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MISIÓN

OBXECTO

Promover acción e servizos (acordes

Dende FADEMGA Plena inclusión

co Código Ético e os valores do

Galicia traballamos na promoción das

movemento

Plena

persoas con discapacidade intelectual

inclusión) que creen as condicións

ou do desenvolvemento. A nosa

necesarias para que as organizacións

organización carece de ánimo de

melloren a calidade de vida das

lucro, e forma parte da Confederación

persoas con discapacidade intelectual

Plena inclusión, que acolle a un total

ou do desenvolvemento e as súas

de 19 Federacións de todo o país.

asociativo

de

BENEFICIARIOS

40 asociacións federadas
6.300 persoas con discapacidade
intelectual, das cales:
:: 4.425 usuarias de entidades
:: 2.000 persoas de bolsa propia
7.982 persoas socias
1.389 profesionais
1.231 persoas voluntarias

familias.
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Traballamos por cada persoa con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento e as súas familias

Loitamos por una sociedade máis xusta e solidaria

Os nosos OBXECTIVOS...
FOMENTAMOS as actividades conxuntas, facilitando así o
recoñecemento social.

XESTIONAMOS programas e actividades, e facemos seguemento
dos mesmos.

Representamos ÁS ENTIDADES ante entidades públicas e
privadas, proporcionándolles asesoramento en todos aqueles
aspectos que precisen.

Velamos polo BO NOME E PRESTIXIO asociativo, denunciando
públicamente aqueles casos que vulneren os dereitos das persoas
con discapacidade intelectual ou das entidades.

DIVULGAMOS información xeral e/ou especializada que poida
ser de interés para as entidades.

Traballamos pola INCLUSIÓN social, laboral e familiar das persoas
con discapacidade intelectual de Galicia
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1

INFORMACIÓN E
ASESORAMENTO ÁS
ENTIDADES
OBXECTIVO 1: MELLORAR O ASESORAMENTO
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As entidades son o eixo fundamental desta

Participación

federación, polo que todos os nosos programas e

Este ano será ano de celebración posto que FADEMGA Plena inclusión Galicia cumpre

accións van enfocadas a unha mellora das nosas

40 anos, polo que faremos diversos actos para celebralo: campañas publicitarias,

asociacións, así como das persoas con discapacida-

vídeos e libro conmemorativo, acto oficial...

de intelectual e do desenvolvemento ás que lles

prestamos servizo a través desas asociacións ou a
través da propia federación e das súas familias.

Seguiremos fomentando a participación dos técnicos das entidades nos grupos de

traballo e equipos existentes (UDS, Comisións...) co fin de que sexan partícipes do
traballo federativo.

Proporcionamos información ás entidades en todos
os ámbitos que necesiten como poden ser temas
administrativos, reclamacións ante organismos pú-

Promoveremos espazos de participación entre e coas entidades socias

blicos, subvencións, elaboracións de proxectos,

Efectuaremos reunións periódicas da xunta directiva, asemblea, comisións... e calquera

lexislación...

tipo de accións que favorezan e fomenten a participación das asociacións con e na

Facilitamos coñecemento dende a transparencia, a

federación.

ética e a responsabilidade, poñéndoo ao alcance de

Continuaremos traballando para darlle un impulso a constitución da patronal galega do

todo o colectivo.

sector en colaboración coa Patronal estatal AEDIS.

Ao longo de todo o ano encamiñaremos o noso

Este ano está previsto o traballo conxunto entre a actual directiva e posibles persoas

traballo para tratar de dotar ás entidades federadas

candidatas de cara ao proceso electoral que terá lugar en 2020 para elección dunha

das ferramentas necesarias para unha óptima

nova directiva, fomentando a súa participación en diversas actividades formativas,

xestión das organizacións, ensinarlles a usalas e

reunións...

aplicalas de forma eficiente e eficaz.

Promoveremos a creación de espazos de participación e a participación nos existentes
como UDS, grupos de traballo, comisións...

9

Demandas

Infraestruturas e equipamentos

Seguiremos trallando para conseguir as axudas necesarias para que

Colaboraremos coas entidades e coa comisión de investimentos para

as entidades sociais poidan incrementar o nº de prazas dos seus

elaborar un plan de infraestruturas e poder presentarllo a organismos

centros e sobre todo para lograr fondos que financien as infraestrutu-

públicos co fin de conseguir financiación para proxectos de

ras existentes e as de nova creación. Seguiremos buscando vías de

inversións.

financiamento para que se poidan levar a cabo proxectos de

Seguiremos asesorando ás entidades na elaboración e xestión de

investimentos (obras, reformas, equipamentos...)

proxectos a presentar co fin de conseguir financiación para

Faremos planificación conxunta co fin de coñecer as demandas

equipamentos e obras. En concreto, prestaremos apoio ás entidades

actuais das entidades federadas en materia de investimentos,

federadas que queiran optar á convocatoria PIR 2019 (Fundación

contratos, prazas, copago, salarios...

Once) e á convocatoria de axudas con cargo ao 0.7% IRPF que

Este ano, co cambio do Convenio colectivo e a suba do SMI,

publica a Xunta de Galicia anualmente.

continuaremos coa realización de estudos, mantendo reunións coa

Solicitaremos axudas para a adquisición de vehículos e poder

Administración co fin de buscar novas vías de financiación para as

continuar co proxecto “As barreiras do Transporte. Que non te deixen

asociacións.

na casa!”.

En materia de accesibilidade cognitiva, traballaremos na adaptación a

Dende a federación atenderemos todas as solicitudes das entidades

lectura fácil de materiais como: obras de teatro, sentenzas, convoca-

federadas en canto ao uso e cesión de vehículos para actividades

torias de emprego público en procesos de selección para persoas con

puntuais e concretas que organicen.

discapacidade intelectual...
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2

COMUNICACIÓN
OBXECTIVO 2: FOMENTAR A COMUNICACIÓN E
MELLORAR A VISIBILIDADE DO COLECTIVO
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Dende o Departamento de Comunicación, traballa-

40 aniversario da federación

mos e fomentamos a comunicación interna e externa

Organizaremos o acto central de 40 aniversario. Administracións, entidades do terceiro

da Federación.

sector, asociacións federadas, profesionais, persoas voluntarias, persoas con

Promovemos a transmisión de información entre as
entidades pertencentes a FADEMGA Plena inclusión
Galicia e difundimos o traballo da federación e das

discapacidade intelectual e familias…. reunidos un día para celebrar este aniversario.
Terá lugar, previsiblemente, o 16 de novembro no Palacio de Congresos de Santiago de

Compostela.

nosas entidades nos medios de comunicación, para

Elaboraremos 5 vídeos corporativos. Trimestralmente publicarase un destes vídeos,

lograr unha labor de cohesión, unidade e forza, así

centrado cada un nunha década determinada, e no que trataremos de dar voz ás

coma

entidades, ás persoas con discapacidade intelectual e ás familias que loitaron por sacar

unha

maior

presenza

do

Movemento

Asociativo na sociedade galega.

adiante á federación nos seus inicios, chegando ata a época actual, onde
introduciremos os temas máis novidosos nos que traballamos hoxe en día coas

O noso obxectivo: proxectar unha imaxe positiva das

entidades para a súa implantación nestas, como os pilotaxes, o fomento da participa-

persoas con discapacidade intelectual ou do

ción, as boas prácticas, a transformación de servizos...

desenvolvemento, tratando de sensibilizar e implicar
á sociedade para que facilite os máximos graos de
autonomía, participación, inclusión, accesibilidade e
calidade de vida ás persoas con discapacidade

intelectual e ás súas familias.

Crearemos e editaremos un libro conmemorativo dos 40 anos da Federación.
Elaboración do Plan de Comunicación Externa da Federación

Continuaremos traballando na preparación dun plan de comunicación externa, en
colaboración coa consultora SocialCo. Despois dunha primeira reunión organizativa e

A continuación expoñemos as principais áreas de

da constitución do equipo de traballo formado por profesionais da federación e

actuación nas que traballaremos durante 2019.

entidades, poñeremos en marcha a segunda fase do plan, elaboraremos unha enquisa
para coñecer de preto as necesidades dos nosos públicos, as canles a través das cales
se informan da actualidade da federación... e poder concretar accións que dean forma

ao devandito plan. Trataremos de fomentar o sentido de pertenza e ter unha
comunicación máis estreita coas nosas entidades, esta será unha das partes esenciais
deste proxecto.
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Impulso da Rede de Comunicación asociativa

programas que poñemos en marcha a través das nosas entidades, así

Retomaremos a participación da Rede de Comunicación Asociativa,

como o grao de interacción entre a federación e o seu público.

para ter unha relación máis estreita coas entidades.

Elaboración de material corporativo e promocional

Promoción da identidade corporativa da federación entre as

Cada ano creamos diferente material dos programas e áreas da

entidades

federación, como folletos, dossieres, carteleiras…. O “programa de

Despois dun proceso de adaptación á nova imaxe e nome da

envellecemento das persoas con discapacidade intelectual” ou o

Confederación, continuaremos a fomentar entre as entidades que

fomento da participación das entidades, serán dúas das temáticas

asuman e inclúan a imaxe da federación ao carón da súa, co fin de

que contarán este ano con material promocional propio.

fomentar o sentido de pertenza, e conseguir ser de cara ao exterior,

Xestión de publicidade

unha organización unida, ao tempo que logramos unha imaxe máis

Faremos especial forza na inclusión de mensaxes publicitarios nos

forte, algo que pode repercutir positivamente na nosa visibilización

medios de comunicación, especialmente para difundir o Aniversario

social e no noso “peso” como principal entidade da discapacidade

da federación ao tempo que traballamos no sentido de pertenza das

intelectual en Galicia.

nosas entidades, unha das principais metas da área de comunicación.

Xestión de redes sociais, páxina web e intranet federativa

Elaboracións de clippings de prensa diarios

Impulsaremos a nosa comunicación a través dos medios online cos

Cada día prepararemos un resumo noticias aparecidas en prensa rela-

que contamos. Ademais da actualización diaria da web, fomentare-

cionadas coa nosa federación e as entidades membro, pero tamén

mos o intercambio de información en Facebook, Twitter, Instagram,

sobre outro tipo de actualidade que nos pode afectar, como empre-

LinkedIn e Youtube, incluíndo ferramentas que nos axuden a medir o

go, sanidade, dependencia, políticas sociais… Este resumo diario dis-

impacto en redes.

tribúese entre as entidades federadas, profesionais e CERMI Galicia.

Mentoring en redes sociais

Redacción e difusión de notas de prensa e contacto cos medios de

Seguiremos a traballar na potenciación das nosas informacións a

comunicación

través das redes, poñendo especial énfase na medición do impacto

Proseguiremos a nosa difusión en prensa das actividades federativas,

das comunicacións. O obxectivo é avaliar que tipo de informacións

enviando puntualmente aos medios información sobre a nosa

están a funcionar e cales nos están axudando a potenciar os

actividade e a das nosas entidades membro.
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CALIDADE
OBXECTIVO 3: PROMOVER UN MODELO DE
CALIDADE BASEADO NA ÉTICA, NA XESTIÓN E
NA CALIDADE DE VIDA
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O cometido desta área é promover e implantar as

Mellora continua do sistema de xestión de calidade ISO 9001:2015

medidas e os procesos precisos para conseguir as

Estudaremos os resultados do sistema de xestión de calidade (indicadores de proceso,

condicións que permitan establecer unha xestión de

obxectivos, informes de satisfacción...) executando accións que melloren ditos

calidade en tódolos servizos da federación.

resultados e oportunidades de mellora froito desa análise.

Ademais, ten como cometido impulsar a calidade

Manteremos e perfeccionaremos a documentación e rexistros do sistema de xestión

PLENA en todas as organizacións do movemento

de calidade.

asociativo en Galicia, establecendo as accións que

Revisaremos o sistema de xestión, realizando auditorías internas cos seus respectivos

sexan precisas para conseguir que esta se

informes e planificaremos e colaboraremos na auditoría externa de seguimento da

materialice en tódalas entidades federadas.

certificación de calidade.

Este cometido desenvólvese a través de accións de

Traballaremos na ampliación do alcance do sistema de xestión de calidade

difusión, información, formación de directivos,

procedimentando a área administrativa, comunicación, o programa de ocio-vacacións

profesionais, voluntarios, familiares e persoas con

e voluntariado aínda que non se inclúan polo de agora no alcance da certificación.

discapacidade;

Formación para profesionais de nova incorporación

facilitando

ás

entidades

as

ferramentas precisas e dispoñibles para que podan
materializar a calidade, así como levando a xestión
e seguimento de tódolos procesos que se implanten

nas mesmas en relación a esta cuestión.
Durante

2019,

ocuparémonos de

Xestionaremos e impartiremos a formación aos profesionais de nova incorporación no
concepto de discapacidade intelectual, na historia do noso movemento asociativo, no

modelo de calidade Plena, a importancia dos apoios, LOPD e todas aquelas cuestións
que lles axuden a traballar de acordo cos valores e principios de Plena inclusión.

garantir

e

visibilizar a existencia dunha xestión profesional,

Bolsa de auditores

transparente, ética e de calidade, así como de

Administraremos a bolsa de auditores internos de calidade e ampliaremos a base de

mellora continua e unha boa administración de

datos de auditores internos de calidade para xestionar auditorías cruzadas entre as

recursos públicos e privados.

asociacións federadas e promover alianzas e intercambio de coñecementos, así como
concienciar da necesidade de implantar e inculcar a cultura de calidade. Analizaremos
o funcionamento da bolsa de auditores para implementar oportunidades de mellora.
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Aseguraremos o cumprimento da normativa de protección de datos

diante formacións, xornadas, asesoramentos...

Reforzaremos os coñecementos de todo o persoal mediante formación na

Trataremos de inspirar ás entidades federadas para implantar un plan de

actual normativa de protección de datos.

persoas segundo o modelo de Plena inclusión anunciado, cursando sesións

Adaptarémonos á actual normativa en protección de datos (actualización

de consultoría e asesorando e acompañando ás entidades.

de cláusulas, identificación e análise de riscos, establecemento de medidas

Integraremos na federación e promoveremos nas entidades membro o

de seguridade...)

modelo COMPLIANCE de Plena inclusión co fin de previr riscos penais.

Someterémonos a unha auditoría en protección de datos e establecere-

Propagaremos entre as entidades federadas os servizos da rede de

mos accións nas observacións detectadas, impulsando a súa implantación

consultoría do cambio de Plena inclusión.

e aplicación nas entidades.
Elaboración e implantación dun plan de igualdade

Dinamización da comisión de calidade
Impulsaremos o intercambio de coñecemento e experiencias entre os

Sensibilizaremos ao persoal sobre a importancia de incorporar a Igualdade

responsables de calidade que forman parte da comisión no que a calidade

de Oportunidades na política da empresa e a necesidade de que participe

Plena se refire, poñendo en valor ás entidades que recentemente

activamente no desenvolvemento das diferentes fases que van pasar para

acadaron a acreditación de calidade Plena.

pór en marcha o Plan de Igualdade.
Examinaremos, debateremos e elevaremos á Xunta Directiva as propostas

de accións en resposta ás conclusións derivadas da diagnose sobre
igualdade de oportunidades, e transmitiremos e promoveremos no tecido
asociativo a implantación deste tipo de plans.

Participación na rede nacional de calidade Plena inclusión
Proseguiremos a traballar en rede a nivel nacional fortificando o impulso

da calidade Plena. Neste ano remataremos a modificación do modelo e
sistema de calidade Plena. Acompañaremos ás entidades que piloten o
novo modelo e sistema de avaliación de calidade para establecer as

Provocaremos o desenvolvemento de modelos de Plena inclusión nas entida-

oportunidades de mellora consecuencia dos mesmos e presentar o

des federadas

modelo e sistema final.

Difundiremos o modelo e o sistema de avaliación de calidade Plena

(baseado na medición da calidade de vida, da ética e da xestión) e
apoiaremos ás entidades que se inicien no proceso, ao tempo que favorecemos a consecución dos plans de mellora das entidades federadas me-
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Traballaremos conxuntamente na xestión do II Encontro de Prácticas
Admirables que terá lugar en Aragón (inscricións, proceso de presentación
e valoracións de prácticas...).Velaremos polo cumprimento dos indicadores da federación no V Plan estratéxico do noso movemento asociativo.

FADEMGA Plena inclusión Galicia
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4

FORMACIÓN
OBXECTIVO 4: MELLORAR A FORMACIÓN E
COMPETENCIAS DAS PERSOAS DO NOSO
MOVEMENTO ASOCIATIVO
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A través da Área de Formación, dende FADEMGA

Formación para profesionais

Plena inclusión Galicia vimos desenvolvendo

Promoveremos a participación dos profesionais en todas aquelas accións formativas,

contidos formativos que pretenden contribuír a

xornadas, seminarios.... organizadas por entidades do movemento de Plena Inclusión e

mellorar as competencias técnicas, éticas e

entidades externas que melloren a cualificación dos mesmos.

empáticas

Realizaremos unha acción formativa para os monitores do programa de Respiro

das

persoas

que

conforman

o

movemento asociativo (profesionais, familiares,
persoas con discapacidade intelectual, dirixentes e
persoas voluntarias)
A través da formación 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.

Familiar no mes de decembro na temática a convir segundo demanda dos mesmos.
Planificaremos, organizaremos e desenvolveremos accións formativas para profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia, trala detección de necesidades formativas,
xunto con formación en LOPD, en igualdade e COMPLIANCE.
Fomentaremos a formación para profesionais do movemento asociativo naqueles

aspectos clave dentro do Enfoque Centrado na Persoa, Enfoque Centrado nas Familias,
Apoio Activo, Planificación Persoal por Adiantado, Lectura Fácil, Pensamento Libre,
Calidade na Xestión, Modelo de Calidade Plena inclusión...
Formación para directivos

A continuación achegamos as diferentes accións
neste eido, que desenvolveremos durante este

ano.

Organizaremos unha nova edición online de EN PLENA FORMA (en modalidade mixta:

presencial e online) para tódolos dirixentes das entidades que así nolo demanden co
fin de transmitir a cultura Plena inclusión aos máximos responsables das entidades.
Formación para o voluntariado
Promoveremos e potenciaremos o voluntariado no sector, así como a labor das persoas voluntarias coas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Facilitaremos recursos e ferramentas, materiais didácticos, folletos… ás entidades para
que poidan xestionar o voluntariado. Queremos dotar de coñecementos e capacidade
ás nosas persoas voluntarias para que se enriquezan de forma persoal.
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5

FAMILIAS
OBXECTIVO 5: FOMENTAR UNHA
VERDADEIRA POLÍTICA DE
APOIO ÁS FAMILIAS
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A familia é o contexto no que se desenvolve gran
parte da vida da maioría das persoas e é
fundamental para o crecemento e o benestar de
todos os seus membros.

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:

Probablemente, a familia é a contorna que máis
inflúe en cada persoa, durante unha etapa
importante da vida. As relacións familiares
adoitan ser as máis estables na vida das persoas e
por iso son fundamentais.

DATAS DO SERVIZO
31 de XANEIRO-A CORUÑA
28 de FEBREIRO-PONTEVEDRA
25 de ABRIL-LUGO

O que cada familia entende por calidade de vida
pode ter un sentido diferente: trátase dun
concepto que varía segundo cada familia e
segundo a experiencia de cada un dos seus
membros.

23 de MAIO-A CORUÑA

27 de XUÑO-PONTEVEDRA
18 de XULLO-OURENSE
29 de AGOSTO-LUGO

Pero hai unha serie de factores que son comúns a
todas as familias: o seu benestar emocional, a boa
relación entre familiares, a saúde, o benestar
económico, a organización e habilidades dos pais,
a acomodación da familia, a inclusión e a
participación.
A continuación achegamos a relación de
actividades que desenvolveremos este ano no
marco da atención ás familias.

26 de SETEMBRO-A CORUÑA
31 de OUTUBRO-PONTEVEDRA

28 de NOVEMBRO-OURENSE
19 de DECEMBRO-LUGO

Apoio familiar e axuda mutua
Continuaremos apoiando as irmás e aos irmáns a través da Comisión de Irmáns da

Federación, implicándoos na organización do Encontro Estatal, que terá lugar en
Salamanca, e tamén facéndoos partícipes da 3ª Convivencia Formativa.
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Dinamización

Fomentaremos a implicación e o empoderamento das familias.

Organizaremos reunións nas asociacións para coñecer a realidade das

Impulsaremos unha comunicación efectiva e axeitada coas familias.

familias, as canles de participación coas que contan e as causas da “non”

Avaliación

participación. Trasladaremos a información recollida á UDS de Familias,
onde tamén traballaremos na 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.

Formación

Avaliaremos as principais accións para procurar a mellora continua dos
apoios dirixidos ás familias.
Respiro Familiar
Co respiro familiar facilitaremos a conciliación da vida persoal, familiar e
laboral. Este ano ofreceremos 65 días de estancias con aloxamento:
DATAS DO SERVIZO
01-05 de MARZO

DESTINO
ALVARELLA

PRAZAS
10

15- 19 de MARZO

HOTEL LOS ABETOS

10

Presentaremos o programa formativo “Familias en Forma” a través de 2

17-21 de ABRIL

HOTEL TRONCOSO

15

talleres monográficos e dun curso completo.

27 ABRIL- 01 de MAIO

HOTEL O CABAZO

10

16-19 DE MAIO

HOTEL A QUEIMADA

10

10-14 DE XULLO

HOTEL A QUEIMADA

15

Proseguiremos a participar e aportar ideas na Rede de Apoio a Familias e a

15-19 de XULLO

HOTEL CASTRO

10

UDS estatal.

24-28 de XULLO

ALVARELLA

10

Rede de Apoio a Familias e UDS estatal.

31 de XULLO- 04 de AGOSTO

HOTEL CASTRO

10

Difusión e divulgación.

5-9 DE AGOSTO

HOTEL CASTRO

12

Daremos a coñecer ás familias todos estes apoios a través da nosa páxina

14-18 AGOSTO

SAN LAZARO

15

21-25 de AGOSTO

HOTEL CASTRO

12

28 AGOSTO- 1 SETEMBRO

ALVARELLA

15

Promoveremos a formación de directivos e xerentes tratando de

31 OUTUBRO- 3 NOVEMBRO

A QUEIMADA

10

implicalos para que sexan coñecedores da realidade das familias.

05-08 de DECEMBRO

ALVARELLA

12

web e das redes sociais.
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6

PARTICIPACIÓN DAS PERSOAS
CON DISCAPACIDADE COMO
CIDADÁNS DE PLENO DEREITO
OBXECTIVO 6: FACILITAR A INCLUSIÓN DAS PERSOAS
CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL OU DO
DESENVOLVEMENTO
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A “inclusión social” é un aspecto básico para ter

6.1 Cidadanía activa e Accesibilidade cognitiva

calidade de vida: todos necesitamos ser aceptados

Área I. Actividades relacionadas coa defensa e protección dos dereitos

e formar parte da comunidade. Todos podemos
vivir, aprender e participar na nosa comunidade.

Formaremos en dereitos ás persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento facendo de transmisores nas asociacións para que se xeneralice

A misión de Plena inclusión di que debemos

esta formación.

“promover a inclusión” de cada persoa con

Prestaremos asesoramento legal, dado polos profesionais do ámbito xurídico, a

discapacidade intelectual ou do desenvolvemento

persoas con discapacidade intelectual e/ou desenvolvemento sobre os seus dereitos e

“como cidadá de pleno dereito nunha sociedade

traballar coas asociacións.

xusta e solidaria”.

Fomentaremos a reivindicación dos dereitos das persoas con discapacidade

Plena inclusión desenvolve en todas as comunida-

intelectual ou do desenvolvemento a través da elaboración de documentos, actos,

des autónomas un programa de Cidadanía baseado

xornadas, encontros. Potenciando dito proceso mediante o apoio na rede de entidades

no empoderamento das persoas con discapacidade

de toda Galicia.

intelectual, a promoción da súa participación na

Área II. Capacitación en autodeterminación

vida política e pública, e a súa participación na
toma de decisión de nosas propias organizacións.

A continuación, achegamos unha pequena relación
dos Programas que desenvolvemos dentro da Area
Social da federación, así como as actividades que
se prevé organicemos durante 2019.

Realizaremos formación sobre autodeterminación para as persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento.

Promocionaremos a participación das persoas con discapacidade intelectual en todos
os espazos e encontros nos que se fale de autodeterminación ou empoderamento.
Área III. Fortalecemento da autoxestión nas persoas con discapacidade intelectual
(Grupos de Autoxestores)
Crearemos novos grupos de autoxestores nas entidades e asesoraremos aos grupos

veteranos de autoxestores.
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Área IV. Apoio ao voto e participación pública

Área VII. Promoción do benestar persoal

Implementaremos as acción desenvolvidas na campaña “Mi voto cuenta”:

Organizarmos actividades formativas dirixidas a persoas con discapacidade

Información sobre programas e procesos electorais, reunións de sensibili-

intelectual destinadas á mellora do seu benestar persoal e emocional.

zación con representantes políticos, acompañamento no exercicio do de-

Área VIII. Actividades de apoio ao programa

reito ao voto, adaptación a lectura fácil dos programas electorais.
Crearemos un fondo documental accesible sobre o programa.

Área V. Promoción da vida independente
Asistiremos a reunións de responsables do programa co fin de facer o
Crearemos talleres dirixidos a persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento que faciliten ou melloren a súa autonomía persoal e o
seu acceso á vida independente.
Área VI. Mellora da accesiblidade cognitiva
Realizaremos formación 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, sentencias de modificación da capacidade de obrar e internamentos involuntarios, así como modelos de traba-

llo do Ministerio Fiscal para particulares.
Colaboraremos con Política Lingüística na adaptación e validación do temario de preparación do Celga 2.
Fomentaremos a creación de clubs de lectura fácil nas entidades e bibliotecas públicas.

Apoiaremos ás persoas con discapacidade intelectual na revisión, adapta-

seguimento e avaliación do mesmo.
Favoreceremos a formación e promoción do voluntariado no programa.
6.2 Sensibilización social e empoderamento en dereitos das persoas con

discapacidade intelectual
Sensibilizaremos á sociedade sobre o dereito á participación política das
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Analizaremos a incorporación das demandas socias das persoas con
discapacidade intelectual nos programas electorais.

Avaliaremos a accesibilidade cognitiva dos procesos electorais nos colexios
electorais.
Promoveremos a adaptación á lectura fácil dos programas electorais dos
distintos partidos políticos.
Participaremos nunha xornada Estatal de Encontro das persoas con

discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

ción e certificación de contidos en lectura fácil que melloren a súa auto-

Potenciaremos este proceso apoiándonos na rede de entidades de toda

nomía persoal, mobilidade e inclusión social.

Galicia.
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6.3 Atención ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolve-

primeiras fases do procedemento xudicial. Apoiaremos tamén aos seus

mento reclusas, ex-reclusas e sometidas a medidas alternativas

familiares e ao entorno.

Promoveremos accións de sensibilización e capacitación para persoas con

Procederemos a realizar actividades de rehabilitación e apoio dentro dos 3

discapacidade que se atopen en situacións de risco.

Centros Penitenciarios aos que asistimos semanalmente (Pereiro, Teixeiro

Apoiaremos ás persoas con discapacidade nos procedementos xudiciais e

e A Lama) tratando de fomentar a reeducación e a reinsercción.

promovendo axustes de procedemento que favorezan cumprimentos pe-

Ademais daremos apoios a persoas en liberdade definitiva e aos seus fami-

nais axeitados ás súas circunstancias e necesidades de apoio.

liares, tendo en conta o entorno e os recursos existentes.

Concienciaremos e formaremos aos diferentes operadores xurídicos, po-

Levaremos a cabo actividades encamiñadas á coordinación de equipos de

liciais e outros grupos de interese no dereito de aceso á xustiza das perso-

traballo, así como a elaboración de estudos e a creación de unha rede de

as con discapacidade intelectual e do desenvolvemento.

traballo.

Asesoraremos, sensibilizaremos e colaboraremos cos traballadores/as das

6.4 Programa acceso á xustiza

institucións penitenciarias e outros recursos de cumprimento de penas e
medidas en estratexias de apoio ás persoas con discapacidade.

Este programa céntrase na protección das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento como vítimas do delito, a través de dous

Apoiaremos ás persoas con discapacidade nos procesos de adaptación e

tipos de actividades diferenciados e aliñados co artigo 13 da Convención

convivencia nos ámbitos penitenciarios e outros lugares de cumprimento,

sobre os dereitos das persoas con discapacidade, así como na mellora ao

así como nos seus procesos de rehabilitación.

acceso á xustiza das mesmas.

Prestaremos apoio a persoas con discapacidade nos procesos de reinser-

Neste ano realizaranse actividades de sensibilización da poboación, con

ción para promover as mellores condicións para o seu retorno á vida na

especial incidencia en operadores xurídicos e policiais, e por outra banda

comunidade.

difundirase un catalogo de axustes de procedementos que permita poñer

Respaldaremos ás persoas con discapacidade que estean en liberdade de-

en valor as boas prácticas no ámbito da xustiza.

finitiva, favorecendo procesos de inclusión social.

Para a realización de ditas actividades contaremos coa participación de

Realizaremos accións preventivas encamiñadas a apoiar ás persoas que

persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento, como ex-

están en situación de risco delituoso ou que xa o cometeron e están nas

pertos por experiencia, e con axentes do entorno (policial e xudicial)
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6.5 Exclusión social/Muller
Exclusión
Poñeremos en marcha accións e mobilizaremos recursos que permitan
mellorar de forma significativa a atención e os apoios que, dende o
movemento asociativo e fóra del, se prestan ás persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento en situación de especial vulnerabilidade ou maior risco de exclusión social.
Daremos asesoramento, apoio e seguimento aos potenciais usuarios e, no
seu caso, ás familias, as entidades federadas e calquera organismo público
ou privado que pida asesoramento nesta liña.
Fomentaremos espazos de encontro e formación para as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en risco de exclusión social.
Prestaremos apoio e cobertura ás súas necesidades básicas tales como
aloxamento, alimento, recursos básicos, etc.

Informaremos, asesoremos e prestaremos apoio a mulleres con discapacidade intelectual que estean ou poidan estar en situacións de violencia por
razón de xénero e á súa rede de apoio.
Trataremos de sensibilizar e formar a persoas con discapacidade intelectual para a prevención de situacións de violencia por razón de xénero.
6.6 Programa De Rede de educación inclusiva
Este programa pretende promover unha educación inclusiva a través da
xeración de prototipos de prácticas transformadoras desenvolvidas en
alianza entre 32 colexios de educación especial e 32 colexios ordinarios
distribuídos por toda España.
Prevese comezar un terceiro pilotaxe cun novo tándem de centros educativos, ademais do xa existente entre Centro ordinario- Centro Educación
Especial, para seguir traballando os patios inclusivos e o apoio condutual
positivo.
Avaliaremos o grado de inclusión e os apoios dispoñibles en cada centro
educativo participante utilizando un recurso deseñado para tal fin.

Manteremos reunións de colaboración e accións de coordinación con
entidades e servizos e/ou atención aos colectivos de atención e levaremos
a cabo accións de formación e información para usuarios e familiares

Xeraremos un catálogo de recursos e estratexias para a promoción da
educación inclusiva.

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

Realizaremos alianzas institucionais con organizacións que promovan a
transformación da educación e configuraremos os pares de centros participantes (de educación especial e ordinaria).

Muller
Realizaremos talleres de coidado persoal, autocoñecemento, autoestima e
boas relacións, así como actividades de promoción da educación sexual e a
saúde sexual e reprodutiva das mulleres con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento.
Impartiremos formacións a persoas con discapacidade sobre a igualdade
entre homes e mulleres e sobre o empoderamento das mulleres con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
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Secundaremos, a través dos promotores de inclusión educativa, o
desenvolvemento e aplicación de prototipos de prácticas inclusivas nos
centros participantes aliados. Ademais, faremos avaliación, análise e
explotación de datos de implementación da inclusión.

Organizaremos un encontro de intercambio e transferencia das prácticas
inclusivas desenroladas.
Asistiremos ao Encontro de boas prácticas se realizará en Zaragoza.
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6.7 Investigación aplicada para a implementación de servizos centrados
nas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as
súas familias

Apoio ás persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento
e alteracións da saúde mental

Desenvolveremos o modelo de servizo centrado na persoa apoiando
proxectos de microtransformación, realizando pilotaxes de novos modelos
e seguindo o seu posterior proceso de transferencia.

Continuaremos coas reunións do Grupo de traballo sobre trastornos
mentais e/ou alteracións de conduta para o análise de casos, avaliación e
deseño de plans de apoio condutual positivo, etc.

Continuaremos levando a cabo o modelo de Apoio Activo coa realización
de pilotaxes e posterior proceso de transferencia para fomentar nas
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento a inclusión
e a participación activa na súa vida cotiá.
Impulsaremos a metodoloxía de implementación de plans de acción de
Apoio Condutual Positivo a través da realización de pilotaxes e posterior
proceso de transferencia para a transformación cara contornas
facilitadoras de benestar emocional e inhibidoras de alteracións da saúde
mental e da conduta.
Promoveremos a execución do modelo de Asistencia Persoal coa
realización de pilotaxes e posterior proceso de transferencia para
executar este novo rol profesional que é clave para o exercicio do dereito
á vida Independente de persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento, ao igual que para a prevención da institucionalización.
Fomentaremos a posta en marcha do modelo de Transición á Vida adulta
centrada na persoa e orientada á comunidade mediante a realización de
pilotaxes e posterior proceso de transferencia para facilitar que as
persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento entre 17 y
25 años poidan indagar e desenvolver os seus proxectos de vida centrados
no momento de finalización da etapa escolar, así como garantir unha
busca de oportunidades inclusivas de formación e emprego.
Realizaremos acompañamento
microtransformación.
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e

supervisión

dos

proxectos

de

6.8 Programa de saúde mental e envellecemento activo

Ofreceremos apoio ás familias e outras persoas de apoio co fin de
promover estratexias de apoio activo.
Promoveremos a organización dunha nova edición da Sesión Clínica para
abordar casos aos que non somos capaces de dar unha resposta efectiva.
Organizaremos o XIII Seminario sobre discapacidade intelectual e saúde
mental, coa colaboración do Grupo de traballo sobre trastornos mentais
e/ou alteracións de conduta, que posiblemente será en novembro.
Proseguiremos coa realización de accións formativas e de capacitación
para o fortalecemento da saúde mental e benestar, tales como xornadas,
obradoiros ou clubes de lectura.
Persistiremos nos contactos e colaboracións coas Administracións e
recursos sanitarios, sociais e de educación, para garantir o dereito das
persoas con discapacidade con alteracións de saúde mental a recibir unha
atención socio-sanitaria de calidade.
Continuaremos e fomentaremos o impulso das accións de sensibilización e
formación en recursos sanitarios, sociais e educativos da contorna a través
do proxecto “Aténdeme Enténdeme”.
Potenciaremos este proceso apoiándonos na rede de entidades de toda
Galicia.

FADEMGA Plena inclusión Galicia
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Apoio ao envellecemento activo de persoas con discapacidade

sensibilización e avaliación e que este poida ser empregado pola cidadanía

intelectual ou do desenvolvemento

e polas entidades.

Retomaremos o proceso encamiñado a que unha entidade federada

Promoveremos a participación de voluntarios nas actividades do programa

incorpore e/ou actualice os recursos e ferramentas necesarias para apoiar

e a realización de reunións de participación en espazos de intercambio.

axeitadamente este colectivo. Neste proceso poremos énfase na

6.9 Programa de Vacacións IMSERSO Plena inclusión

participación dos profesionais da entidade para garantir a continuación
das accións co obxectivo de ir xeneralizando o modelo de traballo nas
entidades.
Continuaremos coa realización de diferentes accións de formación e

Realizaremos un total de sete viaxes de trinta participantes cada unha.
Estímase a participación de 155 persoas con discapacidade intelectual e 55
de apoio.

información para promover a responsabilidade e autonomía da persoa con

É importante indicar que son as persoas beneficiarias as que elixen os

discapacidade intelectual ou do desenvolvemento nun envellecemento

lugares de destino e as actividades de ocio a desenvolver en cada viaxe.

activo.

Este programa diríxese a persoas con discapacidade intelectual de toda

Ofreceremos soporte ás persoas de apoio co fin de promover a

Galicia, pertenzan as entidades federadas ou non, trátase dun programa

implantación de novas metodoloxías: REVISEP, PPA...

aberto.

Impulsaremos accións de formación, información e colaboración para

As viaxes previstas para este ano son as seguintes:

profesionais de recursos sanitarios, sociais e educativos sobre o

envellecemento das persoas con discapacidade e as súas características.

DESTINOS
Sevilla

Difundiremos e divulgaremos o programa e as súas accións a través de

04-10 febreiro

Puerto de la Cruz (Tenerife)
Zaragoza
Salamanca
Torremolinos (Málaga)
Benidorm (Alicante)
Can Pastilla (Mallorca)

13-20 marzo
03-13 marzo
28 marzo-02 abril
03-10 abril
03-13 marzo
07-14 maio

diferentes medios, tales como o INFO XXI, web...
Manteremos actualizado o fondo documental de apoio ao programa
(instrumentos de avaliación, material de intervención...) coa adquisición e

recompilación de material.
Trataremos de continuar elaborando material de apoio e formación para
os usuarios e as súas familias en linguaxe claro e accesible e material de
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EMPREGO
OBXECTIVO 7: PROMOCIONAR A INCLUSIÓN
LABORAL DAS PERSOAS CON
DISCAPACIDADE INTELECTUAL
OU DO DESENVOLVEMENTO
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Dende a nosa área de emprego, ofrecemos servizos
dirixidos a persoas con discapacidade intelectual que

7.1 SIOL e SFORE (Servizo de Información e Orientación Laboral e Servizo de Formación
para o Emprego)

plantexan o seu interese polo acceso ás diferentes

Dende o SIOL seguiremos prestando orientación laboral, seguimento individualizado e

formas de emprego existentes.

apoio na busca e permanencia no posto de traballo das 2.118 persoas con discapacidade

O obxectivo principal de todos estes servizos é a inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual.

intelectual inscritas no servizo como demandantes de emprego e atenderemos as novas

demandas de persoas que se inscriban no Servizo de Orientación Laboral.
DATOS DE PERSOAS ATENDIDAS POR OFICINAS E PROCEDENCIA:

Sexas unha persoa con discapacidade intelectual,
unha empresa, ou unha entidade, ofrecemos servizos que poden se do teu interese, como:

ENTIDADES
SIOL SANTIAGO

52.49%

100%

157
20,96%

592
79,04%

749
100,00%

117

163

280

41,79%

58,21%

100,00%

128

237

365

35,07%

64,93%

100,00%

746
35,22%

1372
64,78%

2118
100,00%

Formación para o emprego



Información e orientación laboral

SIOL LUGO
%



Fomento do emprego

724

47,51%



Apoios para o emprego

380

TOTAL

%
SIOL VIGO
%



344

BOLSA PROPIA

SIOL OURENSE
%

TOTAL
%

FADEMGA Plena inclusión Galicia está calificada como Axencia de Colocación con
número de autorización 1200000049, dende novembro de 2014, para a provincia da
Coruña. Este ano continuaremos coa xestión da mesma para dotala de contido,

adaptaremos os procedementos e buscaremos financiamento para o seu
funcionamento. Remitindo mensualmente os datos das persoas atendidas, novas altas,
ofertas tramitadas e contratacións de persoas con discapacidade intelectual no
mercado de traballo, así como a memoria anual de actividades.
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Continuaremos adaptando materiais a lectura fácil dos diversos procesos

Formaremos e apoiaremos en todo o proceso de acadar unha praza

selectivos que aínda non están adaptados, como son os materias de Auxi-

específica de emprego público a un total de 50 persoas con discapacidade

liar Administrativo da Xunta de Galicia, do Concello de Santiago de

intelectual, intentando que un total de 17 acaden unha praza de emprego

Compostela e de Técnicos de coidados auxiliares de Enfermería e Persoal

público, a través do proxecto POISES 2018, a través de Plena inclusión.

de Servizos Xerais do SERGAS.

Continuaremos co novidoso proxecto que comezou no ano 2017 de

Concertaremos entrevistas con diversas administracións que actualmente

Emprego Persoalizado para persoas con mais necesidades de apoio e

están a incumprir a cota de reserva do 2% de prazas de emprego público

necesidades complexas, darase servizo personalizado de cara a mellorar a

para persoas con discapacidade intelectual nas Ofertas de Emprego

capacitación laboral de 2 persoas con discapacidade individual

Público de 2018 e 2019, co obxecto de reclamar o seu cumprimento e ase-

necesidades de apoio extenso de forma individualizada durante o primeiro

sorar para garantir que se cumpren os requisitos precisos para que os

semestre do ano.

procesos sexan plenamente adaptados e que exista igualdade de

Axudaremos a un total de 40 PCDI de toda Galicia para mellorar a

oportunidades nos procesos selectivos.

capacitación sociolaboral de cara a súa plena inclusión, a través do “PLAN
DE APOIO E REFORZO A FORMACIÓN PARA MELLORAR O ACCESO AOS

Ofertas Públicas de Emprego 2018
Prazas
ofertadas

Prazas
reservadas

con

Prazas que
deberían
reservar

PROCESOS SELECTIVOS DE EMPREGO PÚBLICO ESPECÍFICOS PARA
Diferenza

PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA”

Xunta de Galicia

2225

18

44,5

-26,5

Continuaremos solicitando financiamento para o mantemento e

SERGAS

1400

28

28

0

funcionamento das 5 oficinas do SIOL ás Deputacións Provinciais e Conce-

Deputación Coruña

42

0

0,84

-0,84

llos nos que están instaladas, especialmente ao Concello de Santiago, que

Deputación Lugo

110

0

2,2

-2,2

Deputación Ourense 2017

52

0

1,04

-1,04

así como para a nova oficina sita na cidade da Coruña. Tamén continuare-

Deputación Ourense 2018

24

0

0,48

-0,48

mos solicitando axudas e recursos económicos de cara a novos programas

Deputación Pontevedra

196

2

3,92

-1,92

de formación e integración sociolaboral das persoas con discapacidade

Concello da Coruña

157

0

3,14

-3,14

Concello de Santiago

45

0

0,9

-0,9

intelectual (programas integrados de emprego, programa de garantía xu-

Concello de Vigo

63

2

1,26

0,74

4314

50

86,28

-36,28

TOTAL
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é o único concello dos 4 que non aporta ningún tipo de axuda económica,

venil, formación ocupacional, etc.). Tamén presentaremos a solicitude de
renovación do persoal do SIOL..

FADEMGA Plena inclusión Galicia

Impartiremos charlas informativas en Centros de
Educación

nos

que

sexa

demandado.

DISTRIBUCIÓN GRUPOS FORMACIÓN DE ORDENZA E Nº ALUMNOS

Nestes

Coruña.G1
Coruña.G2
Coruña.G9
Coruña.G10
Narón.G8
Santiago.G3
Santiago.G4
Santiago.G5
Santiago.G6
Santiago.G7
10
Vigo.G1
Vigo.G2
Vigo.G3
3
Ourense.G1
Ourense.G2
Ourense.G3
3
Lugo.G1
Lugo.G2
2
18

derradeiros anos acudimos con regularidade ao Colexio
La Salle dentro do seu programa de Achegamento á
Realidade,

así

como

ao

CEE

Príncipe

Felipe

A CORUÑA

(Pontevedra)...

No ámbito da formación prelaboral, impartiremos
diversas

accións

grupais,

como

por

exemplo:

habilidades sociolaborais, técnicas de busca de emprego, prevención de riscos laborais, educación vial, educación para a vida diaria, educación da saúde, resolu-

Total prov Coruña
PONTEVEDRA
Total prov Pontevedra

ción de conflitos…

OURENSE

Temos previstas un mínimo de entre 9-10 accións que

Total prov Ourense

beneficiarán a un total de 100 persoas con discapacida-

LUGO

de intelectual de toda Galicia.

Total prov Lugo
TOTAL GALICIA

11
16
9
13
14
8
13
11
10
13
118
13
13
13
39
10
11
4
25
19
14
33
215

Así mesmo, seguirá habendo accións formativas e
informativas coas familias dos beneficiarios partícipes

DISTRIBUCIÓN GRUPOS DE FORMACIÓN CELADOR E Nº ALUMNOS

en procesos de inserción.
286 Persoas das catro provincias seguirán recibindo

Coruña.G1

11

Coruña.G2
Santiago.G3
Santiago.G4

10
8
8

Total prov A Coruña
PONTEVEDRA

4
Vigo.G1

37
7

Total prov Pontevedra
OURENSE

1
Ourense.G1

7
11

Total prov Ourense
LUGO

1
Lugo. G1
1
7

11
16
16
71

A CORUÑA

formación nos procesos selectivos.

Total prov Lugo
TOTAL GALICIA
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7.2 SAE (Servizo de Apoios para o Emprego)

Proseguiremos co servizo de asesoramento e resolución de consultas de

Prestaremos apoios de xeito individual e personalizado a cada deman-

diferentes temáticas (laboral, técnico, fiscal, legal…).

dante de cara a acompañalo antes e durante o seu contrato laboral.

Dinamizaremos a Unidade de Desenvolvemento Sectorial de emprego.

Tamén este servizo continuará co apoio aos demais elementos presentes

Continuaremos coa motivación e asesoramento para a creación e

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.

ampliación de centros especiais de emprego da contorna de FADEMGA
Plena inclusión Galicia.
Sensibilizaremos á administración sobre a necesidade de garantir o

Centraremos a nosa atención na prestación de apoios ás persoas con

retorno do emprego ao servizo ocupacional ou residencial para persoas

discapacidade intelectual que atopen emprego. Sendo o noso obxectivo

con discapacidade intelectual.

mínimo prestar apoio a 3 persoas con discapacidade intelectual, meta xa
fixada polo programa IRPF. Tamén apoiaremos a aquelas persoas con
discapacidade intelectual que acaden praza na administración pública.
Faremos prospección no tecido empresarial co fin de captar ofertas para
o noso colectivo así como buscando recursos e entidades que apoien e
fomenten a inserción laboral do noso colectivo.

Concienciaremos á administración sobre a necesidade de diferenciar os
Centros Especiais de Emprego integrados por persoas con especiais
dificultades de inserción.
Promoveremos a inserción laboral das persoas con discapacidade
intelectual facendo labores de prospección e asesoramento de

empresarios.
Buscaremos recursos económicos e novos nichos de mercado para facer

7.3 SFE (Servizo de Fomento do Emprego)
Consolidaremos implantación en Galicia do novo modelo de ocupaciónemprego e formación dual para persoas con discapacidade intelectual.

máis viables os CEE do entorno federativo.
Faremos unha xornadas sobre “CONTRATOS RESERVADOS A CENTROS
ESPECIAIS DE EMPREGO E CLAÚSULAS SOCIAIS NA CONTRATACIÓN

Elaboraremos estudos e informes sobre diversas temáticas relacionadas

PÚBLICA” ademais dunha

coa discapacidade intelectual e o emprego.

“ASISTENTE PERSOAL” para persoas con discapacidade intelectual.
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xornada formativa sobre a figura do

FADEMGA
Plena
Galicia
FADEMGA
Plenainclusión
inclusión
Galicia
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8

DEPORTE
OBXECTIVO 8: PROMOCIONAR O DEPORTE
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FADEMGA Plena inclusión Galicia

A través dun convenio asinado entre a Federación
comprométese a realizar as actividades de carácter

ACTIVIDADE
Xogos minoritarios
Xogos de baloncesto

DATA
9 de marzo

LUGAR
CON ELES- Vilagarcía

23 de marzo

AGASFRA- Vigo

deportivo, social e cultural que conxuntamente

Xogos de Atletismo

6 de abril

ASPAS- Santiago de Compostela

ambas entidades estimen oportuno.

Xogos de Campo a través e Petanca

4 de maio

CAPD de Sarria- Sarria

A filosofía de Special Olympics Galicia defende que

Maratón Urbano

8 de xuño

ASPRONAGA- Oleiros

as persoas con discapacidade intelectual, só son

Marchas Ciclistas unificadas

Outubro

Galicia

distintas na expresión das súas necesidades e

Xogos de Fútbol sala

19 de outubro

AS BURGAS- Ourense

intereses.

Xogos de Natación

9 de novembro

SAN VICENTE- Lugo

e Special Olympics Galicia en 2001, esta asociación

O obxectivo é fomentar as capacidades personais

de cada participante, potenciando características
como a iniciativa, o liderazgo, a cooperación, o
valor e o autodominio, o que se traduce nunha
mellora da confianza e autoestima da persoa con
discapacidade intelectual.

As actividades previstas para este 2019 son as
seguintes:

ACTIVIDADE
Xornada de Técnicos, Deportistas e
voluntariado

DATA
23 de febreiro

Galicia

LUGAR

Convivencia Familiar
Vacacións de verán

7 de xullo

O carballiño

Xuño-agosto

Galicia

Gala Fin de ligas

14 de decembro

Santiago de Compostela

Partidos do Celta de Vigo
Rede de artes escénicas

Toda a tempada
Todo o ano

Vigo
Galicia

Certame Tarxetas de nadal

Nadal 2019

-

Outras actividades:
Campionato nacional de Fútbol Unificado– Villareal– Data sen confirmar
Campionato Nacional de Baloncesto Unificado– Lugar e data sen confirmar
Campionato Feminino– Lugar sen confirmar– Data sen confirmar
Escolas Deportivas Tenis Fundación Rafa Nadal “Mas Que Tenis”- Todo o ano
Cursos de Formación Special Olympics España– Todo o ano

45
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www.fademga.org

