INFO XXI
Pola mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual e as súas familias

Presentamos a curtametraxe LILITH, centrada no
empoderamento das mulleres con discapacidade
intelectual

Xullo-setembro 2020

FADEMGA Plena inclusión Galicia aproba a
creación da patronal galega da discapacidade
intelectual

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
aproba a creación da patronal galega
da discapacidade intelectual

FADEMGA Plena inclusión Galicia ven de celebrar a súa Asemblea Xeral de socios, onde quedou aprobada a constitución da patronal galega da discapacidade intelectual: un proxecto longamente perseguido pola Federación que
agora verá a luz, e cuxo fin será a representación e defensa dos dereitos e intereses das entidades que traballan na
atención ás persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias.
Despois dunha Asemblea informativa previa celebrada o pasado mes de xullo, onde as asociacións mostraron o seu
interese na creación desta asociación, o sábado aprobábase por unha maioría 33 votos a favor, 8 en contra e unha
abstención a creación da nova patronal baixo o amparo da Federación. En palabras do presidente de FADEMGA
Plena inclusión Galicia, Eladio Fernández “a creación desta patronal é esencial para que podamos manter o nivel de
representatividade en institucións e organismos públicos e privados. Trataríase dunha asociación patronal que englobaría a máis de 1.300 traballadores dos 3 sectores prioritarios da atención á discapacidade intelectual: atención
directa, centros especiais de emprego e centros de educación especial”.
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 entidades de familias de persoas
con discapacidade intelectual, a través da que traballaremos para cambiar o sistema de negociación colectiva, xa
que estamos a traballar con convenios que nos marcan os sindicatos integrados por educación pública, que non
teñen nada que ver co noso sector. Entre os principais obxectivos desta patronal destacará a negociación colectiva
autonómica ou a creación dun sector propio da atención á discapacidade intelectual”.
:: Novos proxectos e aprobación de contas
Durante a Asemblea tamén quedou aprobada por unanimidade a Memoria, Balance e auditoría de contas de 2019
así como o Plan de Acción e orzamento do 2020, nun ano marcado pola crise da COVID-19, que está a afectar o habitual funcionamento de moitos dos programas da Federación, deixando tamén espazo para abordar a realidade
das diferentes entidades durante estos meses de pandemia: dende o aprovisionamento de material hixiénico, pasando polos centros de educación ou realización de PCR a usuarios.
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A contorna rural de Aldea do Mazo acolleu un
encontro de mulleres con discapacidade intelectual
Durante a xornada celebráronse obradoiros sobre coñecemento corporal ou expresión artística, e presentouse a nova curtametraxe da federación LILITH, sobre a reivindicación de dereitos das mulleres con discapacidade intelectual

Entre o 24 e o 26 de setembro a Aldea do Mazo, en
Lugo, acolleu un encontro entre mulleres con discapacidade intelectual, organizado co fin de promover novos vínculos e alianzas entre mulleres, nun ambiente
formativo e lúdico. O escenario tampouco foi casual:
unha contorna natural coa que queremos reivindicar a
necesidade de visualizar ás mulleres do rural.
O encontro contou cunha mesa redonda sobre as mulleres con discapacidade intelectual no ámbito rural,
obradoiros de expresión corporal e artística e novos
retos que están por vir nos vindeiros anos no eido da
reivindicación de dereitos.
Pero sen dúbida, o acto principal tivo lugar o día 26
coa presentación da nova curtametraxe da Federación
"Lilith", unha antoloxía de relatos que abordan dende
unha perspectiva poética as dificultades, a intolerancia
e o sufrimento das mulleres con discapacidade intelectual. Centrado no implícito por enriba do explícito, trátanse temas como a maternidade, a culpa, a infantilización a sexualidade ou o decoñecemento social que
hai cara a discapacidade intelectual.
En palabras da vicepresidenta da Federación, Carmela
González Lagarón, quen inauguraba o encontro,
“enorgulléceme ver que cada vez temos máis espazos
de participación para as mulleres con discapacidade
intelectual, algo impensable ata hai pouco tempo; e
por iso anímovos a que aproveitedes ao máximo esta
xornada, precisamente porque é necesario que as mulleres participen e se impliquen na defensa dos seus
dereitos”

Varias imaxes da contorna rural onde se desenvolveu o
encontro en Aldea do Mazo (Lugo) e dos obradoiros
que se organizaron durante ambas xornadas
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A vicepresidenta tamén quixo ter unas palabras para
aquelas mulleres máis descoñecidas “Debemos seguir
reivindicando a igualdade das mulleres en moitos outros ámbitos, xa que neste momento, as mulleres con
discapacidade intelectual seguen sendo máis vulnerables ante a posibilidade de sufrir agresións ou abusos,

FADEMGA Plena inclusión Galicia

seguen tendo menos oportunidades laborais e
maior dificultade para gozar libremente da sexualidade, a afectividade e a maternidade, por non
falar da invisibilidade das mulleres do mundo rural, que presentan outro tipo de dificultades a
maiores dos xa citados, como o illamento, o complicado acceso aos servizos, e por suposto, redución de oportunidades a todos os niveis.
A todas elas, queremos facer unha pequena homenaxe con esta xornada e nesta marabillosa
contorna rural.
Sodes unha xeración moito máis forte e empoderada: sodes a xeración da igualdade, e estou convencida de que tanto vós como as mulleres que
virán despois, conseguiredes alcanzar por fin a
igualdade real e efectiva de todas as mulleres con
ou sen discapacidade intelectual”

Varias imaxes grupais dos diferentes
obradoiros
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Os primeiros celadores con discapacidade intelectual
chegan ao Servizo Galego de Saúde (SERGAS)

A Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde ven de publicar a Resolución pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo do Servizo Galego de Saúde e a adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes con discapacidade intelectual para o ingreso na categoría de celador/a.
O pasado 13 de marzo de 2018, o SERGAS convocaba por primeira vez na súa historia prazas reservadas para a
quenda de discapacidade intelectual na categoría de celador, unha oferta na que participaron máis de 220 persoas.Das 30 prazas ofertadas 24 foron adxudicadas a persoas que recibiron apoios de FADEMGA Plena inclusión
Galicia, o que supón un 80% do total de persoas presentadas.
Na actualidade, a Federación continúa a prestar apoio ao SERGAS, facilitando a incorporación tanto deste persoal
celador como doutras categorías, unha colaboración que mantemos ininterrompidamente dende o ano 2017.
Dende FADEMGA Plena inclusión celebramos estes bos resultados e felicitamos a estas 24 persoas polo esforzo realizado. Asimesmo, tamén queremos poñer en valor o traballo e entusiasmo de tódalas persoas con discapacidade
intelectual que prepararon este proceso selectivo, e animámolos a continuar coa súa preparación de cara a vindeiras convocatorias da Administración Xeral do Estado e da Xunta de Galicia.
Moito máis que un emprego
Eliseo Barreiro cumpriu 45 anos o pasado 21 de setembro e celebrouno estreando a súa praza de celador no Servizo Galego de Saúde (Sergas), en concreto, no Hospital Materno Infantil Teresa Herrera da Coruña. Un soño, o de
traballar no sector público, que este coruñés perseguía desde fai un lustro, cando empezou a preparar oposicións,
naquel momento, para ordenanza do Estado.
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Eliseo non dubidou á hora de embarcarse na preparación das oposición, "Empecei a preparar os exames
para persoal de servizos xerais da Xunta. Agora igual
déixoo, porque xa estou a traballar. Fíxeno por seguir
preparándome, por facer algo máis", explica. O seu
esforzo, tesón e constancia, aderezados co incondicional apoio da súa familia, dos seus amigos e da Federación, foron os ingredientes que o axudaron neste camiño.
"Non hai que ter medo ás oposicións. Evidentemente,
esixen estudar e esforzarse. Convén tomalo como un
obxectivo a medio ou longo prazo, pero con dedicación e esforzo, todo pode ser posible", subliña Eliseo,
quen, con todo, reclama ás administracións un compromiso maior para favorecer a inclusión laboral das
persoas que, como el, teñen algún tipo de discapacidade intelectual.
"Aínda son moi poucas as prazas que se reservan nas
oposicións para o noso colectivo. Debería haber moitas máis. É necesario, xa que o emprego é a principal
chave da inclusión. Sacarse unha praza custa, non cabe dúbida, pero se non o consegues á primeira, hai
que seguir traballando", reitera este coruñés, e reivindica:

no Sergas. "Resérvanse moi poucas prazas para persoas con discapacidade intelectual, apenas o 2%. Por
iso, sempre que se convocan hai que aproveitar para
presentarse. A primeira vez que viaxei a Madrid para
examinarme, só había unha praza en xogo, pero alá
fun. Hai que pelexar polo que sexa".
Na capital non houbo sorte, pero a Débora as probas
para acceder á sanidade pública galega non se lle puideron dar mellor. Fixo pleno nas dúas partes, xeral e
específica, do temario.
"Cando vin que acertara todas as preguntas, quedei
un pouco perplexa. Os meus pais tampouco o crían,
pero é que son moi peleona, e cando se me mete algo
entre cella e cella... ", recoñece, e considera que o respaldo familiar é fundamental para que as persoas con
discapacidade intelectual podan desenvolverse en
todos os ámbitos e lograr unha inclusión plena, aínda
que insiste en que o principal impulso para alcanzar as
metas "ten que saír dun mesmo". "Con perseveranza e
constancia, pódese", remarca.

"Moita xente aínda pensa que unha persoa con discapacidade intelectual non é capaz de aprobar unhas
oposicións, pero con esforzo conséguese. E tanto eu
como o resto dos meus compañeiros que se acaban de
incorporar aos seus postos de celador no Sergas -unha
trintena en total, os beneficiarios das primeiras prazas
de celador reservadas na sanidade galega para
persoas con discapacidade intelectual-, somos un bo
exemplo delo".

"Moita xente aínda pensa que
unha persoa con discapacidade
intelectual non é capaz de aprobar
unhas oposicións, pero con esforzo
conséguese”

Unha das compañeiras de Eliseo é Débora, que tamén,
se incorporou á súa praza de celadora no Hospital
Abente e Lago da Coruña, e di estar "encantada". Ten
discapacidade intelectual, física e sensorial (en
diferente grao), pero iso non supuxo unha barreira
para que, en 2015, comezara de cheo no mundo das
oposicións.

Na imaxe, Débora García no seu novo posto laboral
no Hospital da Coruña

Tras presentarse dúas veces ás probas para ordenanza
do Estado e outra para a Xunta, decidiu probar sorte
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“Collendo impulso” o noso programa de coaching
retomou a súa actividade despois do confinamento
Contou coa profesional Lara Arribas, coach especializada en discapacidade intelectual.
O programa, previsto inicialmente para os meses de maio e abril, retomou as súas actividades presenciais en
Santiago, Lugo, Ourense e Vigo.

Unha vez superado o confinamento e dentro da nova normalidade, FADEMGA Plena inclusión Galicia comeza a retomar o pulso dos seus programas. Un dos que volve con forza é “Collendo impulso” a través do que a Federación
presta apoio a persoas que se atopan en risco de exclusión social, coa finalidade de elaborar un plan de vida persoalizado que os axude a lograr unha inclusión social axeitada, sempre cun enfoque integral, que busca obter resultados a medio e longo prazo.
Aínda así, “Collendo impulso” non parou durante o confinamento, xa que estivo a prestar apoio a persoas con discapacidade intelectual en risco de exclusión social proporcionándolles artigos de primeira necesidade, así como
cubrindo os seus gastos de aluguer.

:: Espazos de convivencia.
As actividades presenciais do programa comezaron en Santiago de Compostela,
onde concentramos 4 sesións en dúas convivencias: os días 16 e 17 de xullo na
casa rural O Fogar do Selmo en Rois e os días 5 e 6 de agosto na Casa da Terra en
Antas de Ulla.
O grupo de persoas con discapacidade intelectual da zona de Ourense tomou
posteriormente o relevo de Santiago, tamén con 4 sesións de coaching os días
21 e 28 de xullo e os días 3 e 10 de agosto nun espazo cedido pola Confederación de empresarios de Ourense.
A estas sesión uniranse posteriormente as zonas de Lugo e Vigo.
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LILITH: a nova curtametraxe de FADEMGA Plena inclusión
Galicia que sensibilizará sobre as diferentes situacións de
discriminación cara as mulleres con discapacidade intelectual
O pasado 2 de outubro, a Cidade da Cultura acollía
a presentación da nova curtametraxe de FADEMGA
Plena inclusión Galicia “LILITH”.
Varias mulleres con discapacidade intelectual
protagonizan este novo proxecto a través do cal a
Federación pretende concienciar sobre as diferentes situacións do colectivo na nosa sociedade.
A curtametraxe, dirixida por Rafael Ramón Herrera,
estará composta por unha antoloxía de relatos que
abordan dende unha perspectiva poética as dificultades, intolerancia e o sufrimento destas mulleres.
Centrado no implícito por enriba do explícito, a
cutametraxe aborda temas como a maternidade, a
sexualidade, a culpa, a desconsideración, a infantilización ou o descoñecemento social que hai da
discapacidade intelectual.
Á presentación acudiron a concelleira de Políticas
Sociais de Santiago, Mila Castro, así como o novo
Director xeral de maiores e discapacidade, Fernando González, quenes estiveron acompañados do
presidente da Federación Eladio Fernández.
O presidente de FADEMGA destacou o carácter
innovador do proxecto, “Trátase dun proxecto
arriscado e de marcado carácter innovador. Unha
curtametraxe coa que buscamos poñer a proba ao
espectador.
Non nos conformamos con mostrar a realidade de
diferentes mulleres con discapacidade intelectual,
senón que queremos obrigar a todo aquel que o
vexa a reflexionar sobre o seu propio comportamento cara a estas mulleres.

Cartel promocional da curtametraxe

É unha aposta arriscada; sen dúbida, pero que estou convencido axudará a que moitas persoas reflexionen e abran
un pouco máis a súa mente, para deixar atrás os seus prexuízos e para que comprendan que falamos de mulleres
que, máis aló da súa discapacidade, teñen inquietudes, soños e proxectos de vida”.
O presidente tamén quixo ter unha mención especial para tódalas persoas involucradas no proceso.
Empezando polo director da curtametraxe, Rafael de Ramón Herrera, e todo o seu equipo: grazas pola vosa fe no
proxecto e polo agarimo que puxéchedes en cada momento. E grazas tamén a tódalas nosas actrices: Ángeles, Carmen, Helena, Laura Manzano, Raquel, Laura Faro, María José, Mari Nieves e Verónica”
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“Vivir Con”: participa coas túas propostas no novo
plan estratéxico de Plena inclusión
Cal será nos próximos anos o escenario no que
se desenvolverá o traballo do movemento asociativo de Plena inclusion?
Quen debería ser o público preferido para
dirixirse? E as prioridades nas que enfocar a
enerxía para acadar un mundo máis inclusivo e
amigable?
Para responder a estas preguntas e a moitas
máis, o movemento asociativo de Plena inclusión pon en marcha VIVIR CON, un ambicioso
proceso participativo que inclúe concursos de
vídeo, cuestionarios en liña, estudos sociolóxicos, dinámicas participativas presenciais en
pequenos grupos e inspiradoras conversas.

Captura da web de Vivir con, onde podes entrar e participar:
https://vivircon.plenainclusion.org/

A necesidade de utilizar mecanismos non presenciais para chegar ao maior número de fogares e persoas levou a
Plena inclusión a deseñar novas canles a través das cales recoller as opinións de miles de persoas, tanto dentro
como fóra do movemento asociativo. O obxectivo é elaborar o VI Plan Estratéxico que marcará o rumbo durante
catro anos da confederación de 935 entidades que traballan polos dereitos das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias.
:: Concurso de vídeos
Como parte deste novo proxecto de reflexión,
Plena inclusión convoca un concurso de vídeos no
que suxerimos que nos digas como te imaxinas
sendo novo no futuro. O obxectivo é que as persoas do noso movemento asociativo e outras persoas sensibles á creación dun mundo máis acolledor e inclusivo para as persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias, contribúan coa súa visión do futuro a través da creatividade e as imaxes. Estas ideas
uniranse a outras para formar o mencionado Plan Estratéxico que estamos creando xuntos a partir da idea de
VIVIR CON (Confianza, Control, Conexións e Contribución).
O teu vídeo debe ter unha duración máxima de 2 minutos e tes ata o 22 de outubro de 2020. Poden participar todas as persoas maiores de idade que desexen participar, tanto individualmente como en nome da súa organización. Lembra que o tema é "Ser novo no futuro": como imaxinas o emprego, as relacións, a participación e a vida
dos mozos nos próximos anos?
Podes usar todos os recursos que queiras: fotografías, testemuños, textos...
Os traballos presentados ao concurso amosaranse na páxina web 'Vivircon', a través da plataforma Easypromos.
Todos eles poderán ser votados polos visitantes da web, que decidirán cos seus votos os cinco vídeos finalistas.
Destes finalistas, un xurado de Plena inclusión outorgará un primeiro premio de 1.000 euros en metálico e dous
accésits de 300 euros cada un.
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Xa temos gañadores
do 2º Certame de
relato curto!

FADEMGA segue a apostar
pola lectura fácil con maior
oferta formativa

O xurado do 2º CERTAME DE RELATO CURTO EN
LECTURA FÁCIL, composto por membros da Xunta Directiva, profesionais e persoas con discapacidade intelectual de FADEMGA Plena inclusión
Galicia, resolveu por unanimidade, os seguintes
premios:

Durante o mes de setembro, a Federación continuou
ampliando a oferta formativa no eido da accesibilidade, coa
celebración de dous cursos centrados na dinamización e na
mellora das informacións en lectura fácil.

Na categoría A (relatos individuais) resultaron
premiados:
Co 1º premio: "A aventura de Rocky" de Sonia
García García (AMIPA)
Co 2º premio: "Corentena" de María Dolores Losada Vila (SIOL Ourense)
Na
categoría B (relatos
premiados:

grupais) resultaron

Co 1º premio: "Que ocorre en aire de floriñas"
grupo que asina baixo o pseudónimo "Confinados
pero animados" de ASPRONAGA.
Co 2º premio: "Amor a primeira vista" grupo que
asina baixo o pseudónimo "Autores caseros" de
ASPRONAGA.
NORABORA A TODOS E TODAS!
Os agasallados recibirán como premio un lote de
libros en lectura fácil e un diploma acreditativo
do seu premio. Dende FADEMGA Plena inclusión
Galicia felicitamos a todas e todos os afortunados
e invitámosvos a seguir participando en vindeiras
edicións!

A primeira destas formacións foi "Deseño de publicacións en
lectura fácil", e estivo orientada a coñecer as pautas do
deseño para publicacións en lectura fácil e poder identificar
erros.
A segunda das formacións foi "Dinamización de clubs de lectura fácil", e centrouse en dar a coñecer o formato da lectura fácil: os seus beneficios, colectivos cos que se traballa,
materiais e experiencias de éxito; dotando aos participantes
das pautas, ferramentas e materiais para dinamizar con éxito Clubs de Lectura Fácil, e ofrecer unha formación práctica
que permita ós participantes crear e dinamizar sesións de
Clubs de Lectura Fácil durante a formación.
Ambos cursos veranse complementados coa organización
dunha formación avanzada sobre adaptación de textos a
lectura fácil durante o último trimestre do ano.
:: A accesibilidade cognitiva
A accesibilidade cognitiva ten pouco desenvolvemento no
noso país e non foi ata que as persoas con discapacidade
intelectual conseguiron un maior exercicio dos seus cando a
lectura fácil comezou a conseguir una maior valoración e
importancia de cara a que o colectivo puidese acceder a
produtos e servizos e mesmo á participación na vida política
e pública. A través destas formacións, a Federación quere
conseguir una bolsa de profesionais cualificados para elaborar este tipo de comuniacións.
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“Katia, a miña filla” galardoada como mellor
curtametraxe documental no Festival DiversidArte da
Coruña
"Teño que buscar a forma de comunicarme con ela". Son palabras de Mª Carmen, nai de Katia e protagonista da
nosa curtametraxe dedicada ás persoas con discapacidade intelectual con maiores necesidades de apoio. Unha
curtametraxe que ven de gañar o "Premio ao Mellor Documental" no Festival DiversidArte da Coruña.
Dende FADEMGA Plena inclusión Galicia non podemos estar máis felices por este recoñecemento, e esperamos
que a historia de Katia e da súa familia chegue un pouquiño máis lonxe e poda axudar a outras familias que están a
vivir situacións similares. E por suposto, tamén queremos agradecer a implicación de tódalas persoas que nos axudaron a facer realidade a curtametraxe:

GRAZAS a Katia e os seus familiares pola súa xenerosidade abríndonos as portas da súa casa.
GRAZAS a asociación Aspanane pola súa colaboración e predisposición para sacar adiante o proxecto.
GRAZAS a Gingko pola súa profesionalidade e bo facer tralas cámaras.
E por suposto, GRAZAS ao Festival “DiversidArte” por axudarnos a visibilizar a realidade que viven centos de familias de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Podedes volver a ver o documental na canle de Youtube de FADEMGA Plena inclusión Galicia
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Organizamos una saída
cultural na illa de Cortegada

O pasado 11 de agosto o noso Programa de Persoas Reclusas e
Exreclusas organizou unha saída de carácter cultural, na illa de
Cortegada.
Trátase dunha actividade coa que damos apoio a persoas
reclusas que saíron en liberdade, promovendo así a súa
reinserción social. Unha acción que desenvolvemos a través do
Programa Más Social, grazas á Fundación Barrié e á Fundación
Roviralta.
Dende fai anos, a Federación presta unha atención individualizada e específica ás persoas con discapacidade intelectual que se
atopan en situación reclusa, exreclusa ou de risco social.
Dada a carencia de recursos específicos que atendan ás demandas deste colectivo, facemos un seguimento de maneira periódica, valorando e intervindo nos casos necesarios, promovendo o
cumprimeto da normativa legal vixente, buscando e fomentando
alternativas de reinserción que eviten o reingreso no centro penitenciario e mesmo promovendo a reinserción familiar, laboral e
social dos usuarios.

Convivencia formativa de
irmáns de persoas con
discapacidade intelectual

Un ano máis, contra vento e marea, volve o
noso encontro formativo de irmáns e cuñados de persoas con discapacidade intelectual. Baixo o lema A plena inclusión que queremos, volveremos ao enclave de Casa Antiga
do Monte, en Padrón, para reflexionar en
torno á nosa organización, e como nos imaxinamos a súa proxección no futuro.Todo elo
dun xeito lúdico e participativo!
Na nosa web, www.fademga.org, podedes
descargar a información sobre este encontro,
así como o programa e ficha de inscrición.
Non o perdas!
:: Os irmáns, un papel cada día máis
relevante
Ser irmán dunha persoa con discapacidade
intelectual, é unha circunstancia complexa na
que afecto e responsabilidade van unidas.
Por elo, os familiares das persoas con este
tipo de discapacidade precisan apoio,
información e vías de participación nas
organizacións que os representan, co fin de
manter e de fomentar unha estrutura de
axuda.
A través desta convivencia, FADEMGA quere
aportarlles un espazo propio onde compartir
experiencias e reflexionar sobre o seu papel
no movemento asociativo, así como a importancia de implicarse no día a día das institucións, e de traballar en prol da visibilización
do colectivo.
INFO XXI
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Laura Espejo: "Plena inclusión está aberta a escoitar
á sua xente e á sociedade sobre o papel que esperan
de nós no futuro"

Nas últimas décadas, Plena inclusión distinguiuse doutras organizacións do Terceiro Sector pola ampla participación
dos seus procesos estratéxicos. Este ano, baixo a denominación 'Vivir con', ábrese un novo período que culminará
coa creación conxunta do 6º Plan Estratéxico. Para iso, a organización comezou a xerar diversas canles de participación abertos a todo o mundo. Laura Espejo, adxunta á dirección de Plena inclusión España, ofrécenos claves sobre
este proceso de participación.
Que balance podes facer do período estratéxico de Plena inclusión que está a piques de concluír?
O 5º Plan estratéxico do movemento asociativo Plena inclusión é para o período 2016-2020. Articulouse a través de
9 horizontes, en relación a distintos temas, e contou cun Equipo Faro composto por membros da xunta directiva,
equipo de xerentes e profesionais da confederación, que elaborou anualmente un informe de seguimento e resultados.
Dos 62 indicadores previstos, o 49% conseguiuse, o 32% están en proceso e só o 19% non se conseguiu a decembro
de 2019, última data de elaboración dos informes.
O balance en liñas xerais é positivo. Contamos con datos que avalan avances importantes na participación activa das
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en accións de reivindicación e incidencia social, da
accesibilidade cognitiva, o impulso dos procesos de desinstitucionalización, visibilización das persoas con máis necesidades de apoio e as súas familias (Todos somos Todos), proxectos vinculados con dereitos tales como acceso á
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xustiza, sexualidade, etc. Con todo, quedan algunhas
materias pendentes vinculadas coa dinamización da
nosa base social (familias, contorna, etc.), implementación do novo enfoque do noso sistema de Calidade Plena, mellora da articulación entre as nosas estruturas,
etc.
Destacaría neste período un reto conseguido, que era
impensable, como o despregamento e recoñecemento
público da nosa marca Plena inclusión.

A irrupción da pandemia cambiou en moi pouco tempo toda a nosa sociedade. Cres que resulta oportuno
exporse agora a un novo proceso para pensar o
futuro?
Por suposto. Únome ao sentir de moita xente do noso
movemento asociativo que considera que ademais de
loitar diariamente para paliar o impacto que a COVID19
está a ter nas persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento, as súas familias e as nosas entidades, é necesario xerar espazos e vías de participación
para dicir que modelo de apoios e servizos queremos.
Actualmente estase debatendo en moitos sectores como debe xestionarse servizos tales como as residencias, onde se deben investir os fondos europeos, etc. O
proceso de participación do Plan Estratéxico é unha
oportunidade marabillosa para recoller o sentir do noso movemento asociativo e contribuír coas nosas propostas ao futuro inmediato que queremos para a nosa
xente, pero tamén para o conxunto da sociedade.
Ademais, queremos facilitar espazos para escoitar que
espera a nosa contorna, desde o local ata o internacional, do noso movemento asociativo. En realidade, Plena inclusión está aberta a escoitar á súa xente e á sociedade que papel esperan que cumpra no futuro.

Como en anteriores ocasións, Plena inclusión exponse
a construción compartida deste Plan, a través dunha
serie de vías de participación. Quen pode participar e
como se está despregando esa participación?

abertas a todo o público, temos programadas tres edicións de concursos de vídeos; un cuestionario online
en lectura fácil; e catro “Conversacións inspiradoras”
que aborden cada un temas diferente.
Ademais, desde as federacións, en colaboración coas
súas entidades, poñerán en marcha grupos de debate
online ou presenciais que denominamos “Círculos de
conversación”. Estarán convidados todos os grupos de
interese de dentro e fóra do movemento asociativo
Plena inclusión.
Pero tamén contamos co Informe de impacto da
COVID19 en Plena inclusión que o INICO está a elaborar, grazas á participación de máis de 1.300 persoas
que contestaron un cuestionario durante o mes de xullo. Así como unha serie de entrevistas en profundidade que se fixeron con persoas clave da contorna.
Que resultados espera a organización deste proceso e
que prazos manexa Plena inclusión para a consecución do seu novo Plan?
O obxectivo é superar as 10.000 participacións que
conseguimos no proceso de Toledo 10, cando se preparou o 4º Plan Estratéxico. Pero máis aló do número,
queremos que a porcentaxe de participación dos distintos grupos sexa equilibrado, e haxa moitas achegas das
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e das familias.
Ata o mes de decembro de 2020 seguirémolo con todas as vías de participación activadas, especialmente
mobilizando os círculos de conversación.
Teremos que analizar como evoluciona o impacto da
pandemia e axustar o calendario dos seguintes pasos.
Pero o noso desexo é poder celebrar un Congreso en
Valencia no ano 2021 para aprobar e poñer en marcha
o que sería o 6ª Plan Estratéxico do movemento asociativo Plena inclusión.
Isto non o poden dicir moitas organizacións!

Co impulso do Equipo de dirixentes estatal formado
pola xunta directiva, xerentes e presidentes/as das federacións, deseñouse un proceso de participación con
distintas vías.
Contamos coa web vivircon.plenainclusion.org, como
escaparate que recolle as distintas formas de participación.
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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

