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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O modelo de emprego e
formación dual chega
a Galicia

O modelo de formación dual céntrase na formación no posto de traballo, por medio da metodoloxía de
“aprender facendo” e posibilita incorporar unha oferta formativa adaptada ás necesidades específicas do
colectivo.
O pasado 8 de xullo, a asociación Juan XXIII
acollía a presentación do novo modelo de
emprego e formación dual para persoas con
discapacidade intelectual, un modelo que nace
orientado a superar as grandes taxas de
desemprego do colectivo, así como a baixa
cualificación profesional.
En definitiva, trátase dun cambio na visión do
centro ocupacional, flexibilizando o paso do centro
ao emprego mediante a formación dual.
A colaboración e o traballo conxunto entre a
Consellería de Economía, emprego e industria, a
Federación FADEMGA Plena inclusion Galicia,
Juan XXIII e asociacións como ACEESCA, ou
ASPABER entre outras, fan posible que se poña en

marcha esta experiencia piloto que marca o
camiño futuro para moitas outras entidades da discapacidade intelectual na nosa comunidade.
Tal e como aseguraba o Conselleiro de Economía,
Emprego e Industria Francisco Conde López
durante a primeira xornada informativa sobre este
modelo que organizaba FADEMGA Plena inclusión
en 2017, “a economía evoluciona moi rápido, e
nos últimos anos están a aparecer novos perfís
profesionais que requiren de habilidades que antes
non se precisaban. Ante esta realidade temos que
reaccionar. Este é un dos motivos que fai que a
formación dual adquira un maior protagonismo e
por iso temos que seguir traballando desde a
Administración, coa Federación, as asociacións e
implicando tamén ao tecido empresarial”.
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Este novo modelo, xa foi asumido pola patronal do
sector “ AEDIS” e oriéntase cara a unha mellora da
cualificación das persoas con discapacidade intelectual,
apuntando cara a un sistema flexible, vinculado ao
sistema educativo, e que expón unha avaliación
contínua das circunstancias da persoa, con mecanismos
de tránsito ou retorno entre servizos.
Entre outros principios, o modelo aposta por:
1. Itinerario individual. O itinerario de cada persoa
elabórase atendendo as súas necesidades de formación
e inserción laboral sen prexuízo dos apoios que precise.
2. Máis cualificación, mellor emprego. A formación
dual, dirixida á obtención dun certificado de profesionalidade, preséntase como alternativa noticia e eficaz para
a cualificación das persoas con discapacidade intelectual
e como garantía da consecución dun emprego de calidade.
3. Seguridade: dereito de retorno. Deseño dun itinerario
de dobre vía de circulación que asegure o dereito de
retorno para aqueles traballadores con discapacidade
cuxa transición fracase.
4. Flexibilidade de recursos. Adaptación ás necesidades
que en cada momento a persoa requira, propoñendo a
existencia de sistemas mixtos onde conflúan recursos sociais e de emprego.
5. Enfoque social. O modelo debe responder tanto as
necesidades de emprego da persoa como ter en conta
os seus aspectos persoais e sociais.
6. Implicación: apóstase tamén por unha implicación do
tecido empresarial.
O presidente de FADEMGA Plena inclusión
Galicia Eladio Fernández Pérez, quixo destacar a
forte aposta que FADEMGA Plena inclusión fixo
desde o principio por esta metodoloxía “que
pode facilitar a igualdade de oportunidades
formativas e laborais das persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en Galicia e con outros colectivos.
Un modelo que xa está a funcionar con éxito nas
Illas Baleares, a través da Entidade AMADIPESMENT, que está a comezar a implantarse
noutras comunidades e que esperamos poida ter
o mesmo impacto en Galicia”.
Á esquerda, o Conselleiro de Economía durante a
presentación do proxecto.
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Mulleres con discapacidade intelectual aprenden sobre
corporalidade e benestar persoal

13 mulleres con discapacidade intelectual da asociacion ASPANAS (Velle e a Peroxa) e do SIOL de
Ourense (Servizo de Información e Orientación Laboral), participaron nunha xornada formativa impartida por Belén Bernardo, educadora e terapeuta corporal.
A través deste encontro formativo sobre “Corporalidade e benestar persoal”, as participantes aprenderon
a desenvolver unha identidade persoal e emocional tendo como referencia o seu corpo, ao tempo que
puideron traballar na consecución de recursos e ferramentas para a xestión corporal e para adquirir hábitos saudables.
Esta iniciativa forma parte do “Programa de Muller” posto en marcha por FADEMGA Plena inclusion Galicia, orientado a promover a participación e empoderamento das mulleres con discapacidade intelectual, tanto na vida das asociacións e da federación, como na súa contorna máis próxima, ao tempo que
velamos polos seus dereitos, pola súa visibilización e por fomentar novas accións que faciliten o acceso
ao emprego de maneira igualitaria para elas.
:: Ser muller e ter discapacidade intelectual

As mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento enfróntanse xa de partida a unha triple
discriminación debido ao seu xénero, á súa discapacidade e a que dita discapacidade sexa intelectual,
pois a pesar dos moitos avances en dereitos e inclusión, é unha característica que segue soportando un
estigma social.
A todo elo, debemos engadir as denominadas "pequenas violencias diarias": na vida diaria non as vemos, non están, non se lles ten en conta ou están explotas nas súas contornas máis próximas. En definitiva, SON INVISIBLES. Esta invisibilidade é en sí mesma unha forma de violencia.
Desde FADEMGA Plena inclusión Galicia, ademais de accións para a prevención do abuso, estamos a
apoiar o auto-representación das mulleres con discapacidade intelectual e a súa participación como cidadás de pleno dereito en todos os ámbitos da súa vida.
*A formación, impartida levouse a cabo no espazo cedido polo Centro Cívico A Ponte de en Ourense.
INFO XXI
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Xornada “Compartindo proxectos, xerando oportunidades”

Profesionais da discapacidade intelectual analizan os procesos
de cambio e innovación nos modelos de atención

Que nos move a transformar as nosas entidades e
a maneira de traballar para mellorar a calidade de
vida das persoas con discapacidade intelectual e as
súas familias? Como facemos este cambio? Como
podemos continuar avanzando?
Co obxectivo de reflexionar sobre este proceso de
transformación nos modelos de atención,
FADEMGA Plena inclusión Galicia celebrou a
primeira xornada “Transformándonos: compartindo proxectos, xerando oportunidades” orientada a
coñecer estes novos proxectos, a compartir retos,
dificultades e plantexar novos obxectivos de cara a
ofrecer a mellor atención posible para as persoas
con discapacidade intelectual e familias.
:: Os proxectos de transformación
Actualmente, estanse a desenvoler en Galicia un
total de 23 proxectos de microtransformación así
como novas metodoloxías de traballo mediante
pilotaxes en Apoio Activo, Apoio Condutual
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Positivo, Planificación Persoal por Adiantado,
Asistencia Persoal ou Transición á vida Adulta.
Transformar os servizos para que se centren nas
necesidades de cada persoa con discapacidade
intelectual e cada familia, é un dos obxectivos da
Federación. “Dende FADEMGA Plena inclusión
Galicia traballamos dende hai anos na idea de
que cada persoa está no centro de todos os
recursos, servizos e apoios que as organizacións
poñemos á súa disposición para facer reais os seus
plans individuais de vida” tal e como asegurou a
vicepresidenta da Federación, Carmela González,
durante a inauguración da xornada.
Neste sentido Rocío Reyes, (profesional da Confederación que nos achegou as experiencias doutras
comunidades en materia de transformación de
servizos) explicou que “non se pode falar de
transformación de servizos, se non nos preocupamos antes por transformamos as asociacións”.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

“Os modelos cambian, as organizacións
cambian e as administracións por tanto tamén
deben cambiar”.
Actualmente, o conxunto de redes, entidades e
servizos que ofrecen apoio ás persoas con
discapacidade intelectual está a asistir a unha
profunda reflexión e transformación froito das
últimas investigacións sobre os modelos de
discapacidade, apoios e calidade de vida, e as
esixencias que marcan os dereitos das propias
persoas con discapacidade. “Hai que traballar
para cada persoa”.
Ante esta afirmación, Sofía Reyes, membro de
Plena inclusión España, recalca que “nas organizacións pódense facer as cousas doutra maneira”
e reflexiona sobre o seguinte, “non temos que
preguntarnos se a persoa é capaz, senón se eu
son capaz de darlle os apoios que necesita”.
“Necesitan vidas plenas fronte a vidas planas”,
engade.
O proxecto de transformación dos servizos está
moi ligado á calidade e concretamente cara á
calidade de vida e a calidade de apoios e
servizos centrados nas persoas con discapacidade intelectual e do desenvolvemento desde
organizacións centradas nas persoas, por tanto
centradas en valorar os resultados das persoas e
o seu benestar.

Varias imaxes dos asistentes ás xornadas e dos diferentes
talleres que tiveron lugar durante o día, na Cidade da
Cultura (Santiago de Compostela)
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Participamos no 2º encontro de prácticas admirables
“Construíndo comunidades inclusivas”

Galicia participou este ano cun total de 11 Boas Prácticas
Plena inclusión celebraba o pasado mes de setembro o “2º Encontro de Prácticas Admirables” baixo o
lema “Ao contraxeito, construímos comunidades inclusivas”, e Galicia non podía faltar á cita!
22 persoas membros da Federación así como das entidades de PRODEME, BATA, ACEESCA, AMICOS,
JUAN XXIII e ASPRONAGA participaron neste encontro que estivo a recoller as prácticas mellor valoradas
no traballo pola loita dos dereitos das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias.
Na xornada inaugural do Encontro, que organizou en Zaragoza o movemento asociativo Plena inclusión,
escoitáronse numerosas mensaxes en favor da desinstitucionalización, así como na liña de respectar e
favorecer a toma de decisións das persoas con discapacidade intelectual poñéndoas no centro dos
proxectos que se desenvolven.

Neste foro -o máis importante sobre
innovación social, transformación e
coñecemento dos modelos de apoio
e defensa de dereitos das
persoas
discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento- interviñeron expertos como Rob Greig.
O británico, especialista no desenvolvemento de políticas inclusivas,
lanzou unha serie de ideas que
pasan por transformar o papel das
institucións, no ámbito residencial e
noutros moitos.
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Imaxe promocional das xornadas celebradas en Zaragoza

FADEMGA Plena inclusión Galicia

O carácter propositivo e innovador deste
evento, no que participaron máis de 500
persoas procedentes de toda a xeografía
española, reside na procura de experiencias
prácticas que axuden ás entidades, e aos
profesionais que nelas traballan, a seguir
avanzando nunha verdadeira inclusión das
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento e as súas familias.
IDEAS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS
Á sesión inaugural asistiron representantes do
Goberno de España e do de Aragón que
destacaron a traxectoria de Plena inclusión e
os seus esforzos por defender os dereitos das
persoas con discapacidade intelectual.
Ana Lima, secretaria de Estado de Servizos
Sociais, valorou a calidade do encontro
engadindo: “as vosas conclusións serán
importantes para planificar as políticas públicas”. Previamente informou da intención do
Goberno en funcións de “modificar o texto da
Constitución para modificar o parágrafo do
Art 49 no que se fala de ‘diminuídos’”.
Na inauguración tamén interviñeron o
vicepresidente de Plena inclusión, Mario Porto,
e o presidente de Plena Aragón, Santiago
Villanueva.
Durante os ous días de congreso, seguíronse
presentando ante o plenario as denominadas
15 Prácticas Admirables que foron seleccionadas entre 270 candidaturas presentadas por
entidades de Plena inclusión e outras externas
a este movemento asociativo, así como novos
relatorios como o que nos ofreceu Beth Mount
(consultora internacional de inclusión na
comunidade de Nova York, EEUU) que falou
sobre 'Comunidades inclusivas', ou o do
vicepresidente da Fundación ONCE, Alberto
Durán.

Varias imaxes dos profesionais que asistiron a
estas dúas xornadas de relatorios e
exposicións de experiencias e Boas Prácticas
en Zaragoza.
INFO XXI
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2ª edición da xornada sobre envellecemento: "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 través deste encontro, analizamos e reflexionamos sobre as necesidades das persoas con discapacidade
intelectual en proceso de envellecemento, compartimos actuacións e estratexias que se están levando a
cabo para apoiar as persoas que se atopan nesta etapa e presentamos o vídeo "Cumprindo anos contigo"
ao que seguiu un interesante debate entre os asistente, no que
abordamos as diferentes necesidades que aparecen cando a persoa con discapacidade intelectual se fai maior.
Durante a xornada tamén contamos cos relatorios de Ildefonso de
la Campa, director xeral de maiores e discapacidade da Xunta de
Galicia, que presentou o proxecto "Casa do Maior", así como con
membros da entidade PRONISA Plena inclusión de Castela e León,
que nos achegaron ao seu proxecto "A gusto en mi casa" no que se
evidencia que é posible crear un sistema eficiente de atención ás
persoas maiores dependentes, con discapacidade ou pacientes crónicos a través dos apoios e servizos sociosanitarios que necesiten e
nos seus propios fogares, que é onde queren vivir.

FADEMGA Plena inclusión Galicia

4 persoas con discapacidade intelectual: novas incorporacións
na Delegación de Defensa de Coruña
Fernando Pan Mori, María José Pérez Rama, Pablo
Osorio Peláez e Antón Blasco López, son dende o pasado mes de xullo, os novos traballadores da Delegación
de Defensa en A Coruña.
Esta incoporación é o paso final para a toma de posesión dos seus novos postos laboráis, despois de que a
Dirección Xeral da Función Pública publicara as listas
de adxudicatarios para o ingreso como persoal laboral
fixo coa categoría de axudante de xestión e servizos
comúns, en prazas reservadas para ser cubertas por
persoas que acrediten discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento.
Nesta ocasión, convocábanse 279 prazas en toda
España baixo o sistema de concurso-oposición, das
cales 23 corresponderon a Galicia (8 prazas en A
Coruña. 4 en Ferrol, 1 en Santiago de Compostela, 2
en Lugo, 2 en Ourense, 3 en Pontevedra, 2 en Vigo e 1
en Marín)
O exame da oposición celebrábase o 22 de setembro
de 2018 na Facultade de Dereito da Universidade
Complutense de Madrid, e das 23 prazas ofertadas
para Galicia 19 foron adxudicadas a persoas que recibiron apoios de FADEMGA (82.60%).

FADEMGA Plena inclusión felicita aos novos traballadores, que sen súbida constitúen un novo paso na
conquista dun mercado laboral inclusivo. Asimesmo, a Federación quere destacar o esforzo das máis de
200 persoas con discapacidade intelectual que prepararon este proceso selectivo, e anímaos a continuar
coa súa preparación de cara a vindeiras convocatorias da Administración Xeral do Estado e da Xunta de
Galicia.
:: Novas incorporación en toda Galicia
A estas catro persoas, uníronse máis incorporacións en Vigo, Santiago, e Lugo. Novos traballadores que
pasan a formar parte da cada vez máis ampla lista de persoas con discapacidade intelectual que forman
parte das Administracións Públicas.

Os novos traballadores na Delegación de Defensa de A Coruña (á esquerda, en primeiro plano) acompañados polos
técnicos de emprego da Federación, durante a toma de posesión dos seus novos postos na Administración Pública.
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Participamos na xornada ‘O impulso da inserción
laboral de persoas con discapacidade en Galicia’
Varios técnicos do Servizo de Emprego e Formación de FADEMGA Plena inclusión Galicia, participaron na
tarde de onte na xornada ‘O impulso da inserción laboral de persoas con discapacidade en Galicia’,
organizada polo CERMI autonómico, onde tamén participaron representantes políticos, así como
representantes doutras entidades do terceiro sector galego.

Durante o encontro, tivemos a oportunidade de intercambiar ideas para avanzar na inclusión laboral das
persoas con discapacidade, así como fomentar e dar a coñecer as demandas máis comúns en materia de
emprego no sector da discapacidade intelectual.
O Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta, Francisco Conde, falou da importancia de
“lograr a plena inclusión das persoas con discapacidade” en Galicia e a traxectoria do Comité en defensa
dos dereitos das persoas con discapacidade.
Tras un debate entre asistentes, participantes e o equipo da Secretaría Xeral de Emprego, o presidente do
CERMI Galicia sintetizou as principais demandas das diferentes entidades integradas no Comité para alcanzar a inclusión laboral das persoas con discapacidade con itinerarios personalizados e campañas de
sensibilización dirixidas ás pequenas e
medianas empresas.

Para pechar a xornada, o conselleiro
Francisco Conde puxo en valor que “Galicia
é a comunidade que tivo un maior volume
de contratación de persoas con discapacidade nos últimos anos, cun crecemento do
75%, ata situala en 25.100 empregados”,
aínda que defendeu que “hai que seguir traballando nesta área”.

Á dereita, imaxe do Conselleiro de Economía e
Emprego, Francisco Conde, acompañado polo
presidente do CERMI Galicia, Iker Sertucha.
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Un xulgado recoñece a unha alumna con discapacidade
intelectual o seu dereito para acceder á FP malia ter máis
de 18 anos

O maxistrado do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 da Coruña, nunha sentenza publicada o
pasado mes de xuño, obriga á Comisión de Escolarización e ao IES Ricardo Caballero Calero, do Ferrol, a
admitir a Sofía Barbadillo nun módulo de barbería de Formación Profesional Básica (FP), malia ter máis de
18 anos.
A familia de Sofía, unha moza con discapacidade intelectual, que contou en todo momento co apoio os
servizos xurídicos de Plena inclusión, reclamou ante a Xustiza un acceso igualitario para cursar estes
estudos malia que a normativa educativa non o permite.

Sofía, que agora ten 20 anos, non puido cursar o módulo neste instituto público durante o curso pasado,
tal e como ela desexaba, porque a adaptación curricular que se fai nos seus estudos de primaria e
secundaria impedíronlle chegar coa idade requirida (menos de 18 anos).
“Resulta contraditorio que exista unha serie de prazas reservadas para estudantes con discapacidade ás
que na inmensa maioría dos casos non poden acceder porque superan a idade máxima”, denuncia Plena
inclusión España.

:: Non é un caso illado
Dende a Confederación Plena inclusión, apoiouse á familia de Sofía no seu litixio, facilitando unha
avogada e unha procuradora que puidesen defender o seu caso e levalo á instancia correspondente.

14

INFO XXI

FADEMGA Plena inclusión Galicia

Tanto a súa familia como os servizos xurídicos do movemento asociativo que agrupa a 925 asociacións
con discapacidade intelectual en toda España foron partidarios de seguir adiante coa causa. E fixérono
para eliminar os obstáculos normativos aos que se enfrentou Sofía, que afectan a outros moitos mozos con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento que queren estudar módulos de Formación Profesional.
Dende Plena inclusión valórase a transcendencia que pode ter a citada sentenza xa que pode facilitar, a
partir de agora, o recoñecemento do igual dereito de acceso á FP para outros alumnos e alumnas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
“Fixemos a reclamación correspondente, mentres a dirección do centro remitiu á Comisión de Escolarización esas prazas vacantes –relatou Fernando Barbadillo, pai de Sofía ao Diario de Ferrol que publicou o
pasado día 24 de agosto esta noticia–, así que tivemos que reclamar á Xefatura Territorial, na Coruña”.
Como ao final esta instancia non respondeu ante a demanda non quedou máis saída que ir a xuízo.

O presidente de Plena inclusión participa na recepción dos
Reyes ás organizacións do CERMI
O presidente de Plena inclusión, Santiago López, participou, xunto a outros membros
de organizacións pertencentes
ao Comité Español de Representantes de Persoas con Discapacidade (CERMI), nunha
reunión convocada por Casa
Real, que estivo presidida polos Reis de España, don Felipe e dona Leticia.

O presidente de Plena inclusión durante a recepción no Palacio da
Zarzuela, acompañado por representantes do CERMI Estatal.

O motivo deste acto foi lembrar o 40 aniversario da España social, efeméride que se
celebrou o ano pasado e que
coincide con que xa transcorreron catro décadas desde a
aprobación da Constitución
do 78.

Neste encontro, que tivo lugar no Palacio da Zarzuela, os Reyes interesáronse por coñecer os proxectos
que máis potenciaron a inclusión social no noso país nestes anos. Este labor, que foi valorada por don
Felipe e dona Leticia, desenvólvena estes colectivos que representan a un movemento asociativo que agrupa xa a case catro millóns de persoas con discapacidade e ás súas familias en todo o Estado.
No acto falaron, alén das súas maxestades, entre outros: Luís Cayo, presidente do CERMI estatal; Miguel
Carballeda, vicepresidente da ONCE; e Santiago López, presidente de Plena inclusión España.
Santiago López referiuse á importancia de proxectar as accións e os proxectos dirixidos ao colectivo da
discapacidade, mediante proxectos de cooperación ao desenvolvemento que poidan solicitar máis aló das
nosas fronteiras. O Rei Felipe, no seu discurso dirixido aos 30 representantes de organizacións do CERMI,
valorou esta proposta mostrándose disposto a levar a proposta ao próximo Cume Iberoamericano.
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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

