
PROCESOS DE PILOTAXE
2019

CARA SERVIZOS CENTRADOS 
NA PERSOA E NA SÚA FAMILIA



Durante o 2019, a través do Programa de Investigación aplicada a implementación de servizos centrados na
persoa e na súa familia (programa financiado polo Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) e no
marco de acción conxunta con Plena Inclusión, FADEMGA Plena inclusión Galicia promoverá a posta en
marcha de varias pilotaxes, nos diferentes servizos das súas entidades.

Os modelos propostos para as pilotaxes promoven un proceso de transformación de servizos para persoas
con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

Coa posta en marcha das pilotaxes FADEMGA Plena inclusión Galicia, quere apoiar a todas aquelas entidades
e/ou servizos que teñen vontade de transformación, pero non contan cun proceso metodolóxico ou necesitan
un apoio ou acompañamento para a súa posta en marcha.

Se sodes unha desas entidades ou servizos que credes na necesidade dun cambio cultural da
organización, un cambio de paradigma (centrase máis na persoa, orientarse a servizos máis
centrados na comunidade), esta é a vosa oportunidade.

Participar nunha pilotaxe ofreceravos formación na metodoloxía a levar a cabo, un profesional de referencia
para a posta en marcha da pilotaxe na vosa realidade, espazos online e presenciais para compartir
experiencias.

!ANÍMATE A PARTICIPAR NALGUNHA DAS PILOTAXES QUE CHE PROPOÑEMOS!
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As pilotaxes son proxectos de micro transformación
dirixidos. Realízanse nun tempo determinado e cun número
determinado de servizos a vez, en base a prácticas baseadas
na evidencia e na ética.

O obxectivo das pilotaxes é poñer en marcha, na práctica
cotiá, modelos que demostraron a súa efectividade en
contextos mais controlados.

Estas pilotaxes realízanse en servizos concretos que deciden
voluntariamente desenvolvelos, con equipos específicos
creados para tal fin e cun interese compartido.

Cada servizo participante ten que crear un grupo de traballo
transversal, formado por diferentes persoas que se encargan
de poñer en marcha esa pilotaxe no seu día a día, seguindo
o deseño plantexado.
Este grupo tamén fomenta a posta en común e o compartir
a experiencia en cada unha das fases co resto de servizos
participantes na pilotaxe. Desta forma os diferentes servizos
implicados xeran un proceso de aprendizaxe compartido e
axustan a práctica en función dos resultados que van
realizando.



APOIO ACTIVO

Nº de pilotaxes: 2

APOIO CONDUTUAL 
POSITIVO

Nº de pilotaxes: 2

Pilotaxes que imos levar a cabo en FADEMGA Plena inclusión Galicia

ASISTENCIA PERSOAL 
PARA A VIDA 

INDEPENDENTE

Nº de pilotaxes: 1

TRANSICIÓN A VIDA 
ADULTA:  “O MEU 
PLAN DE FUTURO”

Nº de pilotaxes: 2



EN QUE CONSISTE E QUE IMPLICA A PILOTAXE DE 
APOIO ACTIVO?

As persoas con grandes necesidades de apoio caracterízanse por:
-Necesitar apoios intensos e xeralizados en todas ou case todas as atividades que configuran o desenvolvemento e benestar da persoa: comunicación, coidado
persoal, saúde e seguridade,...
- Ter un funcionamento intelectual por debaixo da media e, a veces, pero non sempre, moi limitado.
- Presentar a veces, pero non en todos os casos, outras discapacidades sensoriais, motoras ou alteracións neurobiolóxicas, presentar condutas desafiantes
e/ou trastornos da saúde mental.

Esta pilotaxe está orientado a centros e servizos que poidan estar iniciando a implementación desta metodoloxía.

Os centros e servizos participantes teñen que apoiar a persoas con grandes necesidades de apoio e/ou condutas problemáticas, condutas que
supoñan un desafío para o servizo.

Cada entidade e/ou servizo ten que implantar o Apoio Activo cun grupo de 3 a 6 persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento con grandes necesidades de apoio e/ou conduta desafiante.

O grupo de traballo que partipe na pilotaxe estará formado por:

 1 profesional que exerza o papel de liderazgo, e decir que promova a realización da pilotaxe.

 2-4 profesionais de atención directa

 2-4 familiares, sempre que sexa posible a súa participación e o apoio por parte da entidade na vivenda familiar.

O Apoio Activo (AA) é un modelo sistemático de traballo que axuda as persoas con
discapacidade intelectual ou do desenvolvemento a participar en actividades do día a
día de forma que teñan experiencias significativas.

Nos seguintes enlaces dispoñemos de videos que nos poden axudar a entender mellor
este modelo:
https://www.youtube.com/watch?v=kwf2k_3PtNI
https://www.youtube.com/watch?v=OEjeuto3rIs
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ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN

Participar nas reunión online mensuais da comunidade de
aprendizaxe:
- Seguimiento e intercambio
- Resolver dúbidas e compartir o proceso.

De febreiro a Decembro
(segundo martes de cada 

mes) 

Formación online sobre Apoio Activo. Febreiro a Novembro

Selección das persoas coas que se vai desenvolver o Apoio
Activo.

Febreiro

Realización da avaliación sobre:
- Características do centro e servizo.
- Actitudes dos profesionais.
- Barreiras e facilitadores da participación nos centros e

servizos.

Marzo a Abril

Formación teórica e formación interactiva
Formación presencial de 4 días
Lugar pendente de determinar (Galicia).
2 persoas mínimo (1 profesional que exerza o papel de liderazgo
e 1 profesionais de atención directa).

Marzo a Maio

Fase de análise dos niveis de participación da persoa e
identificación de oportunidades.

Marzo a Maio

Fase de deseño de plans de oportunidades e aprendizaxe. Xuño a Xullo

Fase de desenvolvemento dos plans e identificación de
melloras.

Setembro a Novembro

Fase de avaliación do impacto. Decembro

FADEMGA Plena inclusión 
Galicia apoiará as 
entidades participantes 
na pilotaxe, nos gastos de 
dietas dalgunhas das 
viaxes que teñan que 
realizar as persoas do 
grupo de traballo da 
pilotaxe.



EN QUE CONSISTE E QUE IMPLICA A PILOTAXE DE 
APOIO CONDUTUAL POSITIVO ?

Ante as alteracións de conduta non só debemos preguntarnos como actuar ou que
debemos facer para afrontalas, senón tamén, que debemos facer, como debemos
actuar para que esa persoa, coa nosa intervención, fortaleza o seu proxectos de vida
e o do seu entorno familiar e social, minimizando tamén as condutas, en canto que
supoñan unha ameaza para a calidade de vida da persoa.

.

A través desta pilotaxe, os centros ou servizos levaran a cabo un proceso de avaliación, a través dunha ferramenta de
autoavaliación elaborada durante o 2018, para a identificación de melloras necesarias, desenvolvemento de procedementos
acordes co apoio condutual positivo na entidade e a elaboración de plan de apoio condutual positivo para persoas concretas.

Os centros e servizos participantes teñen que apoiar a persoas adultas, que entre elas se atopen persoas con condutas problemáticas, condutas
que supoñen um desafio para o servizo.

O grupo de traballo que partipe na pilotaxe estará formado por:

• 2 persoas con discapacidade intelectualou do desenvolvemento que precisen ou teñan un plan de Apoio Condutual Positivo.

• 2 familiares por persoa.

• 2 profesionais por persoa.

• 1 técnico ou director do centro ou servizo.
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ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN

Participar nas reunión online mensuais da comunidade de
aprensizaxe:
- Seguimiento e intercambio
- Resolver dúbidas e compartir o proceso.

De febreiro a Decembro 
(terceiro mércores de 

cada mes)

Formación online sobre Apoio Condutual Positivo Febreiro a Novembro

Análise de melloras na ferramenta de autoavaliación
(coas entidades que participaron no 2018)

Febreiro

Incorporación de melloras na ferramenta de autoavaliación de
Apoio Condutual Positivo.

Xaneiro a Febreiro

Realización autoavaliación sobre Apoio Condutual Positivo
(solo para novos centros e servizos)

Febreiro a  Marzo

Intercambio e contraste de plan de mellora en Apoio
Condutual Positivo dos centros e servizos que participaron no
2018

Febreiro a  Marzo

Desenvolvemento e implementación dos plans de mellora en
Apoio Condutual Positivo en centros e servizos.

Abril a decembro

Selección das persoas coas que desenvolver plans de Apoio
Condutual Positivo.

Marzo

Fase de indagación e avaliación das situacións das persoas
coas que se van a realizar os plans.

Marzo a Abril

Elaboración dun informe de avaliación e toma de decisións
para a planificación.

Maio

Fase de desenvolvemento do plan (tres niveis de intervención) Maio a Xuño

Fase de formación e entrenamento no plan de Apoio
Condutual Positivo

Xuño a Setembro

Fase de desenvolvemento e avaliación do plan de Apoio
Condutual Positivo.

Outubro a Decembro

FADEMGA Plena 
inclusión Galicia apoiará 
as entidades 
participantes na 
pilotaxe, nos gastos de 
dietas dalgunhas das 
viaxes que teñan que 
realizar as persoas do 
grupo de traballo da 
pilotaxe.



EN QUE CONSISTE E QUE IMPLICA A PILOTAXE DE 
ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE?

.

Unha das perspectivas do concepto de vida independente e o dereito a contar con oportunidades e
apoios para ter o maior control posible sobre a túa vida e desenvolver o teu proxecto de vida en libertade.

A figura de Asistente persoal é unha “ferramenta humana” que vai permitir as persoas con discapacidade
desenvolverse socialmente en igualdade de condicións a través deste apoio. A vida independente é un
dereito que moitas persoas só van poder acadar a través de apoios axustados as súas necesidades. A
asistencia persols é este apoio axustado.

Esta pilotaxe pretende apoiar a organizacións para o impulso, a posta en marcha e o desenvolvemento de servizos de apoio a vida
independente fomentando a figura da asistencia Persoal.

Os centros e servizos participantes teñen que ser entidades que conten con servizos de vida independente ou queiran poñer emmarcha servizos
de apoio a vida independente impulsando a asistencia Persoal.

O grupo de traballo que partipe na pilotaxe estará formado por:

• 2 persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento por entidade, que dentro do seu plan Persoal de apoio esté ter
un proxecto de vida independente co apoio dun asistente persoal.

• 2 profesionais da entidade.

• 1 director.

• 2 familiares de persoas con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento.

• 1 facilitador
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ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN

Participar nas reunión online mensuais da comunidade de
aprendizaxe:
- Seguimento e intercambio do traballo.
- Formación online das diferentes fases de traballo.
- Conocer outras experiencias de pilotaxes anteriores.
- Resolver dúbidas e compartir o proceso.

Febreiro a Decembro
(primeiro mércores de 

cada mes)

Realización dunha enquisa para identificar os niveis de
participación e control, e outros indicadores de referencia das
persoas participantes.

Febreiro

Formación presencial en Madrid sobre:
-Servizos de vida independente
-Asistencia persoal
(2 persoas)

12 e 13 Marzo 

Posibilidade de participar no curso online de asistentes
persoais de Plena Inclusión (50 h.)

Abril/Maio

Seleccionar ó equipo motor de cada entidade que vaia impulsar
o servizo de vida independente.

Marzo

Deseñar o servizo de apoio a vida independente. Marzo, Abril, Maio, Xuño e 
Xullo

Identificar as persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento que van a participar na pilotaxe.

Abril

Acompañar as persoas en pensar nos seus proxectos de vida
independente.

Maio, Xuño

Planificar coa persoa e o seu grupo de apoio no seu proxecto de
vida independente.

Xuño/Setembro

Selección dos asistentes persoais que van a dar apoio a persoa. Outubro

Primeiras experiencias de asistencia persoal. Outubro, Novembro e 
Decembro

Avaliación final do nivel de impacto da pilotaxe na vida da
persoa, a súa familia, centro ou servizo, entidade e contorna.

Decembro

FADEMGA Plena 
inclusión Galicia apoiará 
as entidades 
participantes na 
pilotaxe, nos gastos de 
dietas dalgunhas das 
viaxes que teñan que 
realizar as persoas do 
grupo de traballo da 
pilotaxe.



EN QUE CONSISTE E QUE IMPLICA A PILOTAXE DE 
TRANSICIÓN A VIDA ADULTA: O MEU PLAN DE FUTURO?

.

A maioría das persoas xóvenes e familias, que rematan a etapa escolar, atopanse perdidas ante
un abano de opcións diversas que non sempre responden as necesidades e intereses da persoa
nesta etapa da vida.
Tratase dun momento vital moi importante, de cambio de paso a madurez, e por tanto de gran
vulnerabilidade polo que o acompañamento da persoa nas súas preferencias é clave.

Esta pilotaxe pretende facilitar a persoa e ó seu círculo de apoio ferramentas de indagación, toma de decisións, planificación e
avaliación centradas na persoa para orientar as súas metas cara um futuro desexado.

Os centros e servizos participantes teñen queque ser:

• Colexios de educación especial interesados (dende as súas áreas, proxectos ou programas de transición a vida adulta).
• Colexios de educación ordinaria interessados.
• Servizos de formaciòn que teñan programas de transición a vida adulta.
• Xóvenes de centros de atención de día (centros ocupacionais e centros de día) que poidan beneficiarse desta planificación.
• Xovenes inscritos a servizos de inserción laboral.

Cada pilotaxe estará formado por:

1 persoa con discapacidade intelectual ou do desenvolvemento (entre 17 e 25 anos) que queiran desenvolver un plan de transición a
vida adulta centrado no seu proxecto de vida futuro.

O seu grupo de apoio (círculo de apoio) que será elexido pola persoa e a súa família. Este grupo estará formado por:
• Familiares
• Profesionais de apoio
• Outras persoas de referencia da persoa (amigo/as, companheiros/as, veciños/as,...).
• Facilitador (é moi importante que está persoa dispoña de tempo para adicarlle a tarefas de facilitación do círculo de apoio).

Recomendase que este pilotaxe se realice alo menos con 2 persoas con discapacidade en cada centro e recomendasse que se leve a
cabo cun home e cunha muller.
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ACTIVIDADE TEMPORALIZACIÓN

Identificar e proponer a persoa con discapacidade intelectual
ou do desenvolvemento e ó seu grupo de apoio (ferramentas
de indagación).

Febreiro

Participar na formación online dirixida ós grupos de
traballo da pilotaxe:
- Formación de planificación centrada na persoa e na familia.
- Formación en buscador/a de oportunidades na contorna.
- Experiencias alternativas de apoio tras a etapa escolar

(asistencia persoal, emprego personalizado,
emprendemento con apoio).

Para cada formación especificarase que persoas do proceso de
pilotaxe ten que estar en cada formación. Haberá formacións
dirixidas a todas as persoas

Marzo

Indagar coa persoa a través de estratexias de pensamento
centrado na persoa e a súa familia:
- No seu estilo de vida, os seus intereses e preferencias

(mapa de intereses), as súas redes de apoio (mapa de
relacións), as súas rutinas.

- No seu capital social e nas súas posibles persoas aliadas.
- nos diferentes contextos e contornas en busca de

oportunidades.

Marzo

Deseñar “O meu plan de futuro” (Tomar decisións, planificar e
establecer metas e obxectivos).

Abril

Deplegar e poñer en marcha o “Plan de futuro” Maio-Decembro

Participar e contribuir con información, experiencias e datos
na comunidade de aprendizaxe (a través dos diferentes canles
que ofrece o programa).

Maio-Decembro

Facer unha revisión do desplegue do “Plan de futuro” Setembro

Avaliar o plan co grupo de apoio e a persoa. Decembro

FADEMGA Plena 
inclusión Galicia apoiará 
as entidades 
participantes na 
pilotaxe, nos gastos de 
dietas dalgunhas das 
viaxes que teñan que 
realizar as persoas do 
grupo de traballo da 
pilotaxe.



• Compromiso firmado pola dirección do servizo
e a persoa responsable da entidade.

• Configurar un equipo transversal (profesionais,
persoas con discapacidade intelectual ou do
desenvolvemento, familiares,voluntarios...)
para o despliegue da pilotaxe.

• Ter experiencia previa no desenvolvemento de
proxectos que avancen cara a servizos
centrados na persoa e na família.

• Contar cun clima organizacional de axeitada
vinculación positiva co traballo.

CRITERIOS A TER EN CONTA PARA A SELECCIÓN 
DE ENTIDADES E/OU SERVIZOS QUE VAN A 

PARTICIPAR NAS PILOTAXES 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 Documento de compromiso firmado pola dirección do 
servizo e a persoa responsable da entidade.

 Breve explicación dos motivos que xustifiquen a 
participación.

 Datos sobre a situación dos proxectos que avancen
cara a servizos centrados na persoa e na familia.

 Información sobre os participantes no equipo 
transversal para o despliegue da pilotaxe .

 Participación activa na federación, ben en redes e 
grupos de traballo, xornadas, etc.



COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA 
PILOTAXE APOYO ACTIVO

Nome da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome do representante da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome dos profesionais de referencia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

A entidade e os profesionais de referencia da Pilotaxe Apoio Activo comprométense a:

 Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas.

 Facilitar as horas de traballo dos profesionales, vinculados a pilotaxe, para o bo desenvolvemento do mesmo, asi como para a
participación na formación, reunións, foros e outros espazos de participación e aprendizaxe.

 Asumir os gastos de desprazamiento e manutención para a formación presencial.

 Contribuir a recollida de datos e evidencias para a difusión da experiencia.

 Colaborar, segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade e/ou servizo, no ano 2020 como mentor que facilite a
transferencia de coñecemento adquirido a outras entidades e/ou servizos que poden querer replicar a pilotaxe.

Cumprimentar os siguientes indicadores:

-----% de personas do centro con grandes necesidades de apoio.
-----% de personas do centro con conducta desafiante (alteracións ou problemas de conduta).

Relación de documentos aportados pola entidade:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Firma da dirección do servizo e a persoa responsable da entidade.



COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA 
PILOTAXE APOIO CONDUTUAL POSITIVO

Nome da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome do representante da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome dos profesionais de referencia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

A entidade e os profesionais de referencia da Pilotaxe Apoio Condutual Positivo comprométense a:

 Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas.

 Facilitar as horas de trabajo dos profesionales, vinculados a pilotaxe, para o bo desenvolvemento do mesmo, así como para a
participación na formación, reunión e foros e outros espazos de participación e aprendizaxe.

 Contribuir a recollida de datos, evidencias para a difusión da experiencia.

 Colaborar, segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade e/ou servizo, no ano 2020 como mentor que facilite a
transferencia de coñecemento adquirido a outras entidades e/ou servizos que poden querer replicar a pilotaxe.

Cumprimentar o siguiente indicador:

-----% de persoas do centro con conducta desafiante (alteracións ou problemas de conduta).

Relación de documentos aportados pola entidade:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Firma da dirección do servizo e a persoa responsable da entidade.



COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA 
PILOTAXE  ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE

Nome da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome do representante da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome dos profesionais de referencia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

A entidade e os profesionais de referencia da Pilotaxe de asistencia persoal para a vida independente comprométense a:

 Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas.

 Facilitar as horas de trabajo dos profesionales, vinculados a pilotaxe, para o bo desenvolvemento do mesmo, así como para a
participación na formación, reunión e foros e outros espazos de participación e aprendizaxe.

 Asumir os gastos de desprazamiento e manutención para a formación presencial en Madrid.

 Contribuir a recollida de datos, evidencias para a difusión da experiencia.

 Colaborar, segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade e/ou servizo, no ano 2020 como mentor que facilite a
transferencia de coñecemento adquirido a outras entidades e/ou servizos que poden querer replicar a pilotaxe.

Indicar o número e relación de servizos ou programas de vida independente:
………………………………………

Relación de documentos aportados pola entidade:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Firma da dirección do servizo e a persoa responsable da entidade.



COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA PILOTAXE 
TRANSICIÓN A VIDA ADULTA: O MEU PLAN DE FUTURO

Nome da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome do representante da Entidade: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nome dos profesionais de referencia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

A entidade e os profesionais de referencia da Pilotaxe de transición a vida adulta “O meu plan de futuro” comprométense a:

 Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas.

 Facilitar as horas de trabajo dos profesionales, vinculados a pilotaxe, para o bo desenvolvemento do mesmo, así como para a
participación na formación, reunión e foros e outros espazos de participación e aprendizaxe.

 Contribuir a recollida de datos, evidencias para a difusión da experiencia.

 Colaborar, segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade e/ou servizo, no ano 2020 como mentor que facilite a
transferencia de coñecemento adquirido a outras entidades e/ou servizos que poden querer replicar a pilotaxe.

Indicar o número e relación de servizos ou programas de vida independente:
………………………………………

Relación de documentos aportados pola entidade:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Firma da dirección do servizo e a persoa responsable da entidade.



PRAZO DE INSCRICIÓN  
E  LUGAR DE ENVÍO

Para participar é necesario enviar toda a documentación

ata o  día 11 de febreiro

ao correo electrónico:

Non te esquezas 
do prazo!!!

Finalizado o prazo, confirmaremos as 
entidades selecionadas mediante mail. 




	CARA SERVIZOS CENTRADOS �NA PERSOA E NA SÚA FAMILIA
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA PILOTAXE APOYO ACTIVO
	COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA PILOTAXE APOIO CONDUTUAL POSITIVO
	COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA PILOTAXE  ASISTENCIA PERSOAL PARA A VIDA INDEPENDENTE
	COMPROMISO COA PARTICIPACIÓN E DESENVOLVEMENTO DA PILOTAXE TRANSICIÓN A VIDA ADULTA: O MEU PLAN DE FUTURO
	PRAZO DE INSCRICIÓN  E  LUGAR DE ENVÍO
	Número de diapositiva 20

	Nome da Entidade: 
	Nome do representante da Entidade: 
	Nome dos profesionais de referencia: 
	Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas: Off
	Facilitar as horas de traballo dos profesionales vinculados a pilotaxe para o bo desenvolvemento do mesmo asi como para a: Off
	Asumir os gastos de desprazamiento e manutención para a formación presencial: Off
	Contribuir a recollida de datos e evidencias para a difusión da experiencia: Off
	Colaborar segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade eou servizo no ano 2020 como mentor que facilite a: Off
	de personas do centro con grandes necesidades de apoio: 
	de personas do centro con conducta desafiante alteracións ou problemas de conduta: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 1: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 2: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 3: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 4: 
	Nome da Entidade_2: 
	Nome do representante da Entidade_2: 
	Nome dos profesionais de referencia_2: 
	Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas_2: Off
	Facilitar as horas de trabajo dos profesionales vinculados a pilotaxe para o bo desenvolvemento do mesmo así como para a: Off
	Contribuir a recollida de datos evidencias para a difusión da experiencia: Off
	Colaborar segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade eou servizo no ano 2020 como mentor que facilite a_2: Off
	de persoas do centro con conducta desafiante alteracións ou problemas de conduta: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 1_2: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 2_2: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 3_2: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 4_2: 
	Nome da Entidade_3: 
	Nome do representante da Entidade_3: 
	Nome dos profesionais de referencia_3: 
	Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas_3: Off
	Facilitar as horas de trabajo dos profesionales vinculados a pilotaxe para o bo desenvolvemento do mesmo así como para a_2: Off
	Asumir os gastos de desprazamiento e manutención para a formación presencial en Madrid: Off
	Contribuir a recollida de datos evidencias para a difusión da experiencia_2: Off
	Colaborar segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade eou servizo no ano 2020 como mentor que facilite a_3: Off
	Indicar o número e relación de servizos ou programas de vida independente: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 1_3: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 2_3: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 3_3: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 4_3: 
	Nome da Entidade_4: 
	Nome do representante da Entidade_4: 
	Nome dos profesionais de referencia_4: 
	Participar na pilotaxe e excutar as actividades previstas_4: Off
	Facilitar as horas de trabajo dos profesionales vinculados a pilotaxe para o bo desenvolvemento do mesmo así como para a_3: Off
	Contribuir a recollida de datos evidencias para a difusión da experiencia_3: Off
	Colaborar segundo os recursos organizativos e de tempo da entidade eou servizo no ano 2020 como mentor que facilite a_4: Off
	Indicar o número e relación de servizos ou programas de vida independente_2: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 1_4: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 2_4: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 3_4: 
	Relación de documentos aportados pola entidade 4_4: 
	undefined_2: 


