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 Galicia

Nace AEDIGAL, a patronal galega da
discapacidade intelectual

O pasado mes de decembro, FADEMGA Plena
inclusión Galicia facía realidade un proxecto
longamente perseguido polo Movemento Asociativo:
a creación da patronal galega da discapacidade
intelectual que nace co fin de reivindicar, defender,
representar e xestionar os intereses económicos e
sociolaborais da entidades sen ánimo de lucro que a
integran no ámbito autonómico de Galicia.
Despois da Asemblea previa celebrada o pasado mes
de setembro, onde as asociacións acordaron a
creación desta patronal, hoxe oficializouse a súa
constitución, quedando integrada por un total de 24
entidades galegas máis a propia Federación.
Nesta reunión constitutiva tamén quedou definida a
comisión xestora formada por Eladio Fernández,
(presidente), Marcelo de la Cruz, (secretario), Ramiro
Fernández Rey (tesoureiro), e José Manuel Carballo
Cabezas, Juan Fontela e Javier García como vogais.
En palabras do representante da nova patronal, Eladio
Fernández “esta asociación é esencial para que
podamos manter o nivel de representatividade que
temos. Trataríase dunha asociación patronal que
engloba xa dende a súa creación a preto de 1.100

traballadores, co firme compromiso de ampliar esta
base a curto prazo”.
O presidente tamén quixo recalcar que “as familias,
somos os representantes legáis das entidades e non se
nos pode excluir. Por eso vemos a necesidade de
crear esta patronal, promovida polas nosas
asociacións. Estamos a falar de entidades que non
teñen ánimo de lucro e que na súa maioría contan coa
declaración de utilidade pública”
Entre os fins desta nova asociación, estará o de apoiar
ás entidades membro nos procesos de cambio necesario para o cumprimento da Convención de Nacións
Unidas dos Dereitos das Persoas con Discapacidade,
cambiar o sistema de negociación colectiva, representar ás empresas que a integran ante a Administración
Pública, contribuír a un marco de relacións laboráis
equilibrado e xusto entre empresas e traballadores ou
apoiar ás entidades no proceso de creación,
mantemento e mellora do emprego así como todo
tipo de procesos que permitan a mellora continua.
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A Xunta destaca a importancia da inclusión laboral de
persoas con discapacidade e en situación de
vulnerabilidade

Imaxe da reunión mantida coa nova conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.
A Xunta de Galicia continúa traballando no impulso de accións integradas na Responsabilidade Social Empresarial
como é a inclusión laboral de persoas con discapacidade e en situación de vulnerabilidade así como na formación
dos mesmos. No relativo a ambos apartados a nova conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana,
mantivo un encontro con representantes da Federación, co obxectivo de recabar necesidades e transmitir todos os
apoios que a Xunta ofrece para o noso colectivo.
Durante o encontro abordáronse diferentes temas de actualidade en materia de empregabilidade de persoas con
discapacidade inelectual, en especial de formación dual dirixida ao colectivo e en prol do traballo despregado polos
centros especiais de emprego (CEE). Un encontro no que a Conselleira lembrou que a Xunta de Galicia vén
traballando intensamente nos últimos anos para garantir unha verdadeira inclusión das persoas con discapacidade
intelectual. Nesta tarefa considerou fundamental o traballo despregado polos centros especiais de emprego.
A conselleira avogou pola consolidación destes centros como mecanismos que incrementan as posibilidades
laborais do colectivo, en especial de quen se atopa na busca de traballo.
A Xunta coincidiu con FADEMGA en que a formación dual de persoas con discapacidade intelectual é clave para o
colectivo. Nesta liña, estase a desenvolver un programa piloto para un total de 60 destinatarios, todas eles persoas
con discapacidade intelectual. Trátase de realizar proxectos baseados nun réxime de alternancia entre o emprego e
a cualificación recibida no marco do sistema de formación profesional para o emprego. Ao seu remate os destinatarios saen capacitados para mellorar a súa inserción profesional e obteñen certificados de profesionalidade.
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Celebramos novos cursos sobre autorepresentación e
liderado
O ano 2020 foi para a Plena inclusión o de "O poder das
persoas", un proxecto que naceu co obxectivo mobilizar ás
persoas con discapacidade intelectual e promover o seu
liderado nas importantes facetas da súa vida, nas súas organizacións e na sociedade.
A pesar de todo, non se puido evitar que o ano fose un tanto
atípico debido á situación de pandemia que afectou a todo o
mundo, e que obrigou a que as 3 formacións planificadas
tiveran que adaptarsese ás novas circunstancias e ser
celebradas a distancia.

Arriba, imaxe de usuario de ASPAS durante o
encontro. Abaixo, varios dos participantes na
conexión online.

A través das dinámicas grupais os integrantes do grupo de
líderes defenderon un maior empoderamento das persoas con
discapacidade intelectual para lograr avances na consecución
de contornas máis accesibles en ámbitos tan cruciais como o
da educación o emprego ou a participación na vida política e
cultural.

O Seminario de Saúde Mental celébrase nunha edición atípica
pola crise sanitaria, pero caracterizada novamente pola alta
participación
O noso clásico Seminario de Saúde Mental e
Discapacidade Intelectual tivo que adaptarse
este ano ás novas condicións derivadas da pandemia, celebrándose por primeira vez en
modalidade online o que non afectou á
numerosa participación que caracteriza a este
encontro.
Nesta edición puidemos contar coa colaboración de María José González, Médico do Servizo
de Urxencias do Hospital do Salnés, quen nos
falou sobre o maco bioético para a intervención
en discapacidade intelectual e saúde mental,
Un dos momentos do Seminario celebrado en formato online
Alberto Sánchez García, Psicólogo no departamento psiquiátrico infanto-xuvenil do Hospital Eskilstunade Suecia, quen nos falou sobre o método do contacto de
baixa afectividade na xestión de problemas de conduta e precursor en España do enfoque baixo afectivo e contamos tamén con Carmen Márquez e Rebeca Sevilla, profesionais da asociación BATA, que fixeron una achega sobre
o apoio en contextos naturáis.
O Seminario contou novamente coa declaración de interese sanitario outorgada pola Consellería de Sanidade.
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No Día Internacional da Discapacidade, abordamos a
importancia da atención aos nosos maiores con
discapacidade intelectual

Un dos obradoiros celebrados en pasadas edicións do noso Programa de Envellecemento

Con motivo da conmemoración do Día Internacional da Discapacidade (3 de decembro) dende a Federación
decidimos poñer o foco este ano no envellecemento das persoas con discapacidade intelectual. Para elo, puxemos
en marcha un encontro online para promover que profesionais e familias reflexionaran e repensaran o papel das
nosas organizacións no apoio que se presta a estas persoas na etapa final da vida.
Concretamente, no encontro abordamos dous dos principais retos que atopamos nesta etapa: a soidade non
desexada e o acompañamento ao final da vida. Para elo contamos con Lucía González Vicente, Presidenta da
Fundación Eomaia, unha entidade na que levan a cabo o programa “Unha boa norte para tod@s” e que trata de
engadir calidade e, na medida do posible, alivio no proceso de morte da persoa que se vai, e no dó daquelas que
quedan.
A vicepresidenta de FADEMGA Plena inclusión Galicia Carmela González Lagarón, quixo facer fincapé en que “hoxe
en día cada vez hai máis persoas con discapacidade intelectual que chegan á vellez, grazas a que a atención e os
apoios que reciben melloraron moito nas últimas décadas.
Cada vez é máis común que escoitemos falar na nosa contorna ou a través de medios de comunicación, de maiores
que viven en soidade: un tema preocupante, xa que a calidade de vida non só implica un bo estado físico, senón
tamén emocional”.
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Temos que volver a aprender como funciona o ciclo da vida; algo que debe asumir cada persoa, pero no que ten
que traballar a sociedade no seu conxunto”.
A vicepresidenta da Federación tamén incidiu en que o traballo en rede de tódolos profesionais do movemento
asociativo, pode dar os seus frutos “se traballamos de xeito conxunto coa Administración, e se fomentamos o
traballo en rede compartindo coñecementos entre todas as entidades, podemos lograr que as persoas con discapacidade intelectual podan gozar dunha boa vellez, pois se trata en esencia de persoas que necesitan o mesmo que o
resto dos maiores: comprensión, agarimo, respecto e apoio na etapa final da súa vida.”

Participamos no Seminario
de Plena inclusión
“O Emprego do futuro”

O Servizo xurídico da
Federación renovase para
adaptarse á nova
normalidade

O pasado 11 de decembro participamos no Seminario de
Plena inclusion “O Emprego do futuro”, no que puidemos
coñecer de preto algunas iniciativas ben interesantes que
sen dúbida constituirán novos nichos de emprego en
poucos anos.

Xa está disponible para descarga na nosa web tódala
documentación precisa para solicitar o apoio do
Servizo Xurídico da Federación.

O seminario iniciábase coa presentación do informe
"Facer o futuro do traballo inclusivo para as persoas con
discapacidade" para continuar coa intervención de expertos na materia que compartiron experiencias laboráis
específicas; entre elas a intervención de Manuel Carrillo,
preparador laboral da Federación que achegou a
experiencia de FADEMGA no eido da inclusión laboral a
través da colaboración estreita con empresas ou Miguel
Beiro, responsable de emprego da Asociación AMICOS
que falou sobre o traballo da entidade no eido da
reducción de residuos no espazo mariño protexido.
O Seminario contou igualmente con testemuños sobre as
innovacións que se están a producir coa chegada de
novos eidos laboráis como a robótica ou a impresión 3D.

Nesta ocasión, a convocatoria adáptase á nova
normalidade imposta pola crise da COVID-19:
- Por unha parte, as consultas serán atendidas por
vídeo chamada de WhatsApp, para evitar riscos
innecesarios, aínda que tamén poderán facerse de
forma presencial no caso de ser posible.
- As charlas xurídicas realizaranse online, a través
da plataforma zoom ou similares, pero no caso de
que a situación o permitise tamén ofreceriamos a
posibilidade de facelas presenciais.
Lembrade que a través do Servizo Xurídico podedes
resolver todo tipo de dúbidas relativas a tutelas,
herdanzas, patrimonio protexido, dependencia....
A documentación pode descargarse xa en
www.fademga.org
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Xunta de Galicia e FADEMGA Plena inclusión Galicia
continuamos a promover a inclusión laboral das persoas con
discapacidade intelectual, evitando o seu desarraigo social
A Xunta cumpre así o compromiso de que os destinos laboráis do novo persoal se atopen dentro da contorna
familiar e social

Imaxe de varios dos alumnos e alumnas do noso Servizo de Formación e Emprego na Provincia de Pontevedra

A Xunta de Galicia publicaba o pasado mes de decembro a convocatoria para a elección provisional de destino para
os aspirantes con discapacidade intelectual que superaron as oposicións de persoal funcionario subalterno da
Administración Xeral galega, prazas reservadas en exclusiva para este colectivo.
Coa oferta dos novos destinos -todos eles próximos aos lugares de residencia dos aspirantes- a Xunta cumpre o seu
compromiso de evitar o desarraigo social e familiar do colectivo, ao tempo que prestará os apoios necesarios en
cada caso para una correcta adaptación ao novo posto, así como a formación previa á toma de posesión; todo elo
en estreita colaboración coa nosa Federación.
Un dos docentes que prestará esta formación tamén será un empregado público con discapacidade intelectual que
no seu día obtivo praza co apoio de FADEMGA na primeira convocatoria reservada pola Xunta de Galicia ao
colectivo.
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:: Éxito dunhas oposicións que seguen abrindo camiño á inclusión laboral das persoas con discapacidade
intelectual
Do total de 24 prazas que se ofertaban nesta convocatoria de oposicións, 23 foron parar a persoas con discapacidade intelectual que recibiron apoios de FADEMGA Plena inclusión Galicia, un novo motivo de satisfacción para a Área
de Emprego e Formación da Federación, que dende o ano 2011 ven loitando polo acceso ao emprego público das
persoas con discapacidade intelectual.
Un camiño que percorremos en estreita colaboración coa Administración, co gallo de posibilitar a maior adaptación, deseño e posta en marcha dos procesos selectivos para o colectivo, ao tempo que promovemos a elaboración
de materiais adaptados a lectura fácil que posibiliten que tódalas persoas teñan acceso á información.
Pois tal e como recolle o artigo 27 da Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade das Nacións
Unidas, os estados deben recoñecer o dereito destas persoas a traballar en igualdade de condicións ao resto, así
como gañarse a vida cun traballo en contornas laboráis que sexan accesibles e inclusivos.
Dende a nosa área de emprego e en conxunto, dende tódala nosa Federación, celebramos esta boa noticia e
comprometémonos a continuar traballando na promoción de políticas económicas e plans de desenvolvemento
que permitan crear oportunidades de traballo decente, así como un crecemento máis sólido e inclusivo que sen
dúbida contribuirá a diminuír as desigualdades e equiparar oportunidades para tódalas persoas.

Novas proxeccións da curtametraxe Lilith na Coruña e Vigo
Despois da presentación inicial da curtametraxe, que tiña lugar o pasado mes de outubro en Santiago, “LILITH”
chegou a Coruña e a Vigo, onde novamente levamos esta pequena pero arriscada peza dirixida por Rafael Ramón
Herrera: unha antoloxía de relatos que abordan dende unha perspectiva poética as dificultades, intolerancia e o
sufrimento destas mulleres.
A curtametraxe aborda temas como a maternidade, a sexualidade, a culpa, a desconsideración, a infantilización ou
o descoñecemento social que hai da discapacidade intelectual, indo máis aló de amosar a realidade destas
mulleres, para que o espectador reflexione sobre o seu propio comportamento cara a estas mulleres.
En próximas datas a curtametraxe estará dispoñible en aberto a través da nosa páxina web e das nosas redes
sociais, así que… atent@s!
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A Federación colabora na creación do novo Plan Estratéxico de
Plena inclusión
Durante os meses de novembro e decembro, a
Federación puxo en marcha una serie de
Círculos de conversas de cara a reflexionar e
compartir ideas e opinións sobre cal debe ser o
futuro do noso Movemento Asociativo.
Nestes coloquios organizados en modalidade
online puideron participar persoas con discapacidade intelectual, familias, xunta directiva,
profesionais, voluntariado e mesmo persoas da
contorna vinculadas ao noso movemento
Os debates abertos foron múltiples. Dende o
alcance e articulación do noso movemento (o
que nos levou a reflexionar sobre como traballamos e nos organizamos entre as diferentes entidades para dar mellor resposta ás familias e ás
persoas
con
discapacidade
intelectual),
pasando polo debate sobre os "sesgos", é dicir,
os erros que podemos cometer ao comprender
as cousas e como estes afectan ao noso comportamento.
Nestas conversas tamén abordamos algún dos
principais retos que están sobre a mesa para os
vindeiros anos como o reto de transformar os
centros de apoio masificados, a necesidade de
crear servizos centrados na comunidade máis
cercana ou a posibilidade de que o movemento
asociativo se abra a crecer con outras organizacións e colectivos.
A todas estas preguntas e a moitas máis, preténdese dar resposta neste ambicioso proceso
participativo que inclúe concursos de vídeo,
cuestionarios en liña, estudos sociolóxicos,
dinámicas participativas presenciais en pequenos grupos e as propias conversas en liña que se
están a realizar non soamente en Galicia, senón
en todas e cada una das Federacións autonómicas.

Na imaxe superior, reunión do equipo coordinador da
Federación para o Plan estratéxico. Na imaxe inferior, usuarios
de ASPAS durante a segunda conversa online,

A realidade imposta pola pandemia da COVID-19 abrigou a redefinir este proxecto, utilizando mecanismos en liña
para chegar ao maior número de fogares e persoas, e poder así deseñar novas canles a través das cales recoller as
opinións de miles de persoas, tanto dentro como fóra do movemento asociativo.
O plan estratéxico resultante deste proxecto será o sexto da Confederación e marcará o rumbo de 935 entidades
que traballan polos dereitos das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias
durante os vindeiros 4 anos.
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“Vou tapada, non calada” lema das protestas no Día contra a
violencia de xénero
O pasado 25 de novembro, con motivo do Día Internacional par a eliminación da violencia contra
as mulleres, decenas de persoas de tódalas entidades e da propia Federación sumáronse á campaña #VouTapadaNonCalada, coa que pretendemos visibilizar as múltiples formas de violencia
exercida sobre as mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Para elo, as máscaras que nos últimos meses
acompáñannos en tódalas facetas da vida cotiá,
serviron nesta ocasión como soporte para as
mensaxes reivindicativas: “Somos o berro das que
xa non teñen voz”, “De volta a casa quero ser
libre, non Valente”, “Quero ser eu”, “Quero ser
escoitada”, “Quero que me valoren”... foron
algunhas das consignas que as mulleres con discapacidade intelectual quixeron manifestar a través
das redes sociais.
Paralelamente, a Confederación Plena inclusión
organizou una manifestación online onde varias
activistas realizaron discursos en contra dos
diferentes tipos de violencia que sofren estas
mulleres.
A pesar da invisibilidade que padece o colectivo
afortunadamente comeza a haber cambios positivos. Ademáis destas campañas e manifestacións
virtuais, dende o movemento asociativo apoiamos a representación propia das mulleres con
discapacidade intelectual e a súa participación
como cidadás de pleno dereito en todos os ámbitos da súa vida. Que participen e sexan protagonistas no seu día a día, na súa vida privada e familiar. Que participen e teñan voz en organizacións e
servizos de discapacidade, tamén en espazos de
toma de decisións e liderado. Que participen e
teñan voz na vida da súa comunidade, na súa
contorna, na vida política e social…. Cambios que
chegaron apra quedarse!

Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia
queremos agradecervos a todas a gran acollida da
Varias imaxes dalgunas das mulleres do movemento asociativo campaña, grazas a cal sabemos que unidas somos
máis fortes!
que se sumaron á campaña, na propia sede da Federación e
nas entidades membro.
INFO XXI

11

INFO XXI

FADEMGA reivindica a necesidade de que as leis recoñezan de
maneira explícita a accesibilidade cognitiva
O pasado 3 de decembro, o xerente de
FADEMGA Plena inclusión Galicia, Antonio Fuentetaja, participou no programa da Televisión de
Galicia “A revista” con motivo do Día Internacional da Discapacidade. Unha intervención onde
se poñía sobre a mesa a necesidade de que as
leis mencionen de xeito explícito a accesibilidade cognitiva e expliquen claramente como se
debe promover: unha reivindicación que o noso
movemento asociativo ven facendo dende o ano
2017.
Como subliñou o xerente da Federación “trátase
dun dereito que beneficia a tódalas persoas, non
soamente ao noso colectivo. A accesibilidade
cognitiva está facilitando a comprensión do
mundo tamén para persoas maiores ou
estranxeiros que non coñecen ben o idioma”

Antonio Fuentetaja, xerente de FADEMGA Plerna inclusion Galicia, durante a entrevista na Televisión de Galicia con motivo do
Día Internacional da Discapacidade.

O pasado mes de xuño, o Senado aceptou a reforma da Lei xeral sobre os dereitos das persoas con discapacidade
para incluír esta mención. Non obstante, en outubro, PSOE e Unidas Podemos presentaron emendas que
rexeitaron a proposta.
:: Manifestación virtual pola accesibilidade
Durante esa mesma mañá tivo lugar unha manifestación virtual protagonizada por unha ducia de persoas con discapacidade intelectual, e na que centos de persoas de toda España participaron a través de Facebook e Zoom, reivindicando a necesidade de que a accesibilidade cognitiva sexa recoñecida como un dereito.
Entre as intervencións a destacar estivo a de Vanesa Alonso, que traballa na accesibilidade cognitiva en ANFAS Navarra. Vanesa demandou "edificios e medios de transporte menos desordenados, documentos fáciles de entender
e páxinas web deseñadas para ser fáciles de usar". Patricia Gascó, formadora e validadora en lectura fácil, explicou
pola súa banda que "a accesibilidade cognitiva tamén é un dereito fundamental porque abre a porta a outros
dereitos".
E desde Palencia, Aitor Guerra falou da utilidade das guías de saúde fáciles de ler e do
“urxente que os servizos sanitarios adapten a
información que nos dan ás persoas con discapacidade intelectual para que a entendamos.
E para iso serve a accesibilidade cognitiva ”.
Na manifestación tamén estivo presente Jesús
Martín, representante de CERMI, e foi clausurada por Maribel Cáceres, unha das líderes do
movemento Plena inclusión de persoas con
discapacidade intelectual, membro do
Consello de Administración e do Comité Executivo do CERMI estatal.
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Imaxe da campaña pola Accesibilidade Cognitiva

FADEMGA Plena inclusión Galicia

CERMI Galicia elixe como novo
presidente a Luciano Fernández durante
a Asemblea Extraordinaria
O seu antecesor, Iker Sertucha, seguirá representando á Federación de
persoas xordas de galicia (FAXPG) no comité executivo

Novas axudas do
Concello de Vigo e
Ourense para as nosas
delegacións de emprego
O Concello de Ourense ven de concedernos unha nova subvención para o
noso proxecto de “Servizos de Emprego para persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento de
Ourense”.
O importe concedido ascende a
4.922,96 € unha contía que nos
axudará a continuar traballando na
mellora da calidade de vida das
persoas con discapacidade intelectual
ou do desenvolvemento e das súas
familias a través da inserción sociolaboral das mesmas.

O Comité de Entidades Representantes das Persoas con Discapacidade
de Galicia (CERMI Galicia) elixiu a Luciano Fernández como novo
presidente, quen á súa vez é preside FEGADACE (Federación Galega de
Dano Cerebral) e FEDACE (Federación de Dano Cerebral Estatal).
Así o manifestou a plataforma, tras a celebración da súa 10ª Asemblea
electoral extraordinaria, onde se informou de que, o ata agora presidente, Iker Sertucha, deixará de exercer esta función despois de catro anos
no cargo, aínda que seguirá representando á Federación de persoas
xordas de galicia (FAXPG) no comité executivo.
A apertura da Asemblea estivo encabezada polo presidente do CERMI
Estatal Luis Cayo Pérez Bueno, que deu a benvida ao novo presidente e
destacou o magnífico traballo realizado nos últimos catro anos.
Durante esta reunión tamén se aprobou a creación da cuarta vicepresidencia, que será ocupada polo presidente saínte Iker Sertucha.

Por outra banda, o Concello de Vigo
concedeu ao Servizo de Información,
Orientación Laboral e Apoio ao Emprego específico para persoas con
discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento da provincia de
Pontevedra a “subvención destinada a
entidades sen ánimo de lucro para a
realización de actividades na área dos
servizos sociais no 2020".
Novas axudas que sen dúbida
contribuirán aque continuemos dando
pasos cara á verdadeira inclusión
sociolaboral do noso colectivo en
Galicia.

Pola súa banda, a secretaría permanece inalterada, actualmente ocupada por Carlos Fernández, presidente do Consello Territorial da ONCE en
Galicia. O resto de cargos, segundo informou CERMI Galicia, non sufriron
variacións.
Despois das novas incorporacións de PREDIF Galicia e CEGASAL, o
pasado mes de xullo, CERMI Galicia queda composta por doce entidades,
catro fundadoras, tres ordinarias e cinco adheridas, todas elas representadas nas Asembleas.
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Dispoñible en lectura fácil a nova ley que prohíbe e a
esterilización forzada
Xa podes consultar a nova lei que prohibe a esterilización forzada na
súa versión adaptada a lectura fácil
Deste xeito, fai que o seu contido sexa accesible a persoas con
dificultades de comprensión, precisamente ás persoas directamente
afectadas por este cambio lexislativo.
O documento resume e facilita a comprensión da Lei orgánica
2/2020, do 16 de decembro, de modificación do Código penal para a
erradicación da esterilización forzada ou non consentida das persoas
con discapacidade xudicial.
A Lei, aprobada o 2 de decembro e publicada o 17 de decembro polo
BOE, elimina o parágrafo 2 do artigo 156 do Código Penal,
prohibindo así as esterilizacións forzadas e involuntarias, que se
realizaron na súa maioría a mulleres con discapacidade intelectual ou
con capacidade legal modificada.
O documento está dispoñible para a súa consulta e descarga na páxina web de FADEMGA ou de Plena inclusión España.

FADEMGA Plena inclusión Galicia supera a auditoría de
renovación do certificado de calidade conforme aos
estándares esixidos pola norma UNE-EN ISO 9001:2015
Pasaron xa once anos dende que a Federación iniciara o camiño cara a ISO 9001, unha norma a nivel internacional
que determina os requisitos de modelo de xestión que debe cumprir unha organización. A norma Calidade UNE-EN
ISO 9001:2015 promove un enfoque baseado en procesos e asegura o cumprimento dos requisitos legais e regulamentarios aplicables nun esforzo constante de mellora continua baseado no ciclo de Deming: planificar, facer,
comprobar e actuar.
Actualmente FADEMGA Plena inclusión Galicia dispón da certificación ISO 9001:2015 cun alcance a prestación do
servizo de respiro familiar en estancias grupais en aloxamentos comunitarios e a xestión do servizo de respiro familiar para apoios puntuais. E tamén respecto ao servizo de intermediación laboral de persoas con discapacidade
intelectual: entrevistas ocupacionais, orientación laboral, formación transversal para a procura, mantemento e
fomento do emprego, seguimento e apoio a inserción e captación e xestión de ofertas de emprego (o servizo de
emprego con apoio). Así coma o deseño e impartición da formación presencial para o emprego para persoas con
discapacidade intelectual. Servizos que o pasado 30 de novembro e 1 de decembro foron auditados pola empresa
de auditoría externa AENOR, a cal comprobou que o noso sistema de xestión da
calidade se axeitaba aos estándares e requisitos da norma de referencia ISO
9001:2015, expedindo así a renovación da certificación ata o ano 2024.
O proceso ata acadar o obxectivo final de superar a auditoría externa de certificación tivo a implicación de todo o persoal ao que alcanza o sistema de xestión de
calidade.
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FADEMGA Plena inclusión Galicia

Nace a nova comunidade de LinkedIn "O meu talento para
a diversidade: inclusión laboral de persoas con discapacidade
intelectual"

Plena inclusion España ven de crear unha nova comunidade
en LinkedIn co obxectivo de conectar expertos profesionais
en inclusión laboral e persoas con discapacidade intelectual
ou do desenvolvemento, con empresas e administracións
públicas interesadas na xestión da diversidade.
Trátase da comunidade ‘O meu talento para a diversidade:
inclusión laboral de persoas con discapacidade intelectual’,
onde se convida a compartir dúbidas, experiencias e crear
coñecemento compartido.
Esta é unha das diferentes accións levadas a cabo por Plena
Inclusion España no marco do proxecto My Talents For
Diversity, coordinado pola organización europea Inclusion
Europe e no que tamén participan as organizacións EVPIT
(Estonia) e Amberes co obxectivo de sensibilizar ás empresas
e administracións públicas sobre os beneficios da xestión da
diversidade e a contratación de persoas con discapacidade
intelectual, TEA ou parálise cerebral.

Na web de Plena inclusión España ou FADEMGA
Plena inclusión Galicia podedes atopar guías sobre
como crear perfís en LinkdIn

O Concello da Coruña concede a FADEMGA una nova
subvención destinada a promover a igualdade e inclusión social
O Concello da Coruña colabora coa nosa Federación grazas á concesión
dunha nova subvención por una contía de 2.399,58 € que terá como
obxectivo apoiar económicamente ás entidades da cidade na promoción
da igualdade de xénero e a inclusión social, así como promover o
fortalecemento e empoderamento do movemento asociativo na acción
dos dereitos dos colectivos minoritarios.
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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

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

