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FOMENTAR O DEPORTE

APORTANDO VALORES
En FADEMGA Plena inclusión Galicia temos a Misión de promover accións e servizos (acordes co Código
Ético e os valores do movemento asociativo de Plena inclusión) que creen as condicións necesarias para
que as organizacións melloren a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias.

Traballamos na promoción das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
A nosa organización carece de ánimo de lucro e forma parte da Confederación Plena inclusión, que acolle a un
total de 19 Federacións de todo o país.

Contamos con 40 asociacións federadas e prestamos atención a 6.300 persoas con discapacidade
intelectual, das cales:
4.425 persoas son usuarias de entidades
2.000 persoas son usuarias de bolsa propia
7.982 socios/as
1.389 profesionais
1.231 persoas voluntarias
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Traballamos por cada persoa con
discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento e polas súas familias

Loitamos por unha sociedade máis xusta
e igualitaria
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INFORMACIÓN E
ASESORAMENTO
ÁS ENTIDADES
OBXECTIVO 1: MELLORAR
O ASESORAMENTO

As entidades son o motor da Federación , diriximos a nosa actuación a: fomentar a constitución de asociacións, coordinar os obxectivos, actividades, recursos e posibilidades das súas entidades na protección das
persoas con Discapacidade intelectual, unificar criterios e fomentar todo tipo de esforzos e actividades
conxuntas, representar ás entidades ante entidades públicas/privadas, entre outros.


A través dos grupos de traballo, comisións e
UDS existentes na Federación trataremos de seguir fomentando a participación online das entidades, das persoas familiares, persoas con discapacidade intelectual, persoas directivas, voluntariado e técnicos que traballan nas entidades.



Promoveremos espazos online e ou presenciais
(segundo as circunstancias o permitan) de participación entre e coas entidades socias, asembleas....
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Facilitaremos canta información nos demanden
e necesiten as entidades en relación á Covid-19,
normativa , facturación mensual das entidades
con contrato, libranzas, protocolos de reactivación, propostas para desescalada, prazos administrativos, demandas de EPIS,...

Realizaremos accións para dotar ás entidades
federadas das ferramentas máis axeitadas para
xestionar as súas organizacións, ensinarlles a
usalas e aplicalas da forma máis eficaz posible.
Traballaremos coa Administración co fin de mellorar os criterios das convocatorias de axudas
como 0.7% do IRPF, programas de cooperación,
garantía xuvenil,...
Atenderemos ás solicitudes de préstamo de vehículos que nos presenten as entidades federadas, tratando de fomentar a cesión entre e coa
Federación.
Plan de acción



Este ano cúmprense 4 anos da constitución da
última xunta directiva, co cal será ano de eleccións. Para isto creouse un grupo de posibles
persoas candidatas que están traballando conxuntamente coa actual xunta directiva en diversos temas, para coñecer e formarse de cara a
este proceso electoral. Tratando de fomentar a
participación en diversos eventos e actividades
formativas, reunións... e difundindo o espírito
federativo.



Creación da patronal galega do sector da
discapacidade intelectual, en liña coa patronal
estatal AEDIS e coa Confederación Plena
inclusión.



Seguiremos loitando e negociando coa Administración para conseguir incrementar o nº de prazas nos centros e reducir así a listas de espera.



Faremos planificación conxunta coas entidades
en todos aqueles temas que lles afecten e que
vaian xurdindo ó longo do ano.



Realización de reunións de asemblea
(ordinaria, extraordinaria e/ou informativas) .



Participaremos na elaboración do PLAN
ESTRATÉXICO Plena inclusión e trataremos de
aplicalo á propia Federación co fin de que o
vindeiro plan de acción da Federación estea en
consonancia cos horizontes do Plan Estratéxico de Plena inclusión España.









En materia de xestión de subvencións continuaremos solicitando e asesorando ás entidades para a optar a convocatorias que se soliciten a través da Federación: 0.7% IRPF e PIR
Fundación ONCE-Plena inclusión, e outras
axudas e subvencións nas cales nos soliciten
asesoramento e/ou información.



Solicitaremos, sempre que sexa posible,
axudas para continuar co proxecto “As barreiras do transporte. Que non te deixen na casa!”
co fin de dotar ás entidades federadas e a propia Federación de vehículos cedidos en usufruto que lles permitan realizar o servizo de transporte que necesitan as persoas usuarias para
acceder aos servizos.

En relación ao proceso electoral de Federación, tal como xa se indicou, o grupo de posibles candidatas/os traballará xunto coa actual
xunta directiva tratando de promover o relevo
xeracional e que cando se convoquen
eleccións haxa candidaturas suficientes para
que poida saír unha xunta directiva que dirixa
a Federación durante os vindeiros 4 anos.



Co XV Convenio e a recente suba do SMI,
continuaremos loitando polo financiamento
derivado do incremento salarial mediante a
realización dos oportunos estudos analíticos e
o mantemento de reunións coa Administración, co fin de poder continuar coas vías
actuais de financiación e busca de outras novas.



Intentarase conseguir doazóns e ou descontos
para a adquisición de EPIS para as entidades
federadas a través para cubrir as demandas e
necesidades existentes no colectivo.

Traballaremos coa asesoría xurídica da Federación, a Administración e as entidades para
conseguir que se aprobe o desenvolvemento
do concerto social, no cal se leva varios anos
traballando e que segue sen aprobarse polo
momento, resolución de dúbidas en relación á
normativa Covid e Estado de alarma, suspensión de prazos administrativos, facturación entidades, posibles alternativas como decreto Lei
que garanta a cobertura económica das entidades durante a crise sanitaria,..
Como xa se indicou este será un ano de eleccións, tanto nivel CCAA como a nivel Federación. Promoveremos espazos de reunión

online si e posible e/ou presencial de debate
no cal persoas con discapacidade intelectual,
familiares... poidan plantexarlle ós diferentes
partidos políticos as súas necesidades, demandas e inquietudes.



Colaboraremos en materia de accesibilidade
cognitiva con Xustiza co fin de poder adaptar
as sentenzas a lectura fácil.
7
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COMUNICACIÓN
OBXECTIVO 2: FOMENTAR A
COMUNICACIÓN E MELLORAR A
VISIBILIDADE DO COLECTIVO

Na área de comunicación de FADEMGA Plena inclusión Galicia traballamos na promoción das persoas con
discapacidade intelectual, favorecendo a súa visibilización social, así como promovendo a imaxe da
Federación e das entidades federadas entre os medios de comunicación e sociedade en xeral.

Convocatoria do 2º Certame de relatos curtos da
Federación
Poñeremos en marcha, por segundo ano consecutivo o Certame de relato curto en lectura fácil, co
fin de promover entre as entidades galegas o coñecemento e uso da lectura fácil para as súas comunicacións. Seguindo os tempos establecidos
durante o 2019, prevemos convocar o certame na
primeira metade do ano.
Implementar as medidas do Plan de Acción
estipuladas para o 2020
Durante o 2018 e 2019 iniciamos a elaboración
dun Plan de Comunicación en colaboración coa
Fundación Barrié (a través da Convocatoria Mas
Social). Dito plan estivo formado finalmente por
10 bloques, que englobaban diferentes medidas
de actuación, algunhas das cales, foron pospostas
para o 2020 e que retomaremos este ano.
Sinatura dun Convenio de colaboración co
Colexio de Xornalistas
Durante o último trimestre de 2020, trataremos
de iniciar unha colaboración co Colexio Oficial de
Periodistas de Galicia, de cara a que se impliquen
connosco na visibilización da discapacidade intelectual a través dos medios de comunicación, co8
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mezando polo emprego da terminoloxía correcta
nos medios, desterrando o emprego de termos
obsoletos como diminuídos, ou minusválidos e
substituíndoos polos correctos termos de “persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento”
Ano das persoas de Plena inclusión
Colaboraremos coa Confederación na difusión do
“Ano das persoas”, así establecido por Plena inclusión, que pretende dar un impulso definitivo a empoderamento das persoas con discapacidade intelectual dentro das asociacións e federacións.
Trátase ao fin de que as persoas pase a ter una
participación real e efectiva na toma de decisións.
Colaboración na posta en marcha do seguinte
proceso estratéxico Da Confederación
Durante o 2020 poñeranse en marcha novamente
un proceso de reflexión de cara a elaborar o vindeiro Plan estratéxico polo que Confederación,
federacións e entidades se rexen cada 5 anos.
A área de comunicación colaborará na posta en
marcha de diferentes foros e iniciativas onde se
promoverá especialmente a participación das familias e das persoas con discapacidade intelectual.

Incluír a lectura fácil na nosa web

xeral, do Terceiro Sector, que poden ser relevan-

Traballaremos para facer unha web máis accesible
para as persoas con discapacidade intelectual, incluíndo unha versión adaptada a lectura fácil de
tódalas seccións e novas que se suban á web.
Promover o emprego da terminoloxía correcta
entre os medios e administracións

riais nos que defendemos o emprego da terminoloxía “persoa con discapacidade intelectual ou do

desenvolvemento”. O obxectivo é que tanto mede

comunicación

como

Colaboraremos co boletín de noticias de Plena
inclusión.
Cada dúas semanas realizaremos colaboracións
coas áreas de comunicación doutras federacións e
da Confederación, para diferentes reportaxes para

Difundiremos diferentes comunicacións e mate-

dios

tes para a Federación e as entidades.

administración

a revista da Confederación “VOCES”.
Faremos cobertura fotográfica e audiovisual en
eventos
Organización de eventos e roldas de prensa, así

empreguen os termos correctos e promovan unha

como apoio formativo en diversas areas.

imaxe responsable e inclusiva.

Elaboraremos notas de prensa e comunicados

Edición do libro do 40 Aniversario da Federación

Potenciaremos o envío de notas de prensa e

en lectura fácil e dos relatos presentados ao 1º

comunicados para dar a coñecer a realidade do

Certame de lectura fácil celebrado en 2019

movemento asociativo, e para denunciar as

Editaremos e maquetaremos unha versión adapta-

diferentes situacións de abuso e perda de dereitos

da a lectura fácil do libro do 40 Aniversario de

das persoas con discapacidade intelectual. Este

FADEMGA Plena inclusión Galicia que difundire-

ano realizaremos un maior número de comunica-

mos entre administracións e entidades federadas.

cións centradas na familia, con motivo do Ano das

Igualmente, editaremos os relatos presentados a

Familias que celebra Plena inclusión.
concurso no 1º Certame de relato curto en lectura

Promocionaremos o voluntariado

fácil, co fin de potenciar a participación das entida-

Prevemos incluír na nosa web unha sección para

des e poñer en valor a súa participación nas activi-

que as persoas interesadas en realizar voluntaria-

dades da Federación.

do na Federación podan inscribirse a través da

Continuaremos coa xestión dixital

web mostrando en que áreas teñen interese en

Diariamente manteremos actualizada a páxina

participar poñendo especial énfase no voluntaria-

do dixital.

web de FADEMGA Plena inclusión Galicia coas novas máis destacadas así como coas diferentes con-

No eido da comunicación, promoveremos espe-

vocatorias de programas e cursos de formación

cialmente o voluntariado para os en ventos nos

que se convoquen, ao tempo que realizaremos

que haxa que tomar imaxes ou para adaptación de

traballos de xestión da intranet federativa coa alta

textos.

de novos usuarios.

Elaboración de propostas de ocio para o

Realizaremos o clipping de prensa diario

confinamento

Continuaremos a realizar resumos de prensa coas

Semanalmente se elaborará un pequeno dosier

principais noticias do sector da discapacidade e, en

con propostas de lecer gratuítas para dar opcións
de ocio nos días de confinamento.
9
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3

CALIDADE
OBXECTIVO 3: PROMOVER UN
MODELO DE CALIDADE BASEADO
NA ÉTICA, NA XESTIÓN E NA
CALIDADE DE VIDA

A área de Calidade de FADEMGA Plena inclusión Galicia traballa no compartimento dun modelo de
atención de calidade entre as entidades, que defina os nosos servizos baseados na mellora continua nos
ámbitos da ética, calidade de vida e xestión.

Promoción do modelo e sistema de calidade de
plena inclusión nas entidades federadas


Difundiremos o modelo e sistema de avaliación
de calidade Plena (baseado nos eixos de calidade de vida, ética e xestión) mediante diferentes medios: correo ordinario, mail, manchetas, xornadas, novas no Info XXI, na web...



Promoveremos que as entidades entren no
proceso de calidade Plena e asesorarémolas
durante todo o proceso.



Apoiaremos accións dende a Federación que
axuden á consecución dos plans de mellora
das asociacións federadas.

Dinamización da comisión de calidade


Motivaremos aos membros da comisión para
que sigan promovendo o modelo e sistema de
avaliación de calidade Plena, o intercambio de
experiencias e a adquisición de coñecementos
e habilidades no tocante ao noso modelo e sistema. Neste ano remataremos unha guía de
sensibilización que anime a entidades a iniciarse no proceso.

Cooperación na rede de calidade de
Plena inclusión
10
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Continuaremos traballando en rede a nivel nacional, vertebrando a promoción da calidade
Plena. Neste ano planificaremos as fases polas
que pasarán as pilotaxes do novo sistema de
avaliación de calidade Plena. Procedimentaremos as visitas do clube de avaliadores de
calidade Plena para valorar os procesos de
calidade. As persoas membros do clube de
avaliadores
executaremos
observacións
respecto aos percorridos de calidade Plena.

Seguemento e contribución no plan estratéxico
do movemento asociativo


Velaremos e colaboraremos no cumprimento
do plan estratéxico do movemento asociativo,
que toca nove horizontes: aposta radical pola
plena cidadanía, fomento dunha política de
apoio a familias, reivindicación dun novo marco
xurídico que garanta e impulse a vida das persoas e a das súas familias, potenciar unha práctica de traballo colaborativo, aposta polos procesos de transformación de entidades e servizos, afrontamento da renovación e cambio xeracional dende unha visión moderna do asociacionismo, aumentar a visibilidade social do colectivo, coordinación e artellamento dos dereitos e a nosa acción de prestadores de apoio,
aumento da nosa coordinación e a acción
conxunta para afrontar os retos en común.



Ademais coordinaremos o equipo motor galego que promoverá a participación na elaboración do VI Plan Estratéxico de Plena inclusión.
O equipo motor galego planificará un proceso
de participación no que animará a colaborar a
tódolos grupos de interese do movemento asociativo galego. Analizaremos os resultados obtidos en dito proceso para despois comunicalos
ao equipo motor nacional que será o encargado de ensamblar o VI Plan Estratéxico final.

Planificación das acción necesarias que garantan
o cumprimento do regulamento xeral de protección de datos


Someterémonos a unha auditoría de protección de datos para posteriormente planificar e
executar as accións necesarias que corrixan as
observacións que se indiquen. Ademáis seguiremos actualizando os anexos do documento
de seguridade e o clausulado, asesorando ao
persoal e incidindo sobre a importancia do
cumprimento de protocolos de protección de
datos. Tamén aconsellaremos e informaremos
ás nosas entidades en aquelas cuestións relacionadas con materia de protección de datos.

Creación e coordinación da bolsa de auditores/as
de calidade de FADEMGA


Xestión e impartición de formación aos profesionais de nova incorporación


Realizaremos as auditorías internas de calidade
na sede e nas diferentes delegacións no que
respecta ao alcance do sistema de xestión de
calidade. Prepararemos, colaboraremos e
someterémonos á auditoría externa de calidade de renovación do certificado. Planificaremos e implementaremos accións correctivas
das incidencias ou non conformidades detectadas en auditorías. Estudiaremos a viabilidade
das oportunidades de mellora que nos aporten
os auditores.

Formaremos aos novos profesionais da Federación no concepto de discapacidade intelectual,
na historia do noso movemento asociativo, no
modelo de calidade Plena, na importancia dos
apoios, no Regulamento Xeral de Protección de
Datos e todas aquelas cuestións que lles axuden a traballar de acordo cos valores e principios de Plena inclusión.

Impulso de plans de persoas según o modelo de
Plena inclusión


Execución e somentemento ás auditorias internas
e externas de calidade


Estableceremos unha base de datos de persoas
auditoras internas de calidade que cumpran
unha serie de requisitos para xestionar auditorías cruzadas entre as asociacións federadas, e
promover alianzas e intercambio de coñecementos.

Xestionaremos accións que faciliten que se leven a cabo os plans de persoas que durante o
ano pasado elaboraron as entidades. Asesoraremos, faremos seguimento e acompañaremos
as entidades que estean en proceso e así o
desexen.

Promoción do modelo de COMPLIANCE


Integraremos na federación o modelo
COMPLIANCE de Plena inclusión co fin de
previr riscos penais.



Promoveremos e acompañaremos ás entidades que se únan ao proceso de implantación
do modelo COMPLIANCE

Análise de resultados do sistema de xestión de
calidade

Apoio na implantación de sistemas de xestión de
calidade





Analizaremos os resultados dos obxectivos,
indicadores, enquisas de satisfacción dos diferentes grupos de interese, non conformidades e incidencias e planificación de medidas que eviten desviacións e axuden a establecer estratexias á Federación para acadar
os resultados esperados.

Favoreceremos a interiorización da mellora
continua nas entidades federadas mediante actividades vinculadas a modelos e normas de
calidade (sesións de consultoría ISO 9001:2015,
formacións, asesoramentos,...)
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4

FORMACIÓN
OBXECTIVO 4: MELLORAR A
FORMACIÓN E COMPETENCIAS

A través da Área de Formación, dende FADEMGA Plena inclusión Galicia vimos desenvolvendo contidos
formativos que pretenden contribuír a mellorar as competencias técnicas, éticas e empáticas das persoas
que conforman o movemento asociativo (profesionais, familiares, persoas con discapacidade intelectual,
dirixentes e persoas voluntarias).
Queremos xerar oportunidades para que o coñecemento, a reflexión sobre a práctica e a mellora
dos modelos de apoio e modelos organizacionais
contribúa á transformación cara a servizos centrados na persoa e comunitarios.



Formación para profesionais




Promoveremos a participación dos profesionais
en todas aquelas accións formativas (online e/
ou presencial), xornadas, seminarios... organizadas por entidades do movemento de Plena
Inclusión e entidades externas que melloren a
cualificación profesional dos mesmos.
Realizaremos unha acción formativa para os
monitores do programa de Respiro Familiar no
mes de febreiro-marzo sendo a temática a convir segundo demanda dos mesmos.



Planificaremos, organizaremos e desenvolveremos accións formativas para profesionais de
FADEMGA con cargo á formación bonificada de
empresa trala súa detección de necesidades
formativas.



Tratarase de formar en prevención de riscos
laborais ó persoal da Federación, incluídos os
monitores de servizo de respiro familiar.

12
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Fomentaremos a formación para profesionais
naqueles aspectos clave dentro do Ocio para
persoas con grandes necesidades de apoio, Enfoque Centrado na Persoa, Apoio activo, Asistente Persoal, Apoio Condutal Positivo, Formador de formadores, Ética en organización sociais, Apoio condutual positivo en servizos residenciais...

Formación para voluntariado


Promoverase e potenciarase o voluntariado no
sector e labor das persoas voluntarias coas
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento.



Facilitaranse recursos e ferramentas, materiais
didácticos, folletos… ás entidades para que
poidan xestionar o voluntariado.



O voluntariado ocupa un papel central en Plena
inclusión, polo que queremos dotar de ferramentas coñecementos e capacidade ás nosas
persoas voluntarias para que se enriquezan de
forma persoal e no desenvolvemento da súa
propia acción voluntaria e asociativa, polo que
inicialmente temos previsto realizar unha acción formativa durante o ano 2020 a través da
subvención de voluntariado da Xunta de Galicia.

Plan de Acción 2020

FAMILIAS

5

OBXECTIVO 5: FOMENTAR UNHA
VERDADEIRA POLÍTICA DE APOIO ÁS
FAMILIAS

Un dos nosos cometidos máis importantes é apoiar ás familias de persoas con discapacidade intelectual.
Os familiares soen ser o principal apoio natural co que contan as persoas con discapacidade e facilitan a
súa inclusión na sociedade. Para conseguilo, ofrecemos unha serie de actividades e servizos dirixidos
ás familias.
Información e orientación familiar
Contribuiremos a informar e orientar ás familias a
través do Servizo Xurídico e dos profesionais da
Federación. A continuación presentamos as datas
e provincias de atención do Servizo Xurídico. De
debido a crise sanitaria este servizo ofrecerase po
vídeo chamada (cando non sexa posible de forma
presencial).
DATA DO SERVIZO

PROVINCIA

30 de XANEIRO

A CORUÑA

27 de FEBREIRO

PONTEVEDRA

26 de MARZO

OURENSE

30 de ABRIL

LUGO

28 de MAIO

A CORUÑA

25 de XUÑO

PONTEVEDRA

30 de XULLO

OURENSE

27 de AGOSTO

LUGO

24 de SETEMBRO

A CORUÑA

29 de OUTUBRO
26 de NOVEMBRO

PONTEVEDRA
OURENSE

17 de DECEMBRO

LUGO

ción de eventos dirixidos a familias. Faremos unha
actividade nova “Cafés tertulia” con familiares de
persoas con discapacidade intelectual de forma
online.
Ofrecemos apoios puntuais a familias para facer
comprar de alimentos, fármacos, saídas terapéuticas e coidados no fogar
Dinamización
Continuaremos organizando reunións e charlas
nas asociacións e ou online para coñecer a realidade das familias, as canles de participación coas
que contan e as causas da “non” participación.
Trasladaremos a información recollida á UDS de
Familias, onde continuaremos coa elaboración dunha Guía de Acollida Familiar.
Facilitaremos espazos de encontro para as familias
e promoveremos a súa participación en Foros autonómicos e estatais.
Promoveremos a impartición de charlas xurídicas
dirixidas a familias de entidades

Apoio familiar e axuda mutua

Formación

Continuaremos apoiando a constitución e creación
de grupos irmáns a través da Comisión de Irmáns
da Federación, implicándoos na participación na
Rede estatal de Irmáns e Cuñados e na organiza-

Ofrecermos o programa formativo (modalidade
presencial e/ou online dependendo da situación)
“Familias en Forma” a través de 2 talleres monográficos e dun curso completo.

14
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Datas

Destino

Prazas

Continuaremos participando e aportando ideas na
Rede de Apoio a Familias e na recentemente creada Rede estatal de Irmáns de Plena inclusión.

21 -25 de febreiro
18 -22 de marzo
08-12 de abril
17 -19 de xuño

10
12
15
9

Grupos de traballo: UDS de Familias e Comisión
de Irmáns e Cuñados

24 – 26 de xuño

Alvarella
Hotel Castro
Hotel Troncoso
Alda Sada Marina
Asador de Roxos
Alda Estación Pontevedra
Alda Sada Marina
Asador de Roxos
Alda Estación Pontevedra
Alda Sada Marina
Asador de Roxos
A Queimada
Alvarella
Asador de Roxos
A Queimada
As Galeras
Asador de Roxos
A Queimada
Alvarella
Asador de Roxos
A Queimada
As Galeras
San Lourenzo
A Queimada
Alvarella
Santiago Apóstol
Alda Estación Pontevedra
As Galeras
San Lourenzo
Alda Estación Pontevedra
Alvarella
San Lourenzo
Alda Estación Pontevedra
As Galeras
San Lourenzo
A Queimada

Redes estatais de familias

A través destes 2 grupos de traballo participaremos na elaboración do Plan estratéxico de Plena
inclusión, continuaremos promovendo a participación e implicación das familias nas nosas entidades.
Difusión e divulgación
Daremos a coñecer ás familias todos estes apoios
a través da nosa páxina web e das redes sociais.

03- 05 de xullo

10 – 12 de xullo

15 - 17 de xullo

24 -26 de xullo

Avaliación
Avaliaremos as principais accións para procurar a
mellora continua dos apoios dirixidos ás familias.
Servizo de Respiro Familiar
Co respiro familiar facilitaremos a conciliación da
vida persoal, familiar e laboral.
Este ano debido á crise sanitaria da Covid-19 os
turnos de respiro a partir do mes de xuño serán
en quendas de 3 días de duración, en tres destinos simultáneos e para un máximo de 9 prazas.
Tal como pode verse no cadro.

29 – 31 de xullo

07 – 09 de agosto

12 – 14 de agosto

21 – 23 de agosto

28 – 30 de agosto

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ÁREA SOCIAL
OBXECTIVO 6: FACILITAR A INCLUSIÓN
DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
INTELECTUAL COMO CIDADÁNS DE
PLENO DEREITO

Nesta área levamos a cabo programas de atención directa para persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento co fin de facilitarlles o apoio e as ferramentas que precisan para mellorar aqueles
aspectos nos que poden ter carencias ou máis necesidades de apoio.

APOIO ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
INTELECTUAL OU DO DESENVOLVEMENTO E
ALTERACIÓNS DA SAÚDE MENTAL
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saúde.


Brindaremos apoio a profesionais, voluntarios,
etc, co fin de promover a implantación de novas
metodoloxías: Apoio Activo (AA), Apoio
Condutual Positivo (ACP).



Ofreceremos apoio a familias e outras persoas
de apoio co fin de promover estratexias de
apoio activo.

Continuaremos con accións de sensibilización e
formación en recursos sanitarios, sociais e educativos da contorna, co fomento e impulso de
diferentes iniciativas: (Aprázase a 2021)



Continuaremos levando a cabo o “Proxecto
aténdeme-enténdeme”. (Aprázase a 2021)

Promoveremos a organización dunha sesión formativa online.



XIV Seminario sobre discapacidade intelectual e
saúde mental, coa colaboración do Grupo de
traballo sobre trastornos mentais e/ou alteracións de conduta.



Impulsaremos e acompañaremos a implementación da pilotaxe Con Bos Apoios no CAPD de Redondela, coa participación de persoas da Consellería de Política Social e profesionais expertos
en conduta, dalgunha das entidades federadas.
(Aprázase a 2021)

Continuaremos coas reunión (presenciais e/ou
online) do Grupo de traballo sobre trastornos
mentais e/ou alteracións de conduta como un
espazo de encontro no que expoñer, consultar e
comentar dúbidas e dificultades.

Poñeremos en marcha a rede de asesoramento
para persoas que presentan problemas de conduta e/ou saúde mental e as súas familias durante e despois da crise da COVID19 para o apoio de momentos de desregulación.
Persistiremos nos contactos e colaboracións coas Administracións e recursos sanitarios, sociais
e de educación, para garantir o dereito das persoas con discapacidade intelectual con alteracións da saúde mental a recibir unha atención
sanitaria de calidade e realizaremos unha avaliación da accesibilidade cognitiva dun centro de
Plan de acción

PROGRAMA DE APOIO AO ENVELLECEMENTO
ACTIVO DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
INTELECTUAL








PROGRAMA DE ACCESO Á XUSTIZA


Formarase a operadores xurídicos a persoas
con discapacidade para previr o abuso, a discriminación e revictimización. (Probablemente
farase algunha formación online)



Apoiarase e asesorarase a persoas con discapacidade intelectual no proceso de denuncia.



Sensibilizarase sobre a denuncia de discriminacións ou delitos.

Continuaremos coa realización de diferentes
accións de formación e información para promover a responsabilidade e autonomía da persoa con discapacidade intelectual nun envellecemento activo.



Promoverase a consolidación, a nivel nacional,
da figura do facilitador/facilitadora.



Participarase no encontro de facilitadores.
(Aprázase a 2021)

Ofreceremos soporte ás persoas de apoio co fin
de promover a implantación de novas metodoloxías: Planificación Persoal Por Adiantado
(PPA), Revisión de Vida centrada en Sucesos
Específicos Positivos (REVISEP)...

PROGRAMA “COLLENDO IMPULSO CARA A
INCLUSIÓN”

Retomaremos o proceso encamiñado a que
unha entidade federada incorpore e/ou actualice os recursos e ferramentas necesarias para
apoiar axeitadamente este colectivo. Neste proceso poremos énfase na participación dos profesionais para garantir a continuidade das
accións co obxectivo de ir xeralizando o modelo
de traballo nas entidades. (Aprázase a 2021)

Impulsaremos accións de formación, información e colaboración para profesionais de recursos sanitarios, sociais e educativos sobre o envellecemento das persoas con discapacidade e
as súas características.



Con este programa poremos en marcha accións
de apoio e orientación a persoas con discapacidade intelectual en situación ou risco de exclusión social que permitan mellorar a súa calidade
de vida. Prestaremos apoio á persoas en risco
de exclusión na compra de alimentos, atención
á necesidades básicas, axudas no aluguer).



Trataremos de coñecer, atender e dar resposta
ás necesidades das persoas con discapacidade
en risco de exclusión social ou en situacións de
especial vulnerabilidade.



Dar maior visibilidade as súas necesidades e
demandas.



Poremos en marcha accións de valoración e resposta das necesidades básicas presentadas



Apoiaremos a elaboración e planificación do
“proxecto vital” das persoas beneficiarias



Asesoraremos e daremos apoio ás persoas
beneficiarias e as súas familias



Axudaremos na tramitación de documentación.



Proporemos accións de colaboración e coordinación con entidades e servizos públicos ou
privados de atención.

Actividades transversais do programa








Difundiremos e divulgaremos o programa e as
súas accións a través de diferentes medios.
Manteremos actualizado o fondo documental
de apoio ao programa coa adquisición e recompilación de material.
Trataremos de continuar elaborando material
de apoio e formación para os usuarios e familias en linguaxe claro e accesible e material de
sensibilización e avaliación e que poida ser empregado pola cidadanía e polas entidades.
Promoveremos a participación de voluntarios
nas actividades do programa, a realización de
reunión de coordinación e a participación en
espazos de intercambio, dentro e fora da
comunidade autónoma.
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PROGRAMA DE REDE DE EDUCACIÓN INCLUSIVA




Este programa pretende promover unha educación inclusiva a través de procesos de xeración
de prácticas transformadoras desenroladas en
alianza entre colexios de educación especial e
colexios ordinarios, distribuídos por toda
España.
Fomentarase a educación inclusiva a través de
procesos de formación e sensibilización á comunidade educativa sobre os propios conceptos e
aplicacións da educación inclusiva.



Aplicarase un modelo de investigación para
obter información da situación real e actual dos
centros participantes en relación á inclusión, a
través dunha ferramenta de avaliación revisada
e testada para dito fin, o Termómetro da inclusión educativa.



Por outro lado desenvolveremos un novo proxecto, o pilotaxe de “DUA “(Deseño Universal
de Aprendizaxe), no que contaremos coa participación dun novo tándem entre un colexio ordinario e un colexio específico. Este pilotaxe
consiste en deseñar e planificar as leccións
(unidades didácticas) plantexadas en aulas heteroxéneas dende diferentes formas de presentación da información, empregando diferentes
métodos de avaliación para incluír a todo o
alumnado na aprendizaxe.



en marcha dun plan de incidencia política, mediante contactos e reunións nos que abordar
cos diversos partidos políticos esta temática.


PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA PARA
A IMPLEMENTACIÓN DE SERVIZOS CENTRADOS
NAS PERSOAS


Desenvolveremos o modelo de servizo centrado
na persoa a través da posta en marcha de tres
liñas de traballo: o apoio a proxectos de microtransformación, a realización de pilotaxes
(implantacións experimentais de metodoloxías
novidosas), e a colaboración no posterior proceso de transferencia das aprendizaxe xeradas
en todas as nosas actividades.



No referente a pilotaxes, desenvolveremos tanto proxectos de continuidade (nos que retomamos iniciativas que comezaron en 2019) como
proxectos novos. Así pois, continuaremos coa
Pilotaxe de Asistente Persoal (co fin de impulsar
a posta en marcha e desenvolvemento de Servizos de Apoio á Vida Independente fomentando
a figura da Asistencia Persoal); tamén nos incorporaremos á Pilotaxe “Mi Casa” (para traballar
a carón do desenvolvemento de modelos de
vivenda na comunidade para toda as persoas,
especialmente para as que presentan maiores
necesidades de apoio); ademais iniciaremos a
Pilotaxe de Servizos de Apoio na Comunidade
(cuxo obxectivo é promover alianzas entre os
recursos comunitarios e o servizo piloto para a
promoción do sentido de pertenza á comunidade). NOTA: Os pilotaxes siguen adiante, pero as
actividades suspendéronse en marzo. Outras
actividades foron aprazadas ao primeiro trimestre de 2021, e as actividades online retomaranse entre xullo e setembro.



En canto aos proxectos de microtransformación, acompañaremos e supervisaremos ás nosas entidades que se atopan desenvolvendo, ou
van a iniciar a desenvolver, a súa visión para a
transformación dos seus centros ou servizos.

Participaremos en espazos online da comunidade educativa para facilitar o intercambio e
transferencia de datos sobre as prácticas
inclusivas realizadas.

PROGRAMA DE ASISTENTE PERSOAL
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Este ano 2020 arranca o “Programa de Asistencia Persoal” que terá como meta poñer en valor
a figura do asistente persoal, unha ferramenta
esencial para o logro do noso obxectivo de promover o dereito á vida independente e o empoderamento das persoas con discapacidade intelectual, tamén daquelas con grandes necesidades de apoio. Para elo desenvolverase un posicionamento sobre asistencia persoal e crearase
un grupo de líderes de asistencia persoal que
actuarán de voceiros do noso colectivo na posta
Plan de acción

Ademais, realizarase unha campaña de sensibilización sobre vida independente e asistencia
persoal para persoas con discapacidade, familiares, profesionais, administracións públicas, e
persoas da contorna.



Por último, en canto ás actividades encamiñadas
á transferencia dos coñecementos xerados, traballaremos en dúas vías: na celebración de seminarios online para dar resposta ás necesidades
xeradas a raíz da COVID-19, e nas comunidades
de aprendizaxe virtuais abertas (espazos virtuais
onde un grupo de persoas se involucra no intercambio de experiencias).



Prevemos a realización dunha curtametraxe



Impartiremos formacións (online/presencial)
sobre empoderamento e defensa dos dereitos a
mulleres con discapacidade intelectual.



Sensibilizaremos e formaremos a persoas con
discapacidade intelectual para a prevención de
situacións de violencia ou abuso por razón de
xénero.

PROGRAMA DE MULLER
Área I: Actividades dirixidas ás mulleres con discapacidade intelectual e ou do desenvolvemento.


Área II: Actividades de apoio ó programa:


Faremos accións de difusión e divulgación do
programa e das súas actividades.



Accións de mediación e sensibilización entre a
persoa con discapacidade intelectual, a súa
familia e a administración competente.



Actualizaremos e difundiremos os materiais
para promover a sensibilización, avaliación e
intervención (fondo documental).



Elaboraremos materiais
avaliación e intervención.



Espazos de participación e intercambio dentro e
fora da comunidade autónoma.

Espazos de encontro de mulleres en modalidade on line e presencial (Convivencia Courel)



Prestaremos información, asesoramento e apoio a mulleres con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento e á súa rede de apoio.



Impartiremos talleres de coidado persoal e
autocoñecemento (on line e/ou presencial).



Realizaremos accións de sensibilización e
formación a persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en igualdade de
xénero.

de

sensibilización,
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PROGRAMA DE CIDADANÍA ACTIVA E
ACCESIBILIDADE COGNITIVA

Área 4. Actividades de apoio ao voto e participación pública.

Área 1. Actividades relacionadas coa defensa e
protección dos dereitos.







Formaremos e informaremos sobre dereitos ás
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento facendo de transmisores nas
asociacións para que se xeneralice esta formación. Para elo, realizaremos un curso online de
dereitos e un curso online de participación.
Fomentaremos a reivindicación dos dereitos
das persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento a través da elaboración
de documentos, actos, xornadas, encontros...
potenciando dito proceso mediante o apoio na
rede de entidades de toda Galicia.

Área 2. Actividades para a capacitación e
autodeterminación.




Promocionaremos a participación das persoas
con discapacidade intelectual en todos os
espazos e encontros nos que se fale de autodeterminación ou empoderamento, así como nos
Seminarios da Confederación.
Seguiremos realizando pensamento libre, que é
una actividade de diálogo e de cidadanía compartida, para promover. Debido a situación
especial deste ano, crearase un grupo de
WhatsApp para facer actividades semanalmente
dende marzo a xuño.

Área 3. Fortalecemento da autoxestión nas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento (grupo de autoxestores)
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Área 5. Actividades para a promoción da vida
independente.


Impartiremos obradoiros dirixidos a persoas con
discapacidade ou do desenvolvemento que faciliten ou melloren a súa autonomía persoal e o
seu acceso á vida independente.
 Apoiaremos ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, na utilización
de recursos que faciliten ou melloren a súa autonomía persoal e o seu acceso á vida independente, a través de adestramentos, acompañamentos e seguimentos.
Área 6. Actividades de mellora da accesibilidade
cognitiva.


Realizaremos formación online en Lectura Fácil
e accesibilidade cognitiva e sensibilizaremos ao
entorno sobre estes ámbitos.



Adaptaremos a lectura fácil e validaremos con
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento unha Guía de Produtos de
apoio do Colexio Oficial de Terapeutas ocupacionais, así como documentación de referencia
dos diferentes programas.



Se as condicións sanitarias o permiten, fomentaremos a accesibilidade cognitiva en contornas sanitarias, realizando a avaliación nun centro sanitario de Santiago de Compostela.



Impulsaremos unha rede de accesibilidade cognitiva autonómica na que participen as entidades federadas para promover a adaptación de
documentos a lectura fácil e a accesibilidade
cognitiva de contornas, en tódala comunidade
galega.

Crearemos novos grupos de autoxestores nas
entidades e asesoraremos aos veteranos.
Fomentaremos estos grupos en ASPANANE.
Fomentaremos espazos de encontro nos que
compartir experiencias, promover a autoxestión e mellorar o funcionamento dos grupos de
autoxestores. E aínda que o encontro deste
ano foi aprazado, valoramos realizar pequenos
encontros.

Plan de acción

Realizaremos as accións da campaña O meu
voto conta: información sobre programas e procesos electorais, reunións con representantes
políticos, acompañamento no exercicio de dereito ao voto, adaptación a lectura fácil dos programas electorais .

Área 7. Actividades de apoio ao programa.



Impulsaremos e difundiremos a comunidade de
aprendizaxe en liderazgo de Plena inclusión.



Apoiaremos as persoas con discapacidade intelectual para participar en formación online sobre liderazgo, empoderamento e participación
social.



Participaremos nun encontro estatal de líderes
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento no 2021, xa que foi retrasado pola
crise da COVID-19.



Difundiremos as actividades,
contidos do programa.



Crearemos un fondo documental de referencia
sobre as temáticas do programa.
 Asistiremos a reunións de coordinación do programa dentro e fóra da comunidade autónoma
de Galicia.
 Difundiremos e divulgaremos as actividades do
programa.
- O Programa de Líderes


Sensibilizaremos a poboación xeral sobre as situacións de especial discriminación ás que se
enfrontan as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e a necesidade de
empoderalas.



Sensibilizaremos á sociedade sobre o dereito á
participación política das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.



Elaboraremos materiais de sensibilización sobre
empoderamento e autorrepresentación das
persoas con discapacidade intelectual

materiais
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PROGRAMA DE RECLUSOS E EXRECLUSOS

nestar e o desenvolvemento do seu proxecto de
vida.

Encadraremos as nosas accións dentro de 4 áreas:


1.- Prevención


Durante o último trimestre ou o vindeiro ano,
promoveremos accións de sensibilización e
capacitación para persoas con discapacidade
que se atopen en situacións de risco.



Realizaremos accións preventivas encamiñadas
a apoiar ás persoas que están en situación de
risco delituoso ou que xa o cometeron e están
nas primeiras fases do procedemento xudicial.
Apoiaremos tamén aos seus familiares.



Asesoraremos, sensibilizaremos e colaboraremos cos traballadores/as das institucións penitenciarias e outros recursos de cumprimento de
penas e medidas en estratexias de apoio ás persoas con discapacidade.



Realizaremos actividades de valoración e detección da discapacidade intelectual no cumprimento da pena.



Apoiaremos ás persoas con discapacidade nos
procesos de adaptación e convivencia nos ámbitos penitenciarios e outros lugares de cumprimento.



Deseñaremos e proporemos saídas terapéuticas
e apoiaremos aos usuarios nos permisos.



Durante o último trimestre ou o vindeiro ano,
buscaremos e xestionaremos recursos de apoio
na comunidade.



Apoiaremos e faremos seguimento de persoas
con discapacidade intelectual en liberdade definitiva e á súa familia para promover o seu be-

22

Plan de acción

de

incidencia,

soporte

e



Elaboraremos e manteremos materiais de sensibilización, formación e difusión do programa.



Colaboraremos en estudos e investigacións para
coñecer as necesidades e posibilidades de mellora das persoas con discapacidade reclusas.



Levaremos a cabo actividades de coordinación e
colaboración coa Secretaría Xeral de Institucións
Penitenciarias.



Procederemos a deseñar, editar e difundir o
procedemento de atención a persoas con discapacidade intelectual en Institucións Penitenciarias.



Coordinarémonos cos técnicos e cos responsables autonómicos do programa.

Buscaremos a colaboración cos avogados,
fiscais e xuíces e outras institucións implicadas
en procedementos xudiciais.

2. Capacitación e reinserción


3. Actividades
coordinación

Apoiaremos ás persoas con discapacidade nos
procedementos xudiciais e promovendo
axustes de procedemento.



Acompañaremos ás persoas en liberdade definitiva para conseguir unha inserción sociolaboral.

PROGRAMA DE VACACIÓNS IMSERSO-PLENA
INCLUSIÓN


Este Programa da a oportunidade ás persoas
con discapacidade intelectual de gozar dunha
estadía de vacacións en diferentes lugares da
xeografía española.



Realizaremos un total de 7 viaxes. Estímase a
participación de 155 persoas con discapacidade
intelectual e 55 persoas de apoio.



Son as persoas beneficiarias as que elixen os
lugares de destino e as actividades de ocio a
DESTINOS
Toledo
Puerto de la Cruz (Tenerife)
Comillas (Cantabria)
Lloret de Mar (Gerona)
Benidorm (Alicante)
Can Pastilla (Mallorca)

DATAS
1-6 marzo
4-11 marzo
23-28 marzo
16-22 abril
17-24 abril
09-16 maio

Benalmádena (Málaga)

14-20 maio
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ÁREA EMPREGO
OBXECTIVO 7: PROMOCIONAR A
INCLUSIÓN LABORAL DAS PERSOAS
CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU
DO DESENVOLVEMENTO

Dende a nosa área de emprego, ofrecemos servizos dirixidos a persoas con discapacidade intelectual que
plantexan o seu interese polo acceso ás diferentes formas de emprego existentes.
O obxectivo principal de todos estes servizos é a inserción laboral das persoas con
discapacidade intelectual.



Realización
dunha
xornada
sobre
“Contabilidade social: o novo paradigma das
organizacións”.



Realización dun “Manifesto polo Traballo e a
Discapacidade” acto con empresarios e políticos o día 1 de Maio ( dia do traballo).



Participación no Equipo motor Galego
(Dinamización área emprego) dentro do deseño
do novo PLAN ESTRATÉXICO DE PLENA INCLUSIÓN para o novo período.



Seguimento da implantación do novo modelo
de ocupación-emprego e formación dual para
persoas con discapacidade intelectual.



Asesoramento para creación dun Centro Especial de Emprego na entidade ASPANANE.
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temáticas relacionadas coa discapacidade intelectual.


Dinamizar a UDS de emprego da Federación.



Enviar información sobre subvencións e axudas sobre diferentes temáticas que poidan resultar de interese ás entidades federadas.



Continuarase coa motivación e asesoramento
para a creación e ampliación de centros especiais de emprego do entorno de FADEMGA.



Sensibilizar á administración sobre a necesidade
de garantir o retorno do emprego ó servizo ocupacional ou residencial para persoas con discapacidade intelectual.



Sensibilizar á administración sobre a necesidade
de diferenciar os Centros Especiais de Emprego
integrados por persoas con especiais dificultades de inserción.



Promover a inserción laboral das persoas con
discapacidade intelectual facendo labores de
prospección e asesoramento de empresarios



Busca e recursos económicos e novos nichos de
mercado para facer máis viables os CEE do entorno federativo.

Participación en reunións co CERMI en relación
ás axudas derivadas das políticas activas de emprego.
Participacións en reunións coa Secretaría Xeral
de Emprego para a mellora das Ordes de convocatorias de axudas relacionadas con políticas
activas de emprego.
Elaborar estudos e informes sobre diversas
Plan de acción

SIOL. Servizo de Información e Orientación Laboral
O Servizo de Orientación da Federación seguirá prestando orientación laboral, seguimento individualizado e apoio na busca e permanencia no posto de traballo das 2207 persoas con Discapacidade Intelectual
inscritas no Servizo como demandantes de emprego.
Atenderá as novas demandas de persoas que se inscriban no Servizo de Orientación Laboral durante o
2020. A comezos de ano, a distribución dos inscritos
no Servizo, atendendo á provincia na que reciben o
servizo e á súa pertenza ou non a unha entidade federada, é a seguinte:

Entidades
Federadas
SIOL Prov. A Coruña
436
(Santiago + A Coruña) 56,62%
SIOL Prov. Ponteve261
dra (Vigo)
33,42%
SIOL Prov. Lugo
125
(Lugo)
43,86%
146
SIOL Prov. Ourense
39,35%
968
TOTAL
43,86%

Bolsa Propia
e Outras
334
43,38%
520
66,58%
160
56,14%
225
60,65%
1239
56,14%

Total
770
100,00%
781
100,00%
285
100,00%
371
100,00%
2207
100,00%

Estamos cualificados como Axencia de Colocación con número de autorización 1200000049,
dende novembro de 2014, para a provincia da
Coruña:


Continuaremos coa súa xestión para dotala de contido



Adaptaremos os procedementos e buscarase financiamento para o seu funcionamento.



Remitiremos ao SEPE mensualmente os
informes de funcionamento correspondentes, así como a memoria anual de
actividades.

25

Plan de Acción 2020

Grupos de Formación de ORDENANZA e nº persoas
Coruña G1
Coruña G2
Santiago G3
Santiago G4
Santiago G5

A CORUÑA

Santiago G6
Santiago G7
Narón G8
Coruña G9
Coruña G10
Santiago G11
Coruña G12

Total prov Coruña

12
Vigo G1

PONTEVEDRA

Vigo G2
Pontevedra G3

Total prov Pontevedra

3
Ourense G1

OURENSE

Ourense G2
Ourense G3

Total prov Ourense
LUGO
Total prov Lugo
TOTAL GALICIA

3
Lugo G1
Lugo G2

2
20

15
16
17
15
14
9
14
12
15
9
7
13
156
13
14
9
36
15
15
15
45
20
15
35
272

Grupos de Formación de Persoal de Servizos Xerais
(SERGAS) e número de persoas

Daremos formación e apoio a un total de 50 persoas
con discapacidade intelectual de toda Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Santiago e Vigo) para mellorar
a capacitación sociolaboral de cara a súa plena inclusión.
A través do “Plan de apoio e reforzo á formación para mellorar o acceso aos procesos selectivos de emprego público específicos para persoas con discapacidade intelectual de Galicia”. Dito programa, subvencionado pola Consellería de Política Social finalizará o
30 de xuño e intentaremos executalo de novo no
período 2020-21.
Santiago G4

15

Coruña G3

15

Total prov A Coruña
PONTEVEDRA

2

30

Vigo G1

15

Total prov Pontevedra
LUGO

1

15

Lugo G2

11

Total prov Lugo
TOTAL PSX GALICIA

1
4

11
56

A CORUÑA
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SAE (Apoios para o emprego)

Durante o ano 2020 continuarase prestando
apoios de xeito individual e personalizado a cada
demandante de cara a acompañalo antes e durante o seu contrato laboral. Tamén este servizo
seguirá prestando apoio ós demais elementos
presentes en todo proceso de inserción: a familia, o empresario e os profesionais que interveñan, co obxectivo de favorecer o éxito da contratación e asegurar o mantemento dos postos
acadados.
O SAE (Servizo de Apoios para o Emprego) centrará a súa atención na prestación de apoios ás
persoas con discapacidade intelectual que atopen emprego, para o ano 2020, sendo o noso
obxectivo mínimo realizar 8 procesos de inserción que é meta xa fixada polo programa de Inserción laboral financiado pola convocatoria autonómica do 0,7 da asignación tributaria IRPF, a
selección de 25 candidatos a procesos de inserción, o desenvolvemento de 8 produtos de apoio
no posto de traballo, 4 análises de postos e 15
accións de seguimento posteriores á contratación. Tamén prestaremos apoio en 20 procesos
de inclusión na administración pública.
O SAE seguirá realizando prospección do tecido
empresarial co fin de captar postos de traballo
para os demandantes de emprego do noso colectivo. Establecemos un obxectivo mínimo de
prospección de 15 empresas, a xestión de 25
ofertas de emprego. Continuaremos, así mesmo
a buscar recursos e entidades que apoien e fomenten a inserción laboral do noso colectivo.
Ademais, levaranse a cabo actividades de sensibilización tanto do entorno familiar como do sector empregador; avaliación dos servizos en función das demandas, das accións grupais…
- O emprego público e outros temas transversais
Previsiblemente, entre os meses de marzo e abril
tomarán posesión das súas prazas de emprego
público 47 de alumnos das accións formativas de
preparación de oposicións (ou demandantes do
servizo que recibiron outro tipo de apoios) :





Agrupación profesional de persoal funcionario
Subalterno da Xunta de Galicia, convocatoria do
4 de abril de 2018. Das 24 prazas convocadas,
un total de 22 alumnos ou demandantes de FADEMGA tomarán posesión das súas prazas
(91.6% do total)
Celador do Servizo Galego de Saúde SERGAS,
convocatoria do 1 de marzo de 2018. Das 30
prazas convocadas, un total de 25 alumnos ou
demandantes de FADEMGA tomarán posesión
das súas prazas (83.3% do total).

Dende o comezo da prestación de apoios de preparación de procesos selectivos de emprego público de FADEMGA en 2011, 2020 será o ano no que
máis persoas con discapacidade intelectual de Galicia se integren laboralmente na Administración
Pública.
Ao longo de 2020 espéranse as seguintes novas
convocatorias de emprego público:
Xunta de Galicia


Agrupación profesional de persoal funcionario
Subalterno: 26 prazas correspondentes ás OPEs
2018 e 2019



Corpo auxiliar da Administración Xeral, subgrupo C2: 21 prazas correspondentes ás OPEs
2016,2017,2018 e 2019. Na actualidade estamos a colaborar coa Dirección Xeral de Función
Pública da Consellería de Facenda na elaboración da convocatoria e adaptación de temarios
para esta categoría que se convocará por primeira vez en Galicia.

Servizo Galego de Saúde SERGAS:


Técnico en coidados auxiliares de enfermería,
subgrupo C2: 37 prazas reservadas a Discapacidade intelectual correspondentes ás OPEs
2017,2018 e 2019. Convocatoria pechada do 21
de maio de 2019. O proceso selectivo celebrarase o 28 de febreiro. Dada a exixencia de titulación específica de Formación Profesional e a
non adaptación do proceso, só 5 demandantes
do servizo se inscribiron nas probas ás que só
hai admitidas 13 persoas (quedarán prazas desertas).

Administración Xeral do Estado (AGE)
 Axudante de xestión e servizos Comúns-Ordenanza:

444 prazas correspondentes ás OPEs 2018 e 2019
(20 delas na Administración da Axencia Tributaria
con convocatoria independente). Descoñécese a
distribución territorial das mesmas.

Ademais, continuaremos colaborando coas distintas
administración para a adaptación de materiais a lectura fácil dos diversos procesos selectivos, como os materias de Auxiliar Administrativo da Xunta de Galicia
(borrador xa presentado), pinches de cociña do SERGAS ou compromisos con Deputación de Pontevedra e
outras administracións locais.
Seguiremos facendo seguimento das Ofertas de Emprego Público e concertando entrevistas con diversas administracións para garantir o cumprimento da cota de
reserva do 2% de prazas de reserva para persoas con
discapacidade intelectual, co obxecto de prestar o asesoramento necesario para que se cumpran os requisitos precisos para que os procesos sexan plenamente
adaptados e a igualdade de oportunidades nos procesos selectivos.
En xullo de 2020 finalizaremos o proxecto POISES 20182020 xestionado a través da Confederación Plena inclusión mediante o cal se forman e reciben outros apoios
un total de 50 persoas con discapacidade intelectual,
intentando que un total de 17 acaden unha praza de
emprego público.
Continuarase solicitando financiamento para o mantemento e funcionamento das 5 oficinas do SIOL a Deputacións Provinciais e Concellos nas que están instalados, especialmente ao Concello de Santiago, que é o
único concello dos 4 que non aporta ningún tipo de
axuda económica, así como para a nova oficina sita na
cidade da Coruña.
Tamén continuaremos solicitando axudas e recursos
económicos de cara a novos programas de formación e
integración sociolaboral das persoas con discapacidade
intelectual de Galicia (programas integrados de emprego, programa de garantía xuvenil, formación ocupacional, etc), así como da correspondente renovación do
persoal do SIOL.
Impartición de charlas informativas en Centros de Educación nos que sexa demandado. Nestes derradeiros
anos acudimos con regularidade ao Colexio La Salle
dentro do seu programa de Achegamento á Realidade,
así como no CEE Príncipe Felipe (Pontevedra) etc.
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8

DEPORTE
OBXECTIVO 8: PROMOCIONAR
O DEPORTE

A través dun convenio asinado entre FADEMGA e Special Olympics Galicia en 2001, esta asociación
comprométese a realizar as actividades de carácter deportivo, social e cultural que conxuntamente ambas
entidades estimen oportuno.

SPECIAL OLYMPICS GALICIA
A filosofía Special Olympics pretende fomentar as capacidades persoais de cada participante, potenciando características como a iniciativa, o liderazgo, a cooperación, o valor e autonomía, o cal se traduce nunha mellora da confianza e da autoestima da persoa con Discapacidade intelectual.
Realizaremos actividades de ocio e deporte por varias localidades galegas. E participaremos nas actividades que organice Special España a nivel nacional e internacional, de ser o caso.
O longo do 2020 temos previsto participar nas seguintes actividades nacionais:


Campionato de Baloncesto unificado en Cataluña no mes de maio.



Campionato de Fútbol 7 unificado en Villareal no mes de xuño.



Campionato “mais que tenis” en Manacor (pte. Data)



Ademais de participar na escola de tenis e de pádel ao longo de toda a tempada.



A nivel autonómico Special Olympics Galicia ten previsto organizar a actividades que se detallan de
na páxina seguinte (datas susceptibles de modificación pola crise da COVID-19)
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ACTIVIDADES AUTONÓMICAS

ENTREGA AGASALLOS TARXETAS DE NADAL

7 DE MARZO / CON ELES / VILAGARCÍA

11 FEBREIRO / SANTIAGO

XOGOS DE ATLETISMO EN PISTA CUBERTA

XORNADA DE TÉCNICOS DEPORTISTAS E VOLUNTARIOS

17 DE OUTUBRO / AS BURGAS / OURENSE

15 DE FEBREIRO/ GALICIA

XOGOS DE FÚTBOL SALA

CONVIVENCIA FAMILIAR

14 DE NOVEMBRO / SAN FRANCISCO/ VIGO

21 DE NOVEMBRO/ CARBALLIÑO

XOGOS DE CAMPO TRAVÉS E PETANCA

VACACIÓNS DE VERÁN

26 DE SETEMBRO / CAPD SARRIA / SARRIA

XUÑO, XULLO E AGOSTO/ GALICIA

MARATÓN URBANO

GALA FIN DE LIGAS

19 D SETEMBRO/ ASPAS / SANTIAGO

28 DE NOVEMBRO / SANTIAGO

MARCHAS CICLISTAS UNIFICADAS

PARTIDOS DO CELTA DE VIGO

1-4 DE OUTUBRO / VARIAS LOCALIDADES

TODA A TEMPADA /VIGO

XOGOS DE NATACIÓN

REDE ARTES ESCÉNICAS- TODA A TEMPADA / GALICIA

24 DE OUTUBRO / PENDENTE/ POR DETERMINAR

CARLOTA PREPARA Ó CAMIÑO CARA O XACOBEO
2021– ADESTRA! / GALICIA

XOGOS DE BALONCESTO

CERTAME DE TARXETAS DE NADAL

7 DE NOVEMBRO / ASPNAIS / LUGO

NADAL 2020

OUTRAS ACTIVIDADES

XOGOS DE DEPORTES MINORITARIOS

ACTIVIDADES NACIONAIS
CAMPIONATO DE BALONCESTO UNIFICADO / MAIO/ MASNOU CATALUÑA
CAMPIONATO DE FÚTBOL 7 UNIFICADO / XUÑO/ VILLARREAL
CAMPIONATO NACIONAL “MÁIS QUE TENIS” / POR DETERMINAR / MANACOR
XOGOS NACIONAIS / OUTUBRO / POR DETERMIAR
ESCOLAS DE TENIS / TODA A TEMPADA
ESCOLAS DE PADEL / TODA A TEMPADA
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