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

Participamos nunha xornada
de sensibilización co Grupo
Parlamentario Popular

O pasado 15 de marzo o presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia participou no encontro que
tivemos as entidades membro do CERMI Galicia co Grupo Parlametario Popular.
O encontro contou coa participación da conselleira de Política Social, Fabiola Martínez; o voceiro do
Grupo Popular, Pedro Puy, e a deputada responsable de temas sociais do PP, Marta Rodríguez,
organizadora do acto.
Nesta mesa, estivemos presentes representantes das 10 organizacións pertencentes a CERMI Galicia,
puidendo trasladar trasladar as principais peticións de cada entidade.
Durante a súa intervención, Eladio Fernández puxo sobre a mesa algúns dos temas de maior actualidade
que están a ocupar e preocupar ao noso coletivo como son a carteira de servizos, a necesidade de que se
apoie o desenvolvemento do Concerto Social e que se vixile e garantice a continuidade e sosteñibilidade
dos servizos actuáis, a problemática do copago e as situacións de discriminación que está a xerar, así
como outros temas como a necesidade de promover a investigación e a accesibilidade cognitiva que
permita acceder á información a centos de persoas con discapacidade intelectual.
:: Comisión permanente sobre discapacidade
Por outra banda, o Comité de Entidades Representantes
de Persoas con Discapacidade de Galicia (CERMI
Galicia) expuxo ao Grupo Parlamentario Popular do
Parlamento de Galicia a necesidade de crear unha
comisión permanente sobre discapacidade na Cámara
autonómica, así como a necesidade de crear un espazo
sociosanitario común e actualizar o censo de persoas
con discapacidade.
Así o trasladou o presidente de CERMI Galicia, Iker
Sertucha, durante a súa intervención.
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Plena inclusión mostra o seu
rexeitamento á directriz da Xunta
Electoral Central que discrimina ás
persoas con discapacidade intelectual
As persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, e as organizacións que as apoian,
esixiron o fin da discriminación ao votar, así como a necesidade de procesos electorais fáciles de
entender. Todo elo, a través de diferentes accións reivindicativas en case 50 localidades españolas.
No acto estatal de Madrid, Plena inclusión España volveu a sancionar por discriminatoria a instrución da
Xunta Electoral Central –que convida os partidos políticos a apuntar o DNI das persoas con discapacidade
que crean que non votan libremente- e anunciou que acudirá ao Defensor do Pobo, ao que xa enviou
unha carta oficial.
O anuncio realizouse durante o mitin de líderes con discapacidade intelectual e a pegada de carteis
celebrados na Praza Carlos Trías Beltrán en Madrid. Neste acto tamén se demandou que se cambie o
nome de dita praza -que agora ten o nome dun dos fundadores de Falanxe Española das JONS-polo novo
de “Plena inclusión”, un movemento asociativo que agrupa a 900 entidades de todo o Estado que
traballan para defender os dereitos das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
:: Primeiras eleccións en igualdade de dereitos
A un mes das eleccións xerais, o movemento asociativo celebra que en 2018 –nun fito históricorecuperasen o dereito a voto unhas 100.000 persoas incapacitadas, a mayoría, persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento.
Pero a nosa Confederación Plena inclusión, tamén sinala que aínda falta moito por percorrer para que se
cumpra este dereito. Por exemplo: o fin de actitudes discriminatorias como a da Xunta Electoral Central.
Tamén demanda maior accesibilidade cognitiva nas eleccións con programas electorais en lectura fácil ou
mellorar a sinalización dos colexios electorais.
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Silleda acolleu o primeiro proceso selectivo do SERGAS para
postos reservados a persoas con discapacidade intelectual
Silleda acolleu o pasado marzo o primeiro
proceso selectivo do SERGAS convocado en exclusiva para persoas con discapacidade intelectual.
Un total de 219 persoas con discapacidade
intelectual, concorreron a esta quenda específica
do SERGAS, das cales 153 (o que supón un
69,86% do total) recibiron apoios de FADEMGA
Plena inclusión Galicia. Concretamente, a nosa
federación habilitou apoios para 70 persoas con
discapacidade intelectual da provincia da Coruña,
21 de Lugo, 20 de Ourense e 42 de Pontevedra.
Unha vez finalizado este primeiro exame, os
aprobados serán convocados ás seguintes probas
que avaliarán os coñecementos da parte común
do temario oficial (5 puntos) e os coñecementos
de lingua galega (5 puntos), estando exentos
desta proba os aspirantes que acrediten un nivel
Celga 2 ou equivalente.
Por último, unha vez finalizada a fase de
oposición, valoraranse os méritos formativos e
laborais cun máximo de 20 puntos (12 por
experiencia profesional máis 8 por formación).
Durante a realización do exame, 10 técnicos da
federación prestaron apoios en todo momento,
tanto aos opositores con discapacidade intelectual
como á propia organización do SERGAS.
En total, a esta convocatoria estaban chamados
10.887 aspirantes para as 390 plazas de celador

convocadas, das cales 144 son de acceso libre,
195 para promoción interna, 21 para discapacidade xeral e 30 para persoas con discapacidade
intelectual.

:: Traballo conxunto do SERGAS e FADEMGA
Plena inclusion Galicia
FADEMGA Plena inclusion Galicia e a Dirección
Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de
Saúde, mantivemos unha colaboración continua
co fin de realizar as adaptacións necesarias para
garantír a igualdade de oportunidades das
persoas con discapacidade intelectual no acceso
ao emprego público e para asegurar que o
proceso selectivo se celebre con plena
normalidade.
As persoas con discapacidade intelectual que se
presentaron a exame, puideron preparar o
temario grazas a que este foi adaptado ao
método da lectura fácil, un traballo de adaptación
levado a cabo polo propio SERGAS coa
colaboración de FADEMGA Plena inclusión, que
ofreceu as pautas e a supervisión para que a
adaptación se levase a cabo conforme á
normativa de Lectura fácil establecida por
Inclusion Europe e pola IFLA (Federación
Internacional de Instituciones Bibliotecarias).

INFO XXI
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Alumnos de FADEMGA Plena inclusión Galicia logran a práctica
totalidade das prazas de emprego público ofertadas pola
Administración Xeral do Estado na nosa comunidade

O pasado mes de marzo de 2018, o Ministerio de
Facenda e Función Pública publicaba unha nova
convocatoria de oposicións de emprego público na
modalidade de reserva para persoas con
discapacidade intelectual.
En total convocábanse 279 prazas para cubrir o
posto de axudante de xestión e servizos comúns
(ordenanza) da Administración do Estado en toda
España, 23 delas en Galicia. En concreto: 8 en
Coruña, 4 en Ferrol, 1 en Santiago de Compostela,
2 en Lugo, 2 en Ourense, 1 en Marín, 3 en
Pontevedra e 2 en Vigo.
O pasado marzo, puidemos coñecer o resultado
provisional deste exame, ao que concorrían 328
persoas con discapacidade intelectual de Galicia,
das cales 244 tiñan recibido apoios de FADEMGA
Plena inclusión Galicia.
Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia amosamos a nosa satisfacción por estes resultados,
pois das 23 prazas ofertadas na nosa Comunidade
Autónoma, 20 irán a parar a alumnos que recibiron
apoios da nosa federación e entidades, que
superaron esta proba selectiva cunha nota media
de 97,72.
Ademáis destas 20 prazas conseguidas en Galicia,
2 dos nosos alumnos tamén conseguiron praza nas
cidades de Madrid e Oviedo.
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Estos bos resultados acreditan o traballo e bo facer
da Área de Emprego e Formación de FADEMGA
Plena inclusión Galicia na orientación e formación
das persoas con discapacidade intelectual que
aspiran a conseguir un posto de persoal laboral
fixo.
Os resultados son froito do traballo coordinado do
Servizo de Formación para o Emprego e do Servizo
de Información e Orientación Laboral que a
federación oferta desde hai máis de 18 anos, que
traballa diariamente 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.

Durante o proceso de preparación da proba, a
federación facilitou formación para o exame, pero
tamén ofreceu apoio aos opositores en todo o
proceso; desde a formalización da solicitude ata a
presentación de alegacións a listas ou a documentación referida á formación e experiencia de cada
aspirante para o concurso, ademais de acompañalos ao lugar onde se realizaron os exames.
FADEMGA Plena inclusión Galicia celebra estes
resultados tan satisfactorios e felicita a todos os
alumnos polo seu esforzo e entusiasmo,
animándoos a continuar coa súa preparación de
cara a próximas convocatorias da Administración
Xeral do Estado e da Xunta de Galicia.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

O proxecto “Pensamento libre”
volve con novos grupos en A Coruña
e Pontevedra

No Día Internacional da Xustiza
Social, participamos nunha
Xornada da USC falando de
emprego con apoio

O noso proxecto de "Pensamento libre" non deixa de
medrar!

Coincidindo co Día Internacional da
Xustiza Social, tivemos a oportunidade de
participar nunha xornada organizada
pola USC en colaboración coa Rede TIL
(Rede de técnicos de inserción laboral de
Lugo).

Despois dunha primeira edición exitosa en Santiago,
puxemos en marcha unha nova convocatoria, que se
extendeu este ano ás cidades de A Coruña e Pontevedra.
"Pensamento Libre" é un proxecto alternativo, onde
pensamos en liberdade, e que está orientado a empoderar
ás persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento.
As sesións de pensamento libre están orientadas a persoas
con discapacidade intelectual, familias, profesionais e
voluntarios, co obexctivo de ofrecer un espazo para o
pensamento e o diálogo con outros membros da sociedade,
considerando que o pensamento exercido en liberdade, é
unha das dimensións que nos constrúen como persoas.
Contar con apoios e oportunidades para alcanzar e manter
o estatus de persoas en toda a súa extensión e complexidade ao longo da vida é o compromiso ético do movemento
asociativo Plena inclusión.

A xornada "Xustiza Social e emprego"
permitiunos achegar a nosa experiencia
no eido do emprego con apoio, un
servizo fundamental e imprescindible
para poder acadar a inserción sociolaboral das persoas con discapacidade
intelectual no mercado de traballo actual.
Durante a xornada abordáronse tamén
diferentes casos de éxito de empresas que
decidiron
apostar
polo
emprego
inclusivo.
Alumnos do Curso de capacitación
laboral (P.A.R) na provincia de Lugo,
tamén se achegaron ata este encontro
para coñecer de preto as implicacións
desta metodoloxía de emprego, así como
para coñecer o traballo doutras entidades
do eido social.

INFO XXI
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Participamos nas xornadas de educación inclusiva organizadas
polo CAFI
Esta actividade formativa estivo dirixida a todo o profesorado que imparte docencia nos niveis
non universitarios.
Nela, déronse a coñecer prácticas educativas inclusivas, promovendo o contacto dos centros educativos
coas entidades con convenio que prestan atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio
educativo.
O pazo de Congresos e Exposicións de Santiago,
acolleu esta xornada sobre educación inclusiva, que
tivo por obxecto divulgar diferentes experiencias
inclusivas na comunidade autónoma, ao tempo que
se promoveu a participación de tódala comunidade
escolar para favorecer a atención á diversidade de
todo o alumnado.
A Federación estivo presente a través da ponencia
“Proxecto de comunidades de aprendizaxe para a
transformación” onde participaron Manuel Seoane
Mera (Técnico de FADEMGA Plena inclusión
Galicia), Patricia Blanco Silva (orientadora e xefa de
estudos en C.E.E San Xerme Emliani) e Rosana
Coimbra Piñeira, (Logopeda no C.E.E San Xerome
Emiliani) quenes achegaron a experiencia práctica
que están a ter en entidades como SAN XEROME,
ASPRONAGA e ACEESCA.
Na xornada tamén participou a nova Conselleira de
Educación, Carmen Pomar Tojo, así como outros
profesionais do eido da educación entre os que se
atopaban José Blas García Pérez, que falou sobre o
deseño universal para a aprendizaxe ou Joan Jordi
Muntaner Guasp, coa ponencia “Camiñando cara a
inclusion”
:: PILOTAXE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA
A pilotaxe centrada na educación, pretende promover unha educación inclusiva a través de prácticas
transformadoras desarrolladas en alianza entre colexios de educación especial federados e colexios
ordinarios. Para iso, cada centro participante crea un equipo formado por alumnado con e sen
discapacidade intelectual, por familias e por docentes.
Estas pilotaxes, serven para traballar no establecemento dunha metodoloxía común e nun sistema
compartido de valoración para xerar aprendizaxe e extraer conclusións sobre a súa efectividade na
práctica cotiá, que nos permitan posteriormente compartilo con outros servizos e difundir o coñecemento
xerado.
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Persoas con discapacidade intelectual levaron as súas
reivindicacións a eurodeputados españoles
O pasado 15 de marzo, participamos nun acto
organizado en colaboración coa Oficina do
Parlamento Europeo en España. Medio centenar de
persoas con discapcidade intelectual, puideron
plantexar aos eurodeputados as súas reivindicacións
para as próximas eleccións europeas.
No acto participaron Rosa Estarás, do Grupo PPE;
Juan Fernando López Aguilar, Grupo S&D; Maite
Pagazaurtundúa, Grupo ALDE; e Paloma López
Bermejo, Grupo GUE, así como o xornalista José
Manuel González Huesa, director da axencia
Servimedia.
Imaxe do simulacro de voto que se escenificou
durante este encontro cos aurodiputados, onde
tamén houbo tempo para celebrar o recentemente
conquistado dereito ao voto.

Por parte de Plena inclusión, participaron persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento pertencentes ao Equipo de Líderes da organización, xunto a outras representantes das entidades
da Confederación entre as que se atopaba
FADEMGA Plena inclusión Galicia.

Durante o acto expuxéronse reivindicacións relacionadas coa participación política e social destas persoas,
as situacións de discriminación en ámbitos como a educación, o emprego, o acceso á xustiza, a vida
independente, a afectividade e sexualidade, ou a protección social e a saúde.
Os eurodeputados tiveron a oportunidade de poder contestar as situacións e preguntas expostas polos
nosos líderes, gran parte das cales xiraban en torno ás conclusións do encontro estatal de “Construímos
Mundo” que se celebrou o pasado mes de novembro en Valladolid.
Os políticos que puideron asistir a este encontro, destacaron a importancia deste tipo de actividades, nas
que poder reflexionar de maneira construtiva e máis aló de lóita partidista, sobre situacións reais que
afectan a colectivos como o das persoas con discapacidade intelectual.
Todos eles coincidiron en destacar e agradecer a Plena inclusión e ás persoas participantes a oportunidade
de aprendizaxe deste tipo de situacións, tomando nota dalgúns aspectos que, aseguraron, tratarán de
incluír nos seus respectivos programas electorais.
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Fundación da avogacía española e o
Colexio de Avogados, achéganse á
discapacidade intelectual
A federación participou nunha xornada destinada a concienciar aos profesionais da
xustiza sobre a necesidade de coñecer a discapacidade intelectual para poder prestar
máis e mellores apoios ao colectivo

Profesionais da federación achegaron a discapacidade intelectual aos profesionais da
xustiza a través desta xornada de formación e sensibilización, dirixida aos avogados e
avogadas, co fin de reforzar as súas capacidades de asistencia xurídica a eses colectivos e
incorporando a perspectiva de dereitos humanos.
A federación quixo destacar o feito de que “para que exista unha verdadeira inclusión, é
necesario ofrecer os apoios adecuados, que nos posibiliten a todos o poder exercer os
nosos dereitos”, tal e como asegurou o presidente da federación Eladio Fernández. “Non
estou a falar dunha reivindicación nova. O cumprimento da Convención dos
Dereitos Humanos, require que desenvolvamos estándares e normativas que resgarden os
dereitos á plena participación das persoas con discapacidade intelectual en todos os
ámbitos sociais: tamén no xurídico.”
Os técnicos da federación estiveron acompañados por unha persoa con discapacidade
intelectual que tamén incidiu na importancia de que os profesionais se conciencen, pois
eles poden ser os primeiros axentes de cambio, e animou á Fundación da avogacía
española e ao Colexio de Avgados a seguir promovendo xornadas como esta.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

AEDIS asina o XV Convenio Colectivo de centros e
servizos de atención a personas con discapacidade

Nun comunicado lanzado o pasado marzo, AEDIS informou da sinatura do texto final do convenio
colectivo. Rubricaron o documento as patronais AEDIS, CECE, Educación e Xestión, ANCEE e as
organizacións sindicais UGT e CCOO. Ese mesmo día enviouse toda a documentación á Dirección Xeral
de Traballo do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social para que proceda á revisión e á
inscrición do convenio no rexistro pertinente, tras o cal se publicará no BOE.
A esencia do texto definitivo do convenio aséntase no acordo de bases asinado o pasado 21 de xaneiro,
no que se detallaban aspectos relacionados coa nova clasificación profesional, a proposta salarial, a
xornada, os permisos retribuídos, a incapacidade temporal, as cláusulas de garantía e outras cuestións
reflectidas no mesmo.
Tal e como indicou AEDIS no seu comunicado: "estamos satisfeitos porque recolle as principais
reivindicacións que dende a patronal se impulsaron ao longo da negociación colectiva. Por unha banda, a
toma en consideración da excepcional subida do SMI e, por outro, a evolución do desenvolvemento
profesional cara a un sistema de mellora continua máis obxectivo e flexible, que permita a retención do
talento dos nosos profesionais. Tamén cabe destacar a defensa das persoas con discapacidade con
especiais dificultades de inserción laboral eliminando o grupo profesional de operario con apoio,
vinculando a súa clasificación profesional ás tarefas desenvoltas, establecendo o seu desenvolvemento en
función da súa autonomía e levando a cabo unha inclusión efectiva dos mesmos no noso propio convenio,
regulando a súa promoción dentro do mesmo e xerando novas oportunidades ao seu desenvolvemento
profesional.
Desde AEDIS pretenden desenvolver un documento de axuda para guiar a implantación dos novos
aspectos a través da exemplificación dos devanditos supostos. Este documento será divulgado aos seus
asociados e será elaborado en lectura fácil para garantir o alcance da información ao conxunto de
traballadores".
INFO XXI
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1ºCertame de relatos curtos en lectura fácil

Co obxectivo de visibilizar o talento das persoas
con discapacidade intelectual e de promover a
cultura e a elaboración de información accesible,
FADEMGA Plena inclusión Galicia convoca o
Primeiro Certame de relato curto en lectura fácil. A
continuación poñemos os requisitos principais para
presentar traballo, pero recordade que tedes as
bases completas na nosa web (www.fademga.org)
O certame conta con dúas categorías, a “categoría
xuvenil”, para persoas con discapacidade
intelectual menores de 18 anos , e “categía
adulta” (de 18 anos en diante).

• Os e as participantes cederán os dereitos das
obras así como da súa difusión en exclusiva a
FADEMGA Plena inclusion Galicia.
COMO E ATA CANDO PRESENTALA?
Dentro dun sobre incluirase o traballo orixinal,
escrito en formato electrónico e asinado co
pseudónimo dos autores e a categoría (A ou B).
Dentro dese sobre, incluirase outro sobre pechado
no que figurarán o nome e apelidos dos autores,
así como a súa entidade, idade, domicilio e
teléfono de contacto.

BASES:
• Poderán concursar todas as personas con discapacidade intelectual que o desexen (pertenzan ou
non a unha entidade federada) co apoio dun
profesional, voluntario, familiar etc.
• A temática do relato xirará en torno ao “Número
40”. Deixade voar a imaxinación! Admitiremos
calquera relato que inclúa este número na historia.
• O relato deberá ter unha extensión mínima de 8
follas e máxima de 15 (a dobre cara)
• Terá que axustarse ás nomas da lectura fácil e
estar escrita en galego.
• Os traballos deberán ser grupais e os grupos
estarán compostos por unha ou varias persoas con
discapacidade intelectual e unha ou varias persoas
de apoio (profesional, familiar, voluntario…)
• Todas as obras constarán de título e estarán
asinadas cun pseudónimo.
• Deberán ser orixinais e inéditas (Non ter sido
presentadas nin premiadas noutro certame)
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Este sobre só se abrirá unha vez seleccionados os
traballos gañadores.
As obras presentadas a concurso, deberán estar na
sede da federación o 28 de xuño de 2019.
Deberán enviarse á seguinte dirección e co
seguinte asunto:
FADEMGA Plena inclusion Galicia
“I CERTAME LITERARIO DE RELATO CURTO EN
LECTURA FÁCIL”
Vía Pasteur, nº53-A. Polígono do Tambre.
Santiago de Compostela, 15890. (A Coruña)

XURADO E AGASALLOS
Valorarase a orixinalidade da obra e o seu
cumprimento da normativa da Lectura Fácil.
O fallo darase a coñecer o 20 de setembro de
2019 mediante a nosa web e redes sociais.
Os premios serán entregados no Acto 40
Aniversario da Federación (16 de novembro en
Santiago de Compostela)

FADEMGA Plena inclusión Galicia
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"Katia: a miña filla"
FADEMGA Plena inclusión Galicia publica este novo vídeo documental para poñer voz ás persoas con
discapacidade intelectual con grandes necesidades de poaio e ás súas familias
En España hai 63.610 persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento que teñen grandes
necesidades de apoio.
Son persoas con trastornos de saúde mental ou
conduta, problemas de mobilidade, dificultades de
comunicación ou outras discapacidades asociadas á
súa discapacidade intelectual. Persoas invisibles das
que apenas se fala nin se teñen datos, e que se
caracterizan por necesitar apoios intensos nunha gran
parte de actividades que supoñen o benestar de
calquera persoa: o coidado persoal, a vida no fogar e
na comunidade, as relacións sociais, a educación...
Por todo elo, en FADEMGA Plena inclusión traballamos
para sensibilizar sobre a realidade destas persoas e a
das súas familias, mostrando as súas diferentes
situacións vitais e reivindicando o pleno exercicio dos
seus dereitos.
:: A historia de Katia.
A través da experiencia de Katia, queremos
poñer voz ás familias que afrontan cada día un
importante desgaste físico e psicolóxico, e que
requiren respostas firmes de apoio.
Dirixímonos a toda a sociedade, e especialmente
a aqueles dos que dependen a felicidade e a
vida digna e plena das persoas, como os
políticos, os técnicos da administración, os
medios de comunicación...
A todos eles, querémoslles transmitir que estas
familias non buscan unha resposta compasiva,
senón xustiza e igualdade.
Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia
comprometémonos a avanzar tendo en conta a
realidade
de CADA
PERSOA e
de CADA
FAMILIA, apoiándoas para que podan ter unha
vida plena e en igualdade de dereitos ao resto
da sociedade.

Entra na nosa web e mira o vídeo completo coa historia de Katia
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FADEMGA Plena inclusión Galicia

2º Encontro de Prácticas admirables: contruíndo
comunidades inclusivas!

Os próximos días 26 e 27 de setembro, baixo o
lema, “Ao contraxeito: construímos comunidades
inclusivas”, Plena inclusión e Plena inclusión
Aragón organizan en Zaragoza o 2º Encontro de
Prácticas Admirables (Auditorio do World Trade
Center, WTC, Avda. María Zambrano 31, 50018
ZARAGOZA. ESPAÑA).
Nos últimos anos, Plena inclusión está a realizar
unha aposta importante pola innovación, o
coñecemento e a transformación dos seus modelos de apoio, os seus centros e os seus servizos.
Esta innovación queda plasmada na procura de
experiencias prácticas que nos axudan a seguir
avanzando nunha verdadeira inclusión das
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento e as súas familias.

Estas prácticas serán as consideradas como
"Admirables" e "Excelentes". Para iso, habilitamos
un sistema de presentación de boas prácticas a
través do Horto de Ideas de Plena inclusión
(www.elhuertodeideas.org)
Todas elas serán valoradas por un equipo de expertos de diversas redes da nosa organización e
poderán consultarse na citada web do Horto de
Ideas. Na web de Plena inclusión dispós da
información do Encontro e a forma de presentar a
túa práctica, de asistir ou de consultar as
experiencias presentadas.

Cada tres anos, as entidades de Plena inclusión
compartimos estas prácticas nun encontro estatal,
que tamén está aberto a coñecer experiencias
desenvoltas desde outros ámbitos ou
organizacións. Este encontro citará ás mellores
prácticas relacionadas co cumprimento da nosa
Misión e a nosa estratexia nestes anos.

INFO XXI
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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

