cando se
trata dos colectivos máis vulnerables, aqueles que merecen unha atención personalizada, como neste caso, as persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Por elo, dende FADEMGA Plena inclusión Galicia impulsamos e apoiamos este programa de formación entre as forzas e corpos
de seguridade do Estado, pois a sociedade é diversa e debemos contar coas ferramentas precisas para abordar as actuacións
que podan xurdir no día a día con estes colectivos de persoas. Entre os contidos do programa, fíxose unha achega ao concepto
de discapacidade intelectual (así como á súa detección e a importancia de prestar os apoios adecuados), os dereitos das persoas con discapacidade intelectual e o acceso á xustiza

:: Meses de intensa actividade
formativa na Federación
Os meses de abril, maio e xuño a actividade formativa
na federación viuse incrementada coa organización de
diversos cursos. Cabe destacar a formación sobre
“Prevención de abusos e violencia sexual” impartida
por 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.
Igualmente, organizamos un curso sobre “Planificación centrada na persoa” impartido por Fausto García Rey, Director técnico
do servizo de adultos da asociación BATA e membro da Rede de Consultoría de Plena inclusión. Nesta formación participaron
profesionais da entidades de ACEESCA, ASPADEZA, ASPAVI, ASPRONAGA, NSA SRA CHAMORRO, PAI MENNI e FADEMGA. Esta
actividade puido facerse realidade grazas á financiación da Fundación ONCE e da Xunta, e permitiu que os alumnos e alumnas
identificaran os principios, ferramentas, procesos e marco de experiencias e oportunidades para a planificación centrada na
persoa.
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Participamos na presentación do proxecto de
emprego personalizado de Plena inclusión
FADEMGA Plena inclusión Galicia expuxo os seus avances neste proxecto innovador, presentando un
vídeo sobre unha boa práctica de emprego personalizado

A sede da Fundación ONCE en Madrid acolleu onte unha xornada sobre Emprego Personalizado, baixo o lema "Unha
oportunidade para crear situacións únicas", e na que FADEMGA Plena inclusión Galicia presentou o seu proxecto de emprego
personalizado co obxectivo de lograr maiores e mellores oportunidades laborais para aquelas persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento que teñen máis necesidade de apoio.
Durante a xornada, o responsable do Proxecto de Emprego de Plena inclusión, Álvaro González, xunto a unha técnico e un
usuario do servizo de emprego de FADEMGA Plena inclusión Galicia, presentaron o proxecto piloto de Emprego Personalizado
no noso país, a través dunha Guía que recolle os seus principais resultados, e na que FADEMGA participou xunto ás federacións
de Asturias e Ceuta. Como parte desta exposición, a nosa federación presentou un vídeo onde se exemplifican os servizos e
apoios que os profesionais da federación prestan para xerar oportunidades de emprego e autoemprego, para que aquelas
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento con máis necesidades de apoio poidan acceder ao mercado
laboral aberto. O vídeo pode verse xa a través da nosa canle de Youtube.
:: Unha xornada aberta a experiencias doutros países.
Durante o día os asistentes tamén asistiron ao relatorio
da experta norteamericana en emprego personalizado
Beth Keeton, que falou do "descubremento", de pasar
horas con Jimmy e pescudar que lle gusta facer.
"Debemos deixar que a persoa nos conduza e nos leve
onde quere ir. Nós descubrimos que a Jimmy
encántanlle os insectos, e atopamos un sitio onde hai
abellas. Entón entrevistámonos co asesor laboral. A
Jimmy non lle picaban as abellas, tiña unha gran
conexión con elas. O asesor laboral non tiña ese talento
e picáronlle. Agora Jimmy vende actualmente o mel nas
propias colmeas, un mel local que axuda moito ás
persoas fronte ás alerxias. É importante facer esta
transición: queremos que as persoas se unan a cousas que resalten as súas competencias. En EEUU un 34,36% das persoas con
discapacidade entre 16 e 64 anos está a traballar, pero o seu salario medio actual é duns 400 dólares ao mes. Pensar en
sobrevivir con iso é imposible. No meu país temos financiamento para servizos segregados e non para servizos inclusivos."
"É moi importante" -engadiu Keeton-, conseguir traballo nunha idade temperá: o 73% das persoas con discapacidade que
comezaron a planificar a súa vida laboral con 14 anos, lograron unha equidade no emprego. Se queremos conseguir que
cambien as cousas debemos facer cousas distintas. O emprego personalizado é unha maneira de enfocar o proceso de
emprego en cada persoa particularmente, e non se trata de saber que ofertas hai de emprego. O que necesitamos é unha
información que nos guíe no proceso e individualizar a relación entre empregador e empregado de tal forma que satisfaga as
necesidades de ambas as partes: esa é a definición formal de emprego personalizado".
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Entidades de FADEMGA Plena
inclusión Galicia avanzan na
Calidade Plena

Xornada de sensibilización sobre
a discapacidade intelectual no
Colexio La Salle

4 entidades galegas, BATA, ACEESCA, ASPNAIS e
ASPANANE avanzan nos seus servizos a través do modelo de Calidade Plena.

Profesionais e unha persoa con discapacidade
explicaron aos alumnos as implicacións da
discapacidade e o labor que realiza FADEMGA

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.

Profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia,
acompañados por unha persoa con discapacidade
intelectual do grupo de autoxestores da Federación,
participaron nunha xornada onde falaron sobre
discapacidade e valores aos alumnos do Colexio
La Salle de Santiago.

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 de Avaliación da Calidade Plena inclusión
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.
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.

A través desta iniciativa, FADEMGA Plena inclusión
Galicia pretende sensibilizar aos máis xoves sobre a
realidade das persoas con discapacidade intelectual e a
importancia da súa inclusión na sociedade, valorando ás
persoas polo que son e non pola súa discapacidade.
O obxectivo é que os alumnos comprendan e acepten
a riqueza das diferenzas dun xeito natural.
A xornada forma parte do programa de achegamento á
realidade, onde os rapaces teñen a oportunidade de
coñecer a colectivos vulnerables que defenden os seus
dereitos con forza, como o acceso ao emprego, a
inclusión social, a igualdade de oportunidades, a
educación e a saúde.
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6 experiencias de accesibilidade galegas participarán no
Congreso Estatal de Accesibilidade Cognitiva

Plena inclusión está a promover un espazo de
intercambio de experiencias sobre accesibilidade
cognitiva en España, e as mellores experiencias presentaranse no Congreso Estatal de Accesibilidade Cognitiva
que se celebra o 19 e 20 de outubro en Cáceres.
Dende o mes de xuño xa coñecemos estas 108
experiencias que aspirarán a converterse en Boas
Prácticas, das cales 3 son experiencias presentadas por
FADEMGA Plena inclusión Galicia:
:: A adaptación da estratexia galega da discapacidade,
en colaboración con usuarios de ASPAS.
:: A experiencia da nosa área de emprego "Por fin nos
facilitan o emprego público"
:: E por último "Queremos museos máis accesibles"
Ás experiencias presentadas pola federación únense
outras 3 presentadas polas entidades de ASPRONAGA a
través do proxecto "Axenda cultural accesible", BATA
con "Proxecto de Transformación Dixital: Doutor Que
me pasa" Dereito á miña saúde" e CHAMORRO, coa
"Experiencia para facilitar o acceso a información sobre
a contorna e mellorar a orientación, a través dun
sistema de sinais".
A accesibilidade cognitiva é a cualidade de contornas,
produtos, procesos... que son máis fáciles de comprender e beneficia a todas e todos, pero especialmente a
colectivos con dificultades de comprensión como as
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento.
O total de experiencias presentadas pode consultarse a
través da web O Horto das Ideas (http://

elhuertodeideas.org/experiencias-accesibilidade).
Grazas a que as federacións e entidades do movemento
asociativo difundiron e compartiron o seu coñecemento, agora dispomos dun recurso para identificar,
recoñecer e difundir iniciativas, que pode dar pé á
creación de novas alianzas e proxectos.

Cantas experiencias se presentaron?
Presentáronse 108 en total. Delas, 68 experiencias
preséntanas entidades e federacións vinculadas co
movemento asociativo Plena inclusión. Un dos valores
deste Congreso é a promoción da participación da
contorna. O obxectivo é identificar boas experiencias
externas ao movemento, pero tamén reclamar maior
implicación e promover a colaboración. Así, 26
experiencias presentáronas entidades, organismos e
empresas externas ao movemento asociativo e 13
alianzas entre entidades do movemento e externas a el.
Primeiros impactos

A difusión de todas as experiencias é
unha das metas do proxecto. Xa podemos compartir os primeiros datos
de impacto deste intercambio de
experiencias. Desde que se lanzou a
iniciativa, a web do Horto das Ideas
recibiu máis de 28.700 visitas. Na
web rexistráronse 300 persoas máis
estes días e, actualmente, acumula unhas 530 experiencias. As experiencias de accesibilidade recibiron máis de
100 comentarios e estanse difundindo ademais en
redes sociais. Está a animarse en redes sociais ás
entidades a difundir as súas propias experiencias así
como outras que consideren valiosas.
INFO XXI
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Profesionais de Plena inclusión coñecen en Gales os
modelos de vivenda e vida independente para persoas con
grandes necesidades de apoio

O pasado mes de xuño, un grupo de 11 profesionais de Plena inclusión viaxou ata Gales, nunha viaxe de introspección e de coñecer in situ o desenvolvemento de modelos de vivenda e vida independente para persoas con grandes
necesidades de apoio. Tras anos de avances no proceso de desinstitucionalización e promoción de oportunidades
de vida en comunidade para persoas necesidades complexas, a través desta experiencia coñeceranse os resultados
e claves do seu proceso de transformación.
Da man de Steve Garland e Edwin Jones, expertos en modelos de apoios e servizos a persoas con discapacidade
intelectual e necesidades complexas, os profesionais do movemento asociativo puideron comprobar os modelos de
vivenda que están a apoiar as organizacións, coñeceron aos seus responsables técnicos e xestores e reuníronse con
persoas de referencia en organizacións de discapacidade e da administración pública de Gales.
Xunto con profesionais da Confederación, asistiron profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia así como
doutras comunidades entre as que se atopaban, Euskadi, Castela A Mancha, Canarias, Madrid, Murcia,
Estremadura, Valencia e Castela e León .
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Asinamos coa Xunta de Galicia
un convenio de colaboración
para facilitar a atención á
discapacidade

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asinou
os convenios de colaboración nominativos coas 11 entidades de
discapacidade de Galicia destinados ao mantemento das súas
estruturas e á realización de programas de interese xeral, entre
as que se atopaba FADEMGA Plena inclusión Galicia. A través
deles, a Xunta de Galicia destina 3,5 millóns de euros, unha contía que repercutirá de xeito directo en 100.000 persoas que se
beneficiarán dos programas e actividades que desenvolvan as
entidades.
Estas son Autismo Galicia, que en virtude deste convenio
recibirá 155.044€; COGAMI obterá 946.012€; Down Galicia
recibirá 446.838€; a achega da administración autonómica para
FAXPG ascenderá a 723.644€; FEAFES- Galicia obterá 588.434€;
FEGADACE recibirá 211.511€; a axuda destinada a FADEMGA
Plena Inclusión Galicia ascenderá 198.571€ e tanto ASPACE
como FAGAL recibirán 85.000.
Con este investimento, mantense o compromiso adquirido pola
Xunta de Galicia en canto á blindaxe do financiamento destinado ao mantemento das entidades de discapacidade. “Elas son
unha peza fundamental de cara a asesorar, representar, axudar
e fomentar a inclusión social das persoas con discapacidade
física, psíquica ou sensorial e por elo, hoxe renovamos o noso
compromiso con elas”, explicou Rey Varela tras a sinatura.
Ademais das propias entidades e dos seus usuarios, este acordo
tamén repercute na totalidade do colectivo de persoas con
discapacidade en Galicia, que representa ao redor do 8% da
poboación (máis de 227.000 persoas). “Coa intención de chegar
a todo o colectivo, estes convenios de colaboración están
destinados a federacións que teñen un eido de atención
específico para a súa área de discapacidade, e polo tanto,
desenvolven actividades distintas con persoas xordas, con
síndrome de Down, parálise cerebral ou Alzheimer entre outras
discapacidades”, engadiu o conselleiro.

Celebradas as probas de
“competencias clave”: unha
porta cara ao emprego

46 persoas con discapacidade intelectual das provincias
de A Coruña, Pontevedra e Ourense participaron este
ano nas probas de Competencias Clave que tiveron lugar
na sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia.
Estas persoas son usuarios do servizo de Emprego de
FADEMGA, así como das asociacións federadas de
ASPRONAGA (A Coruña), ASPABER (Carballo), ASPAVI
(Pazos de Borbén), ASPANAEX (Vigo) e do Centro JUAN
MARÍA
(Nigrán).
Acadar
estas
competencias
permitiríalles poder realizar cursos para parados promovidos pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.
Ditas probas tamén están adaptadas para garantir a
igualdade de oportunidades do noso colectivo, como por
exemplo: letra máis grande, ampliación de tempo, instrucións por escrito, texto redactado en lectura fácil.....
Ademais, as áreas de Emprego e Formación da federación facilitaron formación aos alumnos, co fin de que
puideran afrontar a proba coa preparación necesaria.

:: A importancia das Competencias Clave
As Competencias Clave aseguran ás persoas con discapacidade intelectual adquirir os coñecementos necesarios
para facer cursos de formación obtendo Certificados de
Profesionalidade, (xa que para poder acceder a determinados certificados deben ter acadadas as Competencias
Clave ou a ESO). Estas competencias comprenden un
conxunto de contidos xerais de formación básica en
diferentes áreas do coñecemento, segundo as necesidades ou esixencias de cada certificado de profesionalidade
das formacións para desempregados. Está previsto que
nas vindeiras convocatorias, FADEMGA Plena inclusión
Galicia continúe coa súa colaboración coa Consellería de
Economía, Emprego e Industria para a realización destas
probas de xeito adaptado.
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O Hospital da Costa de Burela acolleu unha xornada sobre
“Saúde mental e discapacidade intelectual”
Profesionais de toda Galicia participaron nesta xornada onde contamos co relatorio do
doutor Angel Carracedo.

O pasado 27 de maio o Salón de actos do Hospital da Costa de Burela acolleu a celebración da Xornada "Saúde
Mental e Discapacidade intelectual" organizada conxuntamente pola asociación ASPANANE e FADEMGA Plena
inclusión Galicia.
Esta xornada, declarada de Interese Sanitario pola Consellería de Sanidade, naceu co obxectivo de establecer un
foro de reflexión e debate sobre a atención sanitaria das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, así como sensibilizar e informar sobre a necesidade dun estudio básico a nivel xenético para unha intervención que de resposta as necesidades e demandas da persoa dende os primeiros anos (atención temperá).
Durante o día os asistentes puideron escoitar o relatorio “Xenética na discapacidade intelectual e nos trastornos
mentais” a cargo do Doutor D. Ángel Carracedo (Catedrático da Facultade de Mediciña da Universidade de Santiago
de Compostela e director da Fundación Pública de Mediciña Xenómica- SERGAS) e cunha mesa redonda sobre a
“Atención sanitaria integral na discapacidade intelectual” na que participaron Dª Teresa Reijas (Psicóloga clínica do
programa de enlace Atención temperá do Complexo hospitalario de Ourense (CHOU) e D. Luis Docasar Bertolo
(Xefe de Servizo de Psiquiatría da Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Ourense)
A través desta xornada, preténdese que
os profesionais de diferentes campos
podan coñecer en profundidade as
particularidades das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que presentan trastornos mentais e/
ou alteracións de conduta.
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28 profesionais de 13 entidades aprenden a implantar o
modelo de ocupación e emprego nos seus territorios
Esta formación tivo lugar nas instalacións de amadip.esment Fundació
(entidad membro de Plena inclusió Ballears).

Un total de 28 profesionais de 13 entidades de toda España socias de AEDIS formáronse nas instalacións de amadip.esment Fundació para profundar no modelo de Ocupación e Emprego para persoas con
discapacidade intelectual que promove AEDIS.
As xornadas permitiron que estes profesionais coñeceran os elementos crave do modelo de ocupación e
emprego, identificaran as áreas de actuación, recursos e áreas de apoio que comprende o itinerario
deseñado e profundizasen nas accións de desenvolvemento e financiamento do modelo.
Os técnicos de amadip.esment Fundació mostraron o modelo desde un enfoque eminentemente práctico,
orientando aos profesionais destas entidades e resolvendo todas as dúbidas respecto de formación
profesional dual, servizo ocupacional, modelo mixto de ocupación e emprego, valoración e orientación,
actividades de benestar e aprendizaxe, emprego en centro especial de emprego, emprego con apoio...
Ademais destas sesións prácticas, os profesionais coñeceron “in situ” o modelo e visitaron a Esment Escola
Professional, un proxecto integrado de formación dentro dunha contorna empresarial, o Centro de inserción
sociolaboral de Palma Nova e o Café É Pes de Sa Palla, un restaurante no centro de Palma.
O modelo, unha gran aposta de AEDIS
Este modelo é unha proposta na que AEDIS traballou
moito nos dous últimos anos e que nestes momentos é
unha das súas principais liñas de actuación.
Os directivos e os técnicos de AEDIS están dando a
coñecer ás organizacións do sector da discapacidade e
presentándoas a aquelas administracións públicas onde o
solicitan, pois segundo AEDIS, ésta é unha solución
innovadora que permite aumentar as oportunidades de
emprego e a promoción profesional das persoas con
discapacidade intelectual no mercado laboral, ademais
de que garante o seu acceso a programas de orientación,
servizos de intermediación e formación profesional.
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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
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

