Federación galega de asociacións en favor das persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento
A través das súas entidades, FADEMGA Plena inclusión Galicia ofrece servizos
destinados a mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade intelectual.
Entre eles atópanse:



Servizo de atención temperá



Servizo de intermediación para a inserción socio-laboral



Servizo de apoio para o desenvolvemento profesional e social en centro
especial de emprego



Servizo de apoio para o desenvolvemento profesional e social en empresa
convencional e outras modalidades



Servizo de apoio a familias



Servizo ocupacional



Servizo de atención de día



Servizo de apoio á vida independente



Servizo de vivenda ou residenciais para persoas con necesidades de apoio
intermitente ou limitado



Servizo de vivenda ou residenciais para persoas con necesidades de apoio
extenso ou xeralizado



Servizo multiprofesional de diagnóstico, seguemento, avaliación, planificación
e coordinación.



Servizo de tutela



Servizo de ocio

Mulleres con discapacidade intelectual reclaman os seus
dereitos na xornada “Míranos, escóitanos, apóianos”

A Valedora do Pobo, Dna Milagros Otero Parga, e
a vicepresidenta de FADEMGA Plena inclusión
Galicia, Dna Carmela González Lagarón,
participaron na Xornada “Míranos, escóitanos,
apóianos” un espazo dedicado a falar e pensar
sobre a muller con discapacidade intelectual e o
seu papel na sociedade, no mercado laboral, na
educación e mesmo na familia.
A Valedora do Pobo destacou na súa intervención
“a necesidade de xornadas como esta. As mulleres
con discapacidade intelectual tedes que ser
valentes e estar orgullosas de ser tal e como sodes.
Quero pedirvos dende aquí, que traballedes polo
que queredes e que vos atrevades a soñar e a
chegar todo o lonxe que poidades. Aos homes,
pedirvos, respecto, compañerismo, afecto… non se
trata de protexer, trátase e comprender e de remar
todos xuntos nunha mesma dirección”
A Valedora tamen criticou o tratamento que se fai
da discapacidade por parte da sociedade pois “ás
veces se fala de discapacidade, pero a miúdo, a
discapacitada é a sociedade: porque non ten
capacidade de escoitar, de entender, de
abrazar,… non ten as capacidades que moitas das
persoas que logo chaman “discapacitadas” en
cambio regalan cada día”.

Pola súa parte, a vicepresidenta de FADEMGA
Plena inclusión Galicia, Dna Carmela González,
quixo facer fincapé na necesidade de que “os
axentes políticos, coñezan a vosa realidade, pois
son eles quenes teñen a responsabilidade de evitar
as desigualdades e a exclusión social. A pesar dos
logros e avances obtidos nos últimos anos, este
tipo de discriminación segue representando un
problema grave e alarmante. Exemplo diso é que
as mulleres con discapacidade intelectual,
presentan cotas maiores de desemprego, salarios
inferiores, escaso ou nulo acceso aos programas e
servizos dirixidos a mulleres, maior risco de
padecer situacións de violencia e abusos... e un
longo etcétera que non podemos seguir
tolerando.”
A xornada tamén acolleu a presentación da
campaña “Míranos, escóitanos, apóianos” unha
serie de vídeos protagonizados por mulleres con
discapacidade intelectual membros da Asociación
Juan XXIII así como por usuarias do Servizo de
emprego da federación, que abordan difererentes
situacións de abuso, maltrato, discriminación e
pérdida de dereitos, vídeos que xa se poden atopar
disponibles a través da web, redes sociais da
Federación.
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A LECTURA FÁCIL CHEGA AOS XULGADOS GALEGOS

XUNTA e FADEMGA colaborarán na adaptación de
sentenzas a lectura fácil

A sinatura deste convenio é froito de do traballo conxunto entre a federación o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia e a Consellería de Xustiza dende abril de 2017
A adaptación de sentenzas a lectura fácil permitirá que centos de persoas con
discapacidade intelectual podan comprender aqueles documentos xurídicos que lles
afectan directamente

O Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, D. Alfonso
Rueda, o Presidente do Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia (TSXG) D. Miguel Ángel Cadenas, o
Director Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia
D. Juan José Martín Álvarez e o Presidente de
FADEMGA Plena inclusión Galicia, D. Eladio
Fernández, asinaron o pasado 28 de decembro o
Convenio para poñer en marcha un proxecto
pioneiro na nosa comunidade, mediante o cal se
adaptarán as sentenzas que afectan a personas
con discapacidade intelectual e persoas con
maiores problemas de comprensión a lectura fácil.
Dito Convenio tamén inclúe a adaptación de
documentación xurídica que a Administración de
4
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Xustiza incorporará á súa intranet, tanto en galego
como en castelán, para que tódolos xulgados
galegos teñan acceso.
O primeiro xulgado en incorporalo será o de Santiago de Compostela, esperando que en próximas
datas o incorporen o resto de xulgados galegos.
Esta colaboración entre Xunta e FADEMGA Plena
inclusión iniciábase durante o 2017, cunha serie
de reunións entre a federación e o Conselleiro de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
D. Alfonso Rueda así como co Director Xeral de
Xustiza, D Juan José Álvarez Martín Alvarez co
obxectivo de que Galicia esté á vangarda da
accesibilidade cognitiva en España.

A falta de tempo para explicarse, a linguaxe
excesivamente técnica ou a falta dunha información clara e en termos que podan comprender son
algunhas das barreiras que se atopan as persoas
con discapacidade intelectual e as súas familias
cada vez que inician algún procedemento xudicial.
Con este proxecto, FADEMGA Plena inclusión
quere asegurar que a información xurídica que
reciben todas as personas con discapacidade
intelectual e as súas familias sexa accesible e poda
ser comprendida fácilmente.

En palabras do presidente da federación, Eladio
Fernández, "só conseguiremos unha igualdade
efectiva cando todos os
galegos con e sen
discapacidade conten coas mesmas oportunidades
para interpretar a realidade e actuar, en
consecuencia, de forma autónoma e libre. O
acceso á información, é vital para que esto sexa
posible”
Con este proxecto de adaptación de sentenzas e de
información xurídica, Galicia únese a outras
comunidades como Asturias (pioneira na implantación desta medida), Andalucía ou La Rioja, que
este ano veñen de incorporar a lectura fácil ao
ámbito xurídico.

Na actualidade hai unha gran multiplicidade de
iniciativas onde FADEMGA Plena inclusión
colabora como son proxectos na contorna
xornalística (con revistas en Lectura Fácil), cultural
(información de museos, obras de teatro, adaptación de novelas e clubs de lectura) e tamén do
ámbito social (publicacións sobre prevención da
violencia de xénero) e sanitario (información ao
paciente).

“

Só conseguiremos unha igualdade
efectiva cando todos os galegos con e sen
discapacidade conten coas mesmas
oportunidades para interpretar a realidade
e actuar, en consecuencia, de forma
autónoma e libre

“

:: Barreiras no acceso á xustiza

:: Linguaxe fácil, non infantil nin simplista
As normas básicas da Lectura Fácil consisten en
usar oracións simples e curtas, coa estrutura de
suxeito+verbo+complemento, escribir de modo
directo, limitar o número de ideas, dar preferencia
á voz activa sobre a pasiva e recorrer sempre ao
mesmo sinónimo.
Igualmente, evítanse os tecnicismos, a linguaxe
figurada, os tempos verbais do subxuntivo e o
condicional, as oracións impersonais e complexas,
as abreviaturas e siglas, o punto e coma, os puntos
suspensivos e os incisos que rompen a continuidade.
A adaptación non cambia nin modifica en nada os
contidos das sentenzas, pero fai que estas sexan
máis comprensibles para as persoas ás que se
refiren.

:: Administración inclusiva
Na imaxe, a primeira reunión mantida no 2017
entre a federación e o presidente do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, D. Miguel Ángel
Cadenas
:: A lectura fácil
A Lectura Fácil forma parte dunha idea máis ampla
de accesibilidade cognitiva, destinada a que as
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento poidan acceder á información e
á comprensión da súa contorna.

Con esta iniciativa, a Xunta tamén dá un paso máis
na construción dunha administración inclusiva e
accesible para toda a cidadanía.
Para conseguilo, ademais deste convenio asinado,
estanse a poñer en marcha outras medidas como o
estudo da accesibilidade das persoas con discapacidade aos locais electorais, o acceso ao 112 para
persoas con discapacidade auditiva ou a instalación de pictogramas en todas as instalacións de
San Caetano.
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Coñecemento, innovación e aprendizaxe, centraron
a Feira da Transformación
21 profesionais galegos de 10 entidades, participaron neste encontro organizado por Plena inclusión

10 entidades galegas da discapacidade intelectual
participaron na Feira da Transformación organizada por Plena inclusión, unha cita que reuniu en
Logroño a persoas con discapacidade intelectual,
familias, profesionais, representantes de entidades,
persoas expertas en Transformación de centros e
servizos, persoal das Administracións Públicas e
outras persoas interesadas, co obxectivo de
visibilizar os avances e resultados do Proxecto de
Transformación de Plena inclusión, a través das
experiencias que xa están a levar a cabo por parte
de máis de 200 entidades do noso movemento
asociativo.

experiencias de Transformación en entidades,
como por exemplo:

Xunto a iso, esta Feira tamén serviu para
promover o intercambio e alianzas entre estes
diferentes proxectos de Transformación de centros
e servizos de atención a persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento, así como a
reinvidicación dos servizos que queremos en Plena
inclusión e as experiencias de servizos sociais das
Administracións Públicas centrados nas
persoas.

- A importancia de ofrecer e organizar encontros
(xa sexan online ou presenciais) entre servizos e
outros axentes implicados no proceso para a
transferencia de coñecementos e posta en común
do estado dos procesos de transformación
encamiñados polas organizacións.

:: Importante representación galega
Os profesionais de ACEESCA, AFAM PAI MENNI,
AMIPA, ASPADEZA, ASPANAS, BATA, CHAMORRO,
JUAN XXIII, SAN XEROME, e profesionais da propia
federación FADEMGA Plena inclusión Galicia,
puideron coñecer a través deste encontro diferentes
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- A importancia de dinamizar as relacións entre os
diferentes equipos, como o grupo de responsables
das federacións e outros expertos ou axentes
catalizadores de procesos de transformación.

- A recompilación de datos que permita comparar
a situación actual dunha entidade con outras
rexións a nivel autonómico e estatal.
- O emprego de espazos colaborativos

En definitiva, o proxecto de transformación dos
servizos cara á calidade de vida consiste en
alimentar e promover a vontade e a acción dos
servizos de apoio a persoas con discapacidade
intelectual e do desenvolvemento e a familias que
voluntariamente queiran iniciar un proceso de
transformación cara a Servizos Centrados na
Persoa, e ofrecerlles unha contorna de rede e de
colaboración
mutua,
con
apoio
e
acompañamento.

O Congreso recoñece o dereito a votar de 100.000
persoas con discapacidade intelectual
Tras a aprobación do texto
definitivo da reforma na Comisión Constitucional, o Pleno do
Congreso aprobou finalmente
esta histórica modificación da
LOREG, que restituirá o dereito
ao sufraxio ás 100.000 persoas
que non
podían votar por
ter modificada legalmente a súa
capacidade, a maioría delas,
persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.
Con esta reforma, a Cámara
atende unha demanda histórica
das organizacións da discapacidade.
Desde hai 7 anos, Plena
inclusión e as federacións que
formamos parte, tratamos de
concienciar á cidadanía e os
poderes públicos sobre a
discriminación que sufriron as
persoas
con
discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento sometidas a procesos de

incapacitación, ás que se sacaba
do censo electoral de forma
automática.
Fixémolo contando co protagonismo destas persoas, visitando
aos políticos dos distintos grupos
parlamentarios, lanzando vídeos
e sensibilizando á sociedade
para que reivindicase este
dereito. Como parte desta
campaña, os deputados e
deputadas que entraban ao
Congreso esa mañá, atopáronse
cun grupo de persoas con
discapacidade intelectual que
lles ofrecían unha flor e unha
papeleta da campaña de Plena
inclusión #MiVotoCuenta, en
sinal de agradecemento polo
seu traballo na consecución
desta importante reforma.
O Estado español dá por fin
resposta ao compromiso de
revisión lexislativa neste ámbito
adquirido ao ratificar en 2008 a
Convención da ONU sobre

Dereitos das Persoas con
Discapacidade, que no seu
artigo 29 establece a obriga de
“asegurar que as persoas con
discapacidade poidan participar
plena e efectivamente na vida
política e pública en igualdade
de condicións coas demais […]
incluída a posibilidade de votar
e ser elixidas […]”
Tras
esta
reforma,
Plena
inclusión
centrarase
na
demanda de que toda a
información sobre o proceso
electoral
sexa
máis
comprensible.
A pesar de que agora todo o
mundo terá dereito a votar,
continúa habendo persoas que
non poderán facelo en igualdade de condicións que o resto,
mentras que non exista unha
accesibilidade cognitiva que o
permita.
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discapacidade intelectual e a súa
familia”.

O Seminario contou de novo
coa Declaración de Interese
Sanitario por parte da
Consellería de Sanidade.

Máis de 100 persoas de 20
entidades da discapacidade
intelectual asistiron a este
encontro

SEMINARIO da
DISCAPACIDADE
A Facultade de Psicoloxía de Santiago,
acolleu unha nova edición do
“Seminario sobre discapacidade
intelectual e saúde mental”, que organizamos en colaboración co Grupo de
Traballo de Trastornos Mentais e/ou
alteracións de conduta.
A Concelleira de Benestar Social de
Santiago, Dna Concha Fernández, e o
director xeral de Maiores e Discapacidade da Xunta de Galicia D. Ildefonso
de la Campa, apoiaron a inauguración deste escontro, acompañados da
vicepresidenta de FADEMGA Plena
inclusión Galicia Dna Carmela
González, quen fixo fincapé no
“importante momento de cambios e
de transformación que está a vivir o
noso sector, cambios orientados a
novos modelos de atención que poñen
o acento nas necesidades e nas
características de cada persoa con
8
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Pola súa banda, a concelleira de
Benestar Social, Dna Concha
Fernández, destacou a necesidade de
destinar recursos específicos para
abordar os trastornos de saúde
mental, “a gran esquecida nas políticas sociais”
Finalmente, o director xeral de
maiores e discapacidade D. Ildefonso
de la Campa, incidiu na necesidade
de construir unha Galicia máis inclusiva e solidaria, así como na importancia da interpretación ética do traballo
e do trato, un debate –asegurou- “que
comeza nas propias familias, segue co
trato sanitario e nas accións terapéuticas que se prestan e finaliza na
percepción e realidades observadas
polas persoas con discapacidade
intelectual e trastornos de saúde
mental asociados”
O Seminario da Discapacidade
permite cada ano traballar na mellora
dos apoios que reciben na nosa
comunidade as persoas con discapacidade intelectual con trastornos
mentais e/ou alteracións de conduta
asociados, dando resposta ás
necesidades do colectivo a través de
diferentes relatorios e talleres
prácticos.

De esquerda a dereita, o director xeral de Maiores e Discapacidade da Xunta de Galicia D. Ildefonso de la
Campa, a Concelleira de Benestar Social de Santiago, Dna Concha Fernández, o xerente de FADEMGA
Plena inclusión Galicia D. Antonio Fuentetaja e a vicepresidenta da federación Dna Carmela González.
A través deste tipo de encontros, FADEMGA Plena
inclusión Galicia busca a implicación de maneira
activa, da Administración e de profesionais
(psiquiatras das Unidades de Saúde Mental do
SERGAS e demais profesionais vinculados como
logopedas, psicólogos etc.) para asegurar o dereito
a unha atención, un apoio e un tratamento idóneo.

Mellorar esta situación é a obriga de todas as
Administracións e do noso Movemento Asociativo,
para o cal cada ano poñemos en marcha esta
xornada na que se implican profesionais de toda
Galicia.

:: A saúde mental e discapacidade intelectual
Habitualmente, as persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento presentan unha
maior prevalencia de trastornos psiquiátricos e de
conduta.
A detección dos mesmos adoita resultar complexa,
e en moitas ocasións aplícanse tratamentos que
non son eficaces, o que repercute na diminución
da súa calidade de vida, ameaza a estabilidade
familiar e mesmo a súa permanencia nos centros
de atención aos que acoden.

INFO XXI
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A participación e os retos de futuro, protagonizaron o 3º
Foro de Familias
Máis de 100 familiares de persoas con discapacidade intelectual reúníronse un ano máis para falar sobre
a participación das familias no tecido asociativo
A concelleira de Políticas Sociais, Diversidade e Saúde do Concello de Santiago, Dna Concha Fernández
así como o novo Director Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade D. Ildefonso de la Campa,
acompañáronnos o pasado fin de semana en Teo, para celebrar o 3º Foro de Familias de FADEMGA
Plena inclusión Galicia.
A través do intercambio de experiencias e boas prácticas, máis de 100 familiares de persoas con discapacidade intelectual reuníronse novamente para apoiar este encontro, co que a nosa Federación busca
inculcar unha maior cultura participativa no Movemento de Familias ao tempo que ofrecemos un espazo
para reflexionar conxuntamente sobre os retos do futuro que están por vir.
Tal e como asegurou o presidente da federación D. Eladio Fernández, así como a vicepresidenta, Dna
Carmela González, “é importante que tódalas familias adoptemos un papel máis activo na vida das nosas
asociacións e da propia Federación, que é a casa de todos. Debemos deixar de actuar como clientes e
comezar a actuar como socios”.
A través de varios testemuños, a xornada tamén ofreceu un mosaico das múltiples realidades familiares,
así como diferentes experiencias de participación e pequenos xestos que reflexaron que todos podemos
contribuir en maior ou menor medida a manter viva a vida asociativa.
O final do encontro, estivo protagonizado por un colorido photocall, onde tódolos familiares pasaron a
votar as súas conclusións favoritas: unha iniciativa que serviu para celebrar a recente reforma da LOREG
que permitirá votar a tódalas persoas con discapacidade intelectual.
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No Día da Saúde Mental, celebramos a 7ª edición da
sesión clínica
Nesta sesión abordamos casos de persoas con discapacidade intelectual e trastornos
mentais asociados
O obxectivo destas sesións é dotar aos profesionais que traballan no campo da
discapacidade de instrumentos e ferramentas útiles que lles axuden a desenvolver o seu
labor profesional e a abordar casos especialmente problemáticos.

As persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento presentan un maior número de
trastornos psiquiátricos e condutuais coexistentes,
pero moitas veces a detección dos mesmos resulta
complexa ou o tratamento non é eficaz, o que
repercute na diminución da súa calidade de vida,
ameaza a estabilidade da situación familiar e pon
en perigo a súa permanencia nos centros de
atención ós que acoden.

Para abordar estes casos, ós que é dificil ofrecer
unha resposta efectiva, dende FADEMGA Plena
inclusión Galicia organizamos de novo esta
xornada que este ano acadou a súa 7º edición
co obxectivo de mellorar a atención que reciben
as persoas con discapacidade intelectual e
trastornos mentais e/ou alteracións de conduta
asociados.
Para elo, a Sesión contou co apoio e asesoramento do psiquiatra Luis Docasar Bertolo, Xefe
de Servizo de Psiquiatría da Estructura
Organizativa de Xestión Integrada (EOXI)
Ourense Verín e o Barco de Valdeorras.
Os diferentes casos de interese que se puideron
escoitar durante a xornada, foron presentados
polos membros do “Grupo de traballo sobre
trastornos mentais e/ou alteracións de conduta”
da Federación, un equipo multidisplinar formado por voluntarios de diferentes disciplinas
(psicólogos, traballadores sociais, pedagogos,
psiquiatras,…) e de distintas localidades, con
ampla experiencia na atención a persoas con
discapacidade.

Sobre estas liñas, imaxe do Grupo de traballo sobre
trastornos mentais e/ou alteracións de conduta”
principal impulsor da Xornada.
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“Xuntos medramos nos apoios que prestamos”
Esta nova xornada abordou os diferentes apoios que debemos prestar ás persoas con
discapacidade intelectual en proceso de envellecemento.
A maioría das persoas con discapacidade intelectual ou
do desenvolvemento envellecen antes e máis rápido que
o resto da poboación. Moitas persoas con discapacidade a partir dos 45 anos presentan procesos de
envellecemento que a poboación xeral soe ter cara ós
65 ou 70 anos.
Dende a Federación cada vez somos máis conscientes
desta realidade, máis evidente se cabe nunha pobación
tan envellecida como a da nosa comunidade, de aí a
necesidade de poñer en marcha esta sesión de traballo
sobre o proceso de envellecemento en persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento:
"Xuntos medramos nos apoios que prestamos".
Profesionais e persoas con discapacidade intelectual das entidades Pai Menni, ASPAS, Con Eles, ASPNAIS,
ASPANAS, EU SON, Chamorro, ASPRONAGA, Juan XXIII, e da propia federación, puideron reflexionar
sobre as necesidades das persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en proceso de
envellecemento e compartir actuacións e estratexias que se están levando a cabo para apoiar as persoas
que se atopan nesta etapa e mellorar a súa calidade de vida.
Tamén contamos cun experto no ámbito de maiores, D. Miguel Ángel Vázquez Vázquez. (Presidente da
Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría) que nos axudou a coñecer que están facendo noutros
recursos da nosa comunidade que atenden a persoas en proceso de envellecemento.

SERGAS e FADEMGA Plena inclusión Galicia dan inicio ao
Proxecto “Aténdeme-Enténdeme”

SERGAS e FADEMGA Plena inclusión Galicia seguen a apostar pola mellora da comunicación coas
persoas con discapacidade intelectual no ámbito
sanitario.
O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, e o
presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia,
Eladio Fernández Pérez, asinaban o pasado mes
de maio un convenio para o desenvolvemento de
actividades de sensibilización e mellora da
comunicación coas persoas con discapacidade
intelectual no sistema sanitario público galego.
12
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Esta colaboración materializouse no último trimestre do ano, co inicio do Programa “AténdemeEnténdeme”, a través do cal son as propias
persoas con discapacidade intelectual as que
transmiten aos equipos de Atención Primaria as
súas necesidades e características propias,
propoñendo ademáis ferramentas para mellorar as
habilidades dos profesionais na comunicación con
este colectivo.
Despois da presentación inicial, no Salón de
Actos da Consellería de Sanidade, e da primeira
xornada no Centro de Saúde de Carballo, o Programa chegará aos Centros de Saúde de Viveiro,
Burela, Lalín, Coia (Vigo), Carballiño, Pontevedra,
Porriño e Fontiñas (Santiago) á espera de que
novos centros de saúde se interesen por esta
iniciativa e así poder seguir ampliando a
información aos profesionais dos dispositivos
sanitarios de toda Galicia.

A policía local de Coruña fórmase sobre discapacidade
intelectual
Esta xornada aportou información valiosa para que os corpos de seguridade podan
coñecer con maior profundidade que é a discapacidade intelectual, así como os
prexuízos ou falsas crenzas ao redor dela.
Profesionais e persoas con discapacidade intelecual de FADEMGA Plena inclusión
Galicia ofreceron pautas para saber como detectar que unha persoa ten necesidades
de apoio por unha posible discapacidade intelectual e sobre como actuar nas diferentes situacións nas que os axentes da policía municipal poidan atoparse.
Persoas
con
discapacidade
intelectual
e
profesionais de FADEMGA Plena inclusión Galicia,
achegáronse ata Coruña para impartir unha charla
formativa na sede da Policía Local baixo o título
"Aproximación á discapacidade intelectual na
contorna policial".

Pola súa banda, a licenciada en dereito Maria
Gómez-Carrillo de Castro, explicou a importancia
de contar coa figura dun "facilitador", que
estableza as necesidades de comunicación da
persoa con discapacidade intelectual e axude así á
fluidez do procedemento.

Unha formación coa que a federación pretende
dar a coñecer as características do colectivo e
fomentar novas vías de colaboración que faciliten
á policía o contacto con persoas con esta
discapacidade.

A xornada tamén incluíu unha aproximación á
Convención da ONU sobre os Dereitos das
Persoas con Discapacidade, centrándose nos
artigos referidos á igualdade e a non discriminación ante a Lei.

Con iniciativas deste tipo, búscase implicar e
formar aos corpos de seguridade sobre como
relacionarse e interactuar con persoas con
discapacidade intelectual, os apoios que estas
precisan, a importancia da detección ou como se
pode manifestar a discapacidade na contorna
policial.

De especial relevancia foron tamén as recomendacións sobre como establecer, asegurar e favorecer
unha boa comunicación coa persoa, así como a
información sobre os recursos aos que acudir en
caso de necesitar axuda especializada.

INFO XXI
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FADEMGA Plena inclusión Galicia

Acollemos unha xornada sobre
“COMPLIANCE. A responsabilidade
penal das asociacións”

Visitamos a Delegación da Xunta en Vigo e
comezamos a impartir novos cursos de
formación prelaboral en entidades

A sede de FADEMGA Plena inclusión Galicia
acolleu unha novidosa acción formativa
sobre “COMPLIANCE, a responsabilidade
penal das asociacións”.

O 26 de novembro, o noso grupo de alumnos da
provincia de Pontevedra visitou a Delegación Territorial
da Xunta de Galicia en Vigo, para coñecer de preto as
funcións que implicará o posto para o que se están a
formar connosco.

En total, 39 directivos, xerentes, directores e
profesionais chegados dende as entidades
de Aceesca, ADO, AFADI, Amipa, Aspadeza,
Aspadisi, Aspadisol, Aspanaex, Aspanas,
Aspas, Aspavi, Aspronaga, Bata, Con Eles,
Juan XXIII, Nuestra Señora de Chamorro, Pai
Menni, Special Olympics Galicia e da propia
Federación participaron nesta iniciativa.
O curso organizado por FADEMGA Plena
inclusión Galicia, puido facerse realidade
grazas a financiación da Fundación ONCE,
e permitiu que os alumnos e alumnas
identificaran:
 O concepto de Compliance.
A

responsabilidade
xurídica.

penal

da

persoa

 Os delitos que desencadean a responsabi-

lidade penal das persoas xurídicas.
Compliance e sector público.

 Identificación, análise e avaliación de ris-

cos.

 Implantación,

supervisión
e
monitorización dos programas Compliance.
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Trátase de alumnos que están a preparar o proceso
selectivo para o ingreso na agrupación profesional de
personal funcionario subalterno da Administración Xeral
de Galicia 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 Sur" unha
iniciativa que se enmarca dentro do Programa Operativo do FSE Galicia 2014-2020.
:: Formación prelaboral
A área de emprego da Federación tamén estivo a
impartir novos cursos de formación prelaboral nas
entidades ADO, JUAN XXIII, ASDEME, CHAMORRO,
ASPANANE e APADER co obxectivo de dotar ás persoas
con discapacidade intelectual de ferramentas que lles
posibiliten e faciliten o acceso ao mercado laboral.

A Subdelegacción do Goberno en Ourense premia a labor no
ámbito social da nosa Federación

A Subdelegación do Goberno en Ourense celebrou o pasado 6 de decembro (con motivo do 40
aniversario da Contitución) un acto conmemorativo, onde quixo premiar o traballo de persoas e
institucións que destacan polo seu compromiso social e unha actividade extraordinaria, entre elas
FADEMGA Plena inclusión Galicia. A Subdelegación destacou “o labor de sensibilización na sociedade” na
entrega da distinción ao presidente da federación, Eladio Fernández.

Participamos no
XX
Congreso Estatal
de Voluntariado

Novas axudas para
o fomento da
inserción laboral
das persoas con
discapacidade
intelectual

En FADEMGA Plena inclusión Galicia coñecemos ben a importancia do
voluntariado, de aí que quixésemos estar presentes no "XX Congreso
Estatal", que se celebrou o pasado mes de decembro no recinto de
Expourense, e no que participaron preto de mil persoas.
Trátase dun encontro que alcanzou a súa vixésima edición e cuxo
obxectivo foi "empoderar ao voluntariado como ferramenta de
transformación" ao tempo que intercambiamos experiencias e boas
prácticas, coa finalidade de fomentar o voluntariado e mellorar a súa
visibilización na sociedade.
O Concello de Ourense ven de outorgar unha nova axuda á nosa
Federación, para os Servizos de emprego para persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento en Ourense. Trátase dun
importe de 4.589,20 euros, que contribuirán a fomentar a inclusión
laboral do noso colectivo na provincia.
Igualmente, a Deputación Provincial de Ourense tamén contribuirá a
dita inclusión a través da concesión da “subvención para proxectos de
prestación de servizos sociais para o ano 2018”, cun importe de
2.421,71€ para sufragar gastos do servizo de emprego nesta provincia.
Por outra banda, a Federación tamén asinou novos convenios na provincia de Lugo. Concretamente, contamos cun novo convenio co Concello de Lugo para a concesión da subvención dunha cuantía de 2.000
euros, para gastos derivados do “Servizo de información e orientación
laboral” e do “Servizo de apoios para o emprego”, así como outro novo
convenio coa Deputación de Lugo por un importe de 2.500€ para
sufragar gastos do proxecto “Servizos de orientación laboral”.
INFO XXI
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A CORUÑA

LUGO

PAI MENNI, APADER,
ASPABER, ASPADEX,
ASPADISOL, ASPAS,
ASPROMOR, ASPRONAGA,
CHAMORRO, AMICOS,
PASCUAL VEIGA, AMIPA,
ANPA A BARCIA, SPECIAL
OLYMPICS GALICIA

ASDEME, ASPNAIS,
ASPANANE, PRODEME,
AFADI,
ASOCIACIÓN CAMIÑA,
RAIOLAS LUGO

PONTEVEDRA

OURENSE

ACEESCA, AGASFRA,
ASPANAEX, BATA,
JUAN XXIII, JUAN MARIA,
S. XEROME EMILIANI,
CON ELES, APA MARXIÓN,
ASPAVI, APA SALADINO
CORTIZO, ASPADEZA

ADO, ASFAVAL,
AS BURGAS, ASPANAS,
ASPADISI,
AUTISMO OURENSE,
AGAXFRA

Polas persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento e as súas familias

