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
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FADEMGA Plena inclusión
Galicia cumpriu 40 anos de
loita pola plena inclusión

O pasado 16 de novembro, persoas con discapacidade intelectual, familiares, profesionais, voluntarios, directivos e membros das principais
institucións galegas, reuníamonos no Palacio de
Congresos de Santiago para celebrar os 40 anos
da nosa Federación.

alcanza os 115 millóns de euros, o máis alto da
historia de Galicia, que supón un 77% máis que en
2009”. «Seguiremos facendo camiño xuntos», indicou, ao subliñar que o Goberno galego estará á
beira das persoas con discapacidade e das súas
familias desde os primeiros anos de vida.

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, a Conselleira de Política Social, Fabiola
García, o Director Xeral de Maiores e Discapacidade, Ildefonso de la Campa, así como o presidente
do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices
o presidente do CERMI Estatal, Luis Cayo, o
presidente de Plena inclusión Santiago López
Noguera e unha ampla representación da Xunta
Directiva da nosa Confederación, nos acompañaban nesta xornada tan especial.

:: O acceso ao emprego

O presidente da Xunta de Galicia, quixo aproveitar
esta ocasión, para sinalar “que a próxima década
será un lugar máis amable e inclusivo para todas
as persoas con discapacidade, cunha sociedade
civil cada vez máis concienciada, unha rede de
entidades viva e activa e un Goberno galego que
non dará un paso atrás no seu compromiso pola
plena inclusión”. Feijoo destacou que “o orzamento destinado no 2020 á atención á discapacidade

Feijóo tamén subliñou a importancia de continuar
fomentando o acceso ao emprego, un ámbito no
que “Galicia xa é Comunidade de referencia a
nivel nacional" na inclusión de persoas con discapacidade intelecual, transmitiu. “Neste sentido, a
Administración sacará en 2020 novas probas de
Oferta Pública de Emprego (OPE) destinado a este
tipo de potenciais traballadores. Esta será a segunda convocatoria de emprego para a inclusión,
despois da oferta de 2016 de 30 prazas de
celador no Servizo Galego de Saúde.
Ademáis, o presidente subliñou o “compromiso
crecente por parte da sociedade galega, que non
se percibe soamente no sector público, senón
tamén a través da iniciativa privada grazas aos 40
millóns de euros que a Xunta destina anualmente
ás empresas para avanzar no emprego inclusivo”.
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Nos últimos 5 anos, o número de persoas con discapacidade que traballa en Galicia creceu un 75%,
unha cifra que contrasta co 22% de incremento da
media nacional” precisou “Xa hai máis de 25.000
persoas con discapacidade que forman parte da
poboación ocupada”.
As 2.300 prazas públicas nos centros residenciais
ou o crecemento exponenial da rede de servizos de
atención temperá, tamén foron algunhas das cuestións que Feijóo non quixo pasar por alto nesta
xornada.
:: Apoio do Parlamento Galego
Durante o acto, puidemos contar tamén coa participación do presidente do Parlamento Galego,
Miguel Ángel Santalices, quen apuntou o
“compromiso” da Cámara galega coa discapacidade, un comproiso “que se acredita pola vía dos
feitos”.
Ao respecto, Santalices recordou que o seu compromiso ratifícase “máis alá da función propiamente lexislativa ou da actividade da Comisión
especial non permanente para o seguemento das
políticas relacionadas coa discapacidade”.
“No Parlamento, a aposta pola inclusión é visible
na colaboración con diferentes entidades que operan no ámbito da discapacidade en Galicia, na
sinalización orientada ás persoas con trastorno do
espectro autista, a interpretación dos plenos da
Cámara con lingua de signos e na complexa intervención programada para mellorar a accesibilidade no Pazo do Hórreo”.
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:: Un día para poñer en valor os logros
Durante o seu discurso inaugural, o presidente da
Federación, Eladio Fernández, destacou “as 4 décadas de traballo, de esforzo e de loita baixo a
premisa da ilusión e de que construír unha sociedade mellor era posible. Onde tódalas persoas con
discapacidade intelectual e do desenvolvemento
fosen valoradas como o que son: cidadáns de
pleno dereito”.
Fernández destacou tamén “o carácter reivindicativo que está no ADN de FADEMGA: grazas a él
conseguimos superar a época de escurantismo,
(onde o apoio aos dereitos máis básicos era prácticamente nulo), e conseguimos que os políticos,
colocaran á discapacidade intelectual onde debía
estar: no plano dos dereitos”
Durante a súa intervención, quixo tamén recordar
a figura do anterior presidente Julio Cortiñas, quen
presidiu a Federación durante 20 anos “o compromiso de Julio con este proxecto foi sempre innegable xa dende o principio, coa organización das
primeiras xornadas sobre integración do minusválido psíquico no mundo laboral, alá polo 1988, en
Carballiño. Ti nos abriches moitas portas, e fuches
o faro de luz que seguiu guiando o noso traballo
ata hoxe” e finalizou destacando “o agradecemento de tódolo movemento asociativo de familias ao
teu traballo, que abriu camiño para os demáis e a
min, persoalmente, facilitoume o liderazgo destes
últimos dez anos, despois de coller o teu relevo no
2011”.
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polas orixes do Movemento Asociativo en Galicia e
pasando polas épocas máis difíciles de asentamento e evolución da Federación, ata chegar aos testemuños das persoas con discapacidade intelectual e
familias e o seus desexos de futuro.

Recepción no Concello de Santiago ás Xuntas Directivas de Plena
inclusión e FADEMGA, o día previo á celebración do Aniversario
:: Eladio Fernández: homenaxe a toda unha vida
de traballo no sector da discapacidade intelectual
Dentro do marco da conmemoración dos 40 anos
de FADEMGA, realizouse unha homenaxe a Eladio
Fernandez polos seus 20 anos de traballo continuo
no ámbito da discapacidade intelectual.
Nunha celebración especial que levou a cabo o día
previo ao acto de aniversario, na recepción no Pazo de Raxoi (Concello de Santiago de Compostela),
as xuntas directivas de Plena inclusión e FADEMGA,
entregaronlle un recoñecemento polo seu labor.
Na súa traxectoria profesional Eladio Fernández
exerceu como membro da Xunta Directiva da Plena
inclusión España como representante de Galicia
(1999-2007), Presidente da Asociación Special
Olympics Galicia (2000 - actualidade), Membro do
Comité Executivo e da Asemblea Xeral do CERMI
Galicia (2011 - actualidade) e Presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia (2011- actualidade), entre outros importantes cargos.
:: Entrega de agasallos e recoñecemento aos pais
fundadores
Durante o acto do 4o Aniversario, tamén houbo
tempo para a entrega de agasallos ás diferentes
persoas que fixeron posible estas 4 décadas de inclusión. Representantes das entidades fundadoras
de ASPRONAGA, ASPAS, CHAMORRO, SAN FRANCISCO e ASPANAS, recibiron un recoñecemento
pola súa labor pioneira en Galicia. Recoñecementos que continuaron durante a tarde, coa entrega
do libro conmemortivo a tódalas entidades federadas.
Durante
a xornada, tamén puidemos ver un
pequeno vídeo ao través do cal fixemos repaso polos 40 anos de historia da federación, empezando

Varias imaxes da entrega dos recordos conmemorativos ás autoridades,
entidades fundadoras e antigos directivos da Federación
INFO XXI
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:: Entrega de premios do 1º Certame de relato curto en lectura fácil e reclamo dunha Oficina de
Accesibilidade
A vicepresidenta da Federación, Carmela González
Lagarón, e a Conselleira de Política Social Fabiola
García, foron as encargadas durante o acto de
aniversario, de facer entrega de agasallos aos gañadores do 1º Certame de Relato Curto en Lectura
fácil, unha iniciativa posta en marcha por primeira
vez para fomentar o emprego deste método que
permite que tódalas persoas teñan acceso á información de maneira clara.

Fóra do ámbito da discapacidade, moi poucas persoas coñecen o termo “accesibilidade cognitiva” e
moito menos coñecen o que é a LECTURA FÁCIL, a
pesar de que Galicia é a segunda comunidade
autónoma que a contempla na súa Lei de Accesibilidade.
Para nós é vital promocionar en todos os ámbitos
este tipo de accesibilidade, pois non hai inclusión
posible se non hai antes unha accesibilidade que
nos garanta a todos o dereito á información e o
dereito para acceder aos espazos de participación.

Desde hai anos, en FADEMGA estamos comprometidos con esta causa, e por iso, aproveitando
esta ocasión tan significativa, gustaríame animar á
Administración a que apoie en Galicia a creación
dunha Oficina de Accesibilidade Cognitiva, un
proxecto que xa funciona en Estremadura (coa chamada OACEX), con excelentes resultados e que sen
dúbida, axudaría a impulsar a accesibilidade cognitiva na nosa comunidade, permitindo ás persoas
con discapacidade intelectual a posibilidade de
atopar unha alternativa laboral, reivindicar os seus
propios dereitos e alcanzar a súa inclusión social”.
A vicepresidenta aproveitou esta oportunidade para salientar a necesidade de poñer en marcha na
nosa comunidade unha oficina de accesibilidade
cognitiva, “A accesibilidade é un dos dereitos básicos de todas as persoas, con discapacidade intelectual, para que poidan levar o seu proxecto de
calidade de vida da forma máis autónoma posible
e coas mesmas oportunidades que os demáis.
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Finalizado o seu discurso, a vicepresidenta e a
Conselleira fixeron entrega dos agasallos aos premiados no Certame, as entidades de ASPADISOL,
Escravas da Virxe Dolorosa, ASPADEZA así como a
unha usuaria do Servizo de Información e Orientación Laboral de FADEMGA en Vigo.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

Discapacidade intelectual e problemas de saúde mental
asociados: FADEMGA abordou a dobre discriminación
deste colectivo no seu 13º Seminario

A Facultade de Psicoloxía de Santiago, acolleu o pasado 29 de novembro o “13º Seminario sobre discapacidade intelectual e saúde mental”, organizado por FADEMGA Plena inclusión Galicia, coa colaboración
do Grupo de Traballo de Trastornos Mentais e/ou alteracións de conduta.
O director xeral de educación, Manuel Corredoira destacou durante a inauguración da xornada que
“falamos dun sector cunha maior vulnerabilidade a este tipo de trastornos, de aí a necesidade dunha atención máis pormenorizada, xa dende a infancia. O noso obxectivo é contar con centros de educación máis
inclusivos, sempre respetando os intereses e as necesidades das persoas e das familias. Facer unha escola
inclusiva é un reto no que estamos a traballar, mediante a elaboración de diferentes protocolos dirixidos
aos profesionais do ensino, como o Protocolo para a atención educativa ao alumnado con Síndrome de
Down e ou discapacidade intelectual un instrumento que estamos tratando aplicar ao 100% en tódolos
centros educativos”.
Sinda Blanco, Subdirectora Xeral de Atención Primaria do SERGAS, tamén quixo acompañarnos nesta xornada e quixo destacar que “a atención primaria é o primeiro nivel onde se detectan estas patoloxías, estimándose que o 20% da poboación sufrirá nalgún momento da súa vida un trastorno mental”
Finalmente, o presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia Eladio Fernández, abordou a dobre discriminación que sofren estas persoas, “ter unha boa saúde mental é algo máis que a ausencia de trastornos
mentais. Ter unha boa saúde mental é sinónimo de benestar e de inclusión na sociedade, e as persoas con
discapacidade intelectual con problemas de saúde mental asociados, enfréntanse na maioría dos casos a
máis rechazo e a máis prexuízos sociais; enfréntanse, en definitiva, a unha doble discriminación por parte
da sociedade”.
O Seminario da Discapacidade permite cada ano traballar na mellora dos apoios que reciben na nosa
comunidade as persoas con discapacidade intelectual con trastornos mentais e/ou alteracións de conduta
asociados, dando resposta ás necesidades do colectivo a través de diferentes relatorios e talleres prácticos.
A través deste tipo de encontros, FADEMGA Plena inclusión Galicia busca a implicación de maneira activa,
da Administración e profesionais (psiquiatras das Unidades de Saúde Mental do SERGAS e demais profesionais vinculados como logopedas, psicólogos etc.) para asegurar o dereito a unha atención, un apoio e
un tratamento idóneo.
INFO XXI
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“Hai moitas capacidades detrás dunha discapacidade” nova
campaña publicitaria da Federación polo fomento de
oportunidades no emprego

Coincidindo co Día Internacional das Persoas con Discapacidade que se celebra o 3 de decembro, e coa
celebración do noso 40 Aniversario, lanzamos a campaña “Hai moitas capacidades detrás dunha discapacidade intelectual” que quere chamar a atención sobre as dificultades que sofren as persoas con discapacidade intelectual para acceder a un emprego digno. Estas barreiras teñen como consecuencia o empobrecemento deste sector da poboación. Trátase dun problema tan descoñecido como grave.
E se puidésemos ver as capacidades antes que a discapacidade?
No vídeo da campaña móstrase o experimento real no que participaron 3 consultoras de recursos humanos, especializadas na selección de directivos, e tres candidatos a un emprego. Durante o proceso de selección, completamente a cegas, as expertas teñen que avaliar a un candidato para un posto concreto.
Estarán ou non capacitados para iso?
Segundo o Artigo 35 da Constitución Española:
1.

Todos os españois teñen o deber de traballar e o dereito ao
traballo, á libre elección de profesión ou oficio, á promoción a
través do traballo e a unha remuneración suficiente para
satisfacer as súas necesidades e as da súa familia, sen que en
ningún caso poida facerse discriminación por razón de sexo.

Pero o certo é que só 7 de cada 100 persoas con discapacidade intelectual, que poden traballar, fano e é
cobrando un 60%. Estas dificultades levan ás persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias a
sufrir risco de exclusión social.
Na campaña “Hai moitas capacidades detrás dunha discapacidade intelectual” os grandes protagonistas
son os candidatos ao emprego: Pilar, Débora e Alberto. Eles dan voz a un colectivo poucas veces escoitado
e completamente ignorado en cuestións de emprego.

Canto nos estaremos perdendo por mirar o mundo a través dos nosos prexuízos?
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:: O impacto da campaña nos medios

Máis de 200 alumnos de FADEMGA opositan este
domingo para as probas de acceso á Xunta
O recinto da Fundación Semana Verde de Galicia en Silleda foi escenario o 1 de
decembro das probas convocadas en exclusiva para o colectivo.
Máis de 200 alumnos de FADEMGA Plena inclusión Galicia
asistiron o pasado 1 de decembro ao exame para persoal
subalterno que a Xunta de Galicia convoca en exclusiva para o
noso colectivo.

A campaña logrou rápidamente un
carácter viral nas redes, chegando a
contar con 1.922.343 de visualizacións,
que se viron incrementadas posteriormente a través de tódalas contas de
entidades sociais que se fixeron eco do
mesmo, como o Colegio Profesional de
Logopedas de Galicia, a Fundación
Bertín Osborne, Spanish revolution,
Gorabide, Proyecto EMPAR, Social Co,
Fundación Española de la Tartamudez,
Fundación Barrié, Briefing Galego,
LatinSpots…
Asi como entidades federadas e
federacións de Plena inclusión.
Pero a vida da campaña foi máis alá
das redes, incrementando a incidencia
da mesma grazas a inserción en cines
de toda Galicia (concretamente nas
cidades de Santiago, Lugo, Vigo, Cee)
así como na TVG onde se puido ver durante todo o mes de decembro.

O presidente da Federación, Eladio Fernández, quixo destacar
a gran representatividade de FADEMGA á hora de preparar
aos aspirantes a esta praza “das 500 persoas con discapacidade intelectual que se presentaron ao exame da Xunta de
Galicia, 354 están vinculadas á Federación e máis de 200
formáronse connosco durante meses nas clases de preparación
de oposicións que ofrecemos nas 4 provincias. En FADEMGA
Plena inclusión traballamos co obxectivo de potenciar as
habilidades de cada persoa con discapacidade intelectual e
ofrecemos material adaptado a lectura fácil, o que lles facilita
os alumnos a comprensión e o estudo do temario”.
Por outra banda, o presidente destacou tamén o apoio integral
da Federación, non só durante o proceso de preparación das
probas “tamén se prestan apoios para a inserción e adaptación
efectiva ao posto de traballo e á contorna laboral dos traballadores con discapacidade intelectual. Ademais, levamos a cabo
un seguimento do desempeño da actividade laboral que inclúe
formación continua en competencias instrumentais, transversais
e laborais”
:: Ofrecendo as oportunidades e os apoios adecuados a cada
persoa
O Servizo de Emprego e Formación de FADEMGA Plena
inclusión Galicia conta cunha experiencia de máis de 20 anos,
desenvolvendo actuacións orientadas a fomentar o emprego
das persoas con discapacidade intelectual, así como o apoio a
todas aquelas que xa o teñen e queren mantelo, xa que o emprego é un factor crave para a inclusión social deste colectivo.

INFO XXI
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Celebramos a segunda edición de "Xuntos medramos nos apoios
que prestamos"

A maioría das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento envellecen antes e máis rápido que o resto da poboación. Moitas persoas con discapacidade a partir dos 45 anos presentan procesos
de envellecemento que a poboación xeral soe ter cara ós 65 ou 70 anos.
Dende a Federación cada vez somos máis conscientes desta realidade, máis evidente se cabe nunha pobación tan envellecida como a da nosa comunidade, e por elo puxemos en marcha esta 2ª sesión de traballo
sobre o proceso de envellecemento en persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento:
"Xuntos medramos nos apoios que prestamos".
A vicepresidenta de FADEMGA Plena inclusión, Carmela González, inauguraba a xornada destacando que
o envellecemento poboacional “é un dos principais retos que debemos asumir como sociedade. Aféctanos
a todos, non soamente ao ámbito da discapacidade intelectual, aínda que se ben é certo, o noso colectivo
enfréntase a un envellecemento prematuro, xa que en moitos casos este proceso iniciase aos 45 anos, ou
incluso antes“.
Durante o día, os asistentes (persoas con discapacidade intelectual, familiares e profesionais) puideron
coñecer e traballar sobre novos modelos de atención grazas á Subdirectora Xeral de Recursos residenciais
e Atención Diurna, María del Mar Ferreiro Broz, que presentou o modelo “Casa do maior” (un proxecto
pioneiro de atención a persoas dependentes que consiste en habilitar unha vivenda para que os usuarios
poidan pasar ata oito horas ao día atendidos por un especialista) e novos proxectos noutras comunidades,
como o proxecto “A gusto na miña casa” de PRONISA – Plena inclusión Castela e León cuxo obxectivo é
que as persoas maiores con dependencia, discapacidade ou enfermidade crónica que residan no medio
rural sexan atendidas nos seus fogares recibindo os apoios necesarios por parte dos profesionais.
Avanzada a xornada, a Federación tamén presentou o vídeo “Cumprindo anos contigo” onde se recollen
as principais realidades que ocupan e preocupan ás familias, asociacións e persoas con discapacidade
intelectual cando estas se fan maiores.
En definitiva, un día para pensar, descubrir e debater cales son as novas necesidades que se xeran e, por
conseguinte, cales son as respostas idóneas que deberiamos brindar para que as persoas con discapacidade intelectual máis maiores poidan gozar dunha vida que lles permita acadar altos niveis de realización
persoal. Respostas que debemos atopar con urxencia, pois a realidade mesma nos apremia.
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FADEMGA Plena inclusión inicia o proxecto de adaptación de
sentenzas a lectura fácil
A lectura fácil chega aos xulgados galegos grazas a este proxecto, froito da colaboración da Federación co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
e a Consellería de Xustiza.
A adaptación de sentenzas a lectura fácil permitirá que centos de persoas con discapacidade intelectual podan comprender aqueles documentos
xurídicos que lles afectan directamente
A falta de tempo para explicarse, a linguaxe excesivamente técnica ou a falta dunha información
clara e en termos que poidan comprender son
algunhas das barreiras que se atopan as persoas
con discapacidade intelectual cada vez que inician
algún procedemento xudicial.
A Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia (TSXG), a dirección Xeral de Xustiza da
Xunta de Galicia e FADEMGA Plena inclusión
Galicia, asinaron un Convenio para poñer en
marcha este proxecto pioneiro na nosa comunidade que agora é unha realidade, e mediante o cal
se adaptarán as sentenzas que afectan a personas
con discapacidade intelectual e persoas con
maiores problemas de comprensión a lectura fácil.
Un proxecto piloto na nosa comunidade que comeza a desenvolverse no Xulgado de Primeira Instancia número 6 de Santiago de Compostela.
En palabras de Eladio Fernández, presidente da
Federación, “A partir de agora, tódolos galegos e
galegas con e sen discapacidade intelectual, contarán coas mesmas oportunidades para interpretar a
realidade e actuar en consecuencia, de forma
autónoma e libre. O acceso á información, é vital
para que esto sexa posible”
Con este proxecto de adaptación de sentenzas e de
información xurídica, Galicia únese a outras comunidades como Asturias (pioneira na implantación
desta medida), Andalucia ou La Rioja, que veñen

de incorporar a lectura fácil ao ámbito xurídico.
:: A lectura fácil
A Lectura Fácil forma parte dunha idea máis
ampla de accesibilidade cognitiva, destinada a que
as persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento poidan acceder á información e
á comprensión da súa contorna.
Na actualidade hai unha gran multiplicidade de
iniciativas onde FADEMGA Plena inclusión colabora como son proxectos na contorna xornalística
(con revistas en Lectura Fácil), cultural (información
de museos, obras de teatro, adaptación de novelas
e clubs de lectura) e tamén do ámbito social
(publicacións sobre prevención da violencia de xénero) e sanitario (información ao paciente).
:: Linguaxe fácil, non infantil nin simplista
As normas básicas da Lectura Fácil consisten en
usar oracións simples e curtas, coa estrutura de
suxeito+verbo+complemento, escribir de modo
directo, limitar o número de ideas, dar preferencia
á voz activa sobre a pasiva e recorrer sempre ao
mesmo sinónimo.
Igualmente, evitanse os tecnicismos, a linguaxe
figurada, os tempos verbais do subxuntivo e o condicional, as oracións impersonais e complexas, as
abreviaturas e siglas, o punto e coma, os puntos
suspensivos e os incisos que rompen a continuidade.
A adaptación non cambia nin modifica en nada os
contidos das sentenzas, pero fai que estas sexan
máis comprensibles para as persoas ás que se refiren.

Á esquerda, imaxe da primeira reunión do equipo de validación de
sentenzas a lectura fácil, na sede da Federación.
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O 19.º Encontro de Autoxestores reuniu en Lalín a más de
cen participantes
O pasado 25 de outubro comezaba en Lalín o 19º Encontro Autonómico de Autoxestores lugar no Hotel
Spa Norat Torre do Deza e onde se congregaban máis de 100 persoas con discapacidade intelectual procedentes de toda Galicia.
Nesta ocasión, o acto central da xornada xirou en torno ao encontro con políticos, onde os representantes
das diferentes forzas puideron achegar as súas propostas en materia social. Mariña Ortega Otero,
deputada do PSOE no Congreso, Montse Prado, deputada do BNG, Paula Quinteiro, deputada do Grupo
Común Esquerda, Paz Pérez Asorey, concelleira do PP de Lalín e Paula Vázquez Verao, representante do
Grupo Mixto no Parlamento, foron as representantes que responderon as preguntas e dúbidas dos nosos
autoxestores.
Pero os dous días deron para moitos
máis temas, e os grupos de autorepresentantes puideron tamén participar en relatorios e talleres sobre
saúde e coidado persoal, accesibilidade cognitiva, ocio sen apoios,
acceso ao voto e mesmo escoitar
diferentes experiencias de participación na comunidade.
O Director Xeral de Educación,
Manuel Corredoira e o Director Xeral
de Maiores e Discapacidade, Ildefonso de la Campa tamén quixeron
apoiar este encontro participando na
inauguración e clausura respectivamente, e animando a tódolos asistentes a trasladar as súas inquedanzas
aos responsables políticos.
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Na imaxe superior, un dos momentos do encontro cos responsables políticos. Na imaxe
inferior, o presidente de FADEMGA Eladio Fernández, ao carón do Director Xeral de
Maiores e Discapacidade, Ildefonso de la Campa.

FADEMGA Plena inclusión Galicia
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O Foro de Familias reflexiona
sobre a importancia da
comunicación

Participamos nunha xornada sobre
turismo inclusivo na Ribeira Sacra

O Hotel Congreso acolleu unha nova edición do
Foro de Familias!
Este Foro, un clásico da nosa Federación, volveu
con forza para abordar a importancia da comunicación dentro da familia. Un espazo aberto á
participación, onde puidemos reflexionar sobre
as dificultades de participación e de comunicación dentro das familias a través da “simulación”
de varias situacións, nas que se puxeron de manifesto os temas máis problemáticos que costa
abordar coa familia, especialmente, nas familias
que contan cun membro con discapacidade intelectual no seu seo, como por exemplo, a sexualidade, as herdanzas, a comunicación nos
momentos difíciles, a morte, o duelo, a autonomía, a toma de decisións ou diferentes temas de
carácter legal.
O Foro de Familias é xa un clásico dentro do
Programa de actividades da Federación, e por
elo continuamos a fomentar, cada edición, a
importancia da participación.

A Ribeira Sacra impulsa un proxecto inclusivo para
persoas con discapacidade. A directora de Turismo
de Galicia, Nava Castro, participou na presentación
da iniciativa, que forma parte das 350 actividades
beneficiarias do programa "O Teu Xacobeo", unha
convocatoria no marco do Xacobeo 2021.
A idea é a creación dunha oferta turística nesta paisaxe cultural que opta a Patrimonio da Humanidade
que teña en conta ás persoas con dificultades sensoriais, cognitivas e motoras. " Dotarase a axentes turísticos e á poboación local das competencias precisas",
explican dende a Xunta.
"Patrimonio e turismo inclusivo na Ribeira Sacra" é o
nome do proxecto, que coordinadará o Ateneo de
Pontevedra e no que participaremos dende
FADEMGA plena inclusión Galicia co noso asesoramento.
"Esta iniciativa permitirá poñer en marcha propostas
turísticas con enfoques inclusivos e de xénero dende o
punto de vista da peregrinación, a antropoloxía, o
enoturismo, a gastronomía ou a navegación fluvial
desta zona". Nava Castro destacou esta aposta turística "por e para todos”.

Varias imaxes dos participantes no Foro celebrado a finais de
novembro
14
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O inicio do proxecto será un traballo de campo para
diagnosticar a situación actual da zona. Posteriormente, editarase unha guía de experiencias turísticas
inclusivas.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

Entidades FADEMGA Plena
inclusión Galicia avanzan na
elaboración dos plans de persoas

“A Vida é Puro Teatro”: terceiro
encontro formativo de irmáns e irmás

O pasado 10 de decembro tivo lugar unha segunda sesión de consultoría sobre plans de persoas Plena inclusión que foi dirixida por Juan
Fontela, director de persoal de ASPRONAGA que
participou no equipo motor do modelo de Plans
de persoas Plena inclusión e ten máis de dez anos
de experiencia en implantación, mantemento e
mellora segundo o modelo de plans de persoas
de Plena inclusión.
En total son catro as entidades que están asistindo a estas sesións de consultoría; concretamente
ASPANAS, ASPADEZA, ASPANAEX e AMIPA.
Nesta segunda sesión, as catro entidades compartiron as súas diagnoses respecto aos recursos
humanos e plantexaron posibles liñas de traballo
en relación a análise realizada. A execución do
proxecto promovido por FADEMGA Plena inclusión Galicia, pode facerse realidade grazas a financiación da Fundación ONCE, a confederación
Plena inclusión e esta impulsando que entidades
federadas teñan un novo enfoque da dirección e
desenvolvemento de persoas; considerando os
recursos humanos como factor diferencial, en relación co seu entorno, e en relación coa finalidade e obxectivos das actuacións que desenvolven.
Os plans de persoas Plena inclusión pretenden
acadar os seguintes obxectivos:
- Lograr unha visión compartida de tódolos membros do equipo de en que organización se está e
para que.
- Ser un marco no que se deixe claro, e do xeito
máis equilibrado posible, que é o que pide a organización aos seus profesionais, máis alá das
tarefas propias da súa función, e que é o que lles
ofrece, sempre nun marco de mellora continua.
- Lograr a corresponsabilidade de todos en que o
equipo funcione ben. Elo é responsabilidade da
dirección, pero tamén de todos e cada un dos
membros.
- Facilitar a mellora individual e profesional dos
membros do equipo a través da xestión das competencias, entendidas estas como un “Conxunto
de coñecementos, aptitudes e actitudes que se
deben aportar a un posto de traballo para realizalo co máis alto grao de eficiencia”.

Os pasados 19 e 20 de outubro, o grupo de irmáns
da Federación celebrou unha nova edición do seu
encontro en Padrón, onde puideron coñecerse mellor
e compartir experiencias de vida.
Dous días de confraternización nos que fixemos un
repaso a través dos logros acadados polos irmáns
dentro do movemento asociativo de Plena inclusión,
e avaliar as dificultades para participar dentro da
familia: o proteccionismo, a (in)comunicación, a (des)
información, os medos, os malentendidos á hora de
expresarnos… O encontro serviu, ademáis, para poñer en marcha as diferentes dinámicas que protagonizarían o Foro de Familias celebrado en novembro.

Novas axudas do Concello de
Ourense e do Concello de Lugo
O Concello de Ourense ven de conceder unha nova
axuda á nosa Federación, para os Servizos de
emprego para persoas con disapacidade intelectual
ou do desenvolvemento en Ourense.
Trátase dun importe de 4.839,52 euros, que contribuirán a fomentar a inclusión laboral do noso colectivo na provincia.
Por outra banda, o Concello de Lugo colabora coa
Federación a través dunha nova subvención nominativa de 2.000€ para o desenvolvemento do programa de Servizo de Información e Orientación Laboral
(SIOL) e o Servizo de Apoios para o Emprego
(SAE) para persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento durante o 2019.

- Promover a satisfacción laboral e a busca da
máxima competencia 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

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

