
 

 

Rede de asesoramento para persoas que presentan  

problemas de conduta e/ou saúde mental e as súas familias 

durante a crise do COVID-19 

Un acompañamento puntual para facer fronte ao manexo das condutas 



 
Que é a Rede de Asesoramento 

 

Na situación de crise xerada polo COVID-19, 

sabemos que moitas persoas con discapaci-

dade intelectual ou do desenvolvemento con    

dificultades na regulación da súa conduta van 

a ter momentos de desregulación.  

Pensando nestas situacións poñemos en  

marcha unha rede de asesoramento             

psicolóxico, de maneira telemática. 

Trátase dunha rede de profesionais expertas 

en conduta que, coordinadas polas responsa-

bles da Federación, poden dar apoio nestas 

situacións ás familias ou ás e aos profesionais 

das entidades. 

Está pensada como medida “excepcional”, é 

dicir, en situacións graves ou nas que non se 

conte con outros apoios para poder dar             

resposta ás  consecuencias da situación de 

estrés.  

 

A persoa profesional da entidade debe           

enviar a ficha de solicitude e a ficha de               

autorización a FADEMGA. 

No caso de ser una persoa con discapacida-

de intelectual ou do desenvolvemento que 

non está sendo atendida en ningunha              

entidade, pode ser a familia a que  envíe  

estas fichas directamente. 

É necesario cumprimentar as fichas              

e envialas a: 

asesora.conduta@fademga.org 

 

Que debo facer para solicitar                

asesoramento 



 
QUE OCORRE DESPOIS DE QUE SE FAI A SOLICITUDE?  

 

A profesional de FADEMGA ponse en contacto coa persoa que realiza a demanda (profesional de 

entidade e/ou familia), para coñecer un pouco máis a situación. 

Neste contacto, que pode ser por teléfono ou por algún outro sistema telemático, esta profesional 

realizaralle diferentes preguntas para coñecer cal é exactamente a conduta que se da, a gravidade 

da mesma e con que recursos conta ou podería contar.  

A continuación a profesional de FADEMGA, coa información recabada, valorará se o caso cumpre os 

requisitos para recibir este apoio.  

Debemos recordar que esta é una medida excepcional, polo que se  existise algún outro apoio para 

poder dar resposta, consideraríase que o caso non cumpre os requisitos e facilitaríaselle esta infor-

mación á persoa que realizou a demanda. 

Se cumpre os requisitos, FADEMGA asignará a persoa asesora en conduta máis axeitada, segundo as 

necesidades da persoa con discapacidade e da familia, e facilitaralle tódala información do caso. 

A partir de aquí xa será a persoa asesora en conduta asignada a que se poña en contacto con quen 

relizou a demanda para presentarse e recabar información relevante sobre o caso, de cara a poder 

dar un apoio personalizado.  

Esta información pode ser recabada a través dunha entrevista telefónica ou telemática co/a profe-

sional de referencia da entidade ou coa familia, solicitando informes, etc. 

Tras realizar unha breve análise do caso, a persoa asesora establecerá reunións telemáticas                    

periódicas para facilitar estratexias. 

 

 

IMPORTANTE a ter en conta 

 
Requírese un mínimo de compromiso por parte da/o profesional da entidade e da familia para             

facilitar información e realizar pequenos cambios que poidan mellorar a situación. 

www.fademga.org 



Enviar FICHA DE SOLICITUDE e FICHA DE AUTORIZACIÓN  a:  

asesora.conduta@fademga.org 

Infórmase de que existen outros 

apoios que poden dar resposta. 

A profesional de FADEMGA         

asignará a persoa asesora en         

conduta máis axeitada. 

A persoa asesora en conduta  

asignada poñerase en contacto 

con quen realizou a demanda para        

presentarse e  recabar                          

información. 

A persoa asesora en conduta          

establecerá reunións telemáticas 

periódicas para facilitar                 

estratexias. 

A  MODO DE  

RESUMO 

 Unha profesional de FADEMGA ponse en contacto coa 

persoa que realiza a demanda para coñecer un pouco máis 

a situación. 

 
A profesional de FADEMGA, coa información recabada, 

valorará  se o caso cumpre os requisitos para recibir este 

 
CUMPRE OS REQUISITOS 

 
NON CUMPRE OS REQUISITOS 

www.fademga.org 


