a discapacidade intelectual
“A discapacidade intelectual caracterízase por un funcionamento intelectual significativamente inferior á media, que
coexiste xunto a limitacións en dous ou máis das seguintes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, coidado
propio, vida no fogar, habilidades sociais, uso da comunidade, autodirección, saúde e seguridade, contidos escolares funcionais, ocio e traballo). Esta discapacidade orixínase antes dos 18 anos”.

(Luckasson e cols., 2002)
Cómpre engadir que proporcionando os apoios individualizados axeitados calquera persoa pode mellorar a súa vida e
acadar así a súa plena integración na sociedade actual, salientando o emprego como un importante elemento facilitador
de dita integración, senón o máis vital de todos.

Esta definición…

que son os apoios
Son recursos e estratexias que persiguen promover o desenvolvemento, educación, intereses e benestar persoal de alguén e que favorecen ao seu funcionamento individual. Os servizos son un tipo de apoio proporcionado por profesionais e entidades, pero non son
o único.
Intensidade dos Apoios

Extenso



Limitado



Intermitente





Xeneralizado

fontes de apoio
Naturais: dados por persoas ou equipamentos nunha contorna que leva a resultados persoais desexados. Son apoios dispoñibles no
propio ambiente e culturalmente apropiados e están soportados por recursos da propia contorna.
Baseados en servizos: proporcionados por persoas ou equipamentos que non forman parte do ambiente natural da persoa con

 Asume que, cos apoios apropiados, a conduta adaptativa mellorará.
 Recoñece que as limitacións das persoas coexisten con puntos fortes e, por tanto, aquelas son só unha parte do cadro total de
funcionamento global da persoa.
 Elimina as anteriores categorías—lixeiro, moderado, severo e profundo– a favor dun novo modelo que categoriza os apoios requeridos, non ao individuo. Aínda así, en determinadas ocasións/contextos pode clasificarse en función do seu rango de CI
(cociente intelectual).
 Considera a intensidade e o patrón cambiante dos apoios requeridos por unha persoa ao longo da súa vida.
 Avalía á persoa utilizando un enfoque multidimensional (capacidade intelectual, conduta adaptativa, participación, interacción e
rol social, saúde, contexto).

discapacidade.

dimensións da discapacidade intelectual
O funcionamento individual é o resultado da interacción dos apoios coas dimensións de:
 Capacidades intelectuais
 Conduta adaptativa
 Participación, interacción e roles sociais
 Saúde
 Contexto
A avaliación das necesidades de apoio pode ter diferente relevancia, dependendo de si se fai con propósitos de clasificación ou de
planificación de apoios.
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SERVIZO DE FORMACIÓN PARA O EMPREGO
formacion@fademga.org
SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO
emprego@fademga.org

Vía Pasteur, 53 A - Polígono do Tambre
15890 Santiago de Compostela
Tel.: 981 519 650
Fax: 981 519 651
fademga@fademga.org
SEDE CENTRAL
Delegación de Pontevedra
Rúa Oliva, 12
(Centro Cívico Casco Vello)
36202 Vigo. Pontevedra
Tel.: 986 373 612
Fax: 986 373 612
emprego.vigo@fademga.org
Delegación de A Coruña
Rúa Neira Mosquera, 1 Entrechán
15702 Santiago de Compostela
Tel.: 981 566 676
Fax.: 981 571 687
emprego.santiago@fademga.org

Delegación de Ourense
Rúa A Granxa, 54 Baixo Esquerda
32005 Ourense
Tel.: 988 391 352
Fax: 988 391 352
emprego.ourense@fademga.org
Delegación de Lugo
Rúa Infanta Elena, 11
Casa Clara Campo Amor
Local nº 1 (Parque de Frigsa)
27003 Lugo
Tel.: 982 265 436
Fax: 982 265 437
emprego.lugo@fademga.org

Servizo de Información e Orientación Laboral - SIOL
FADEMGA, contando coa estrutura que supón ser un centro colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia,
ofrece este servizo de información, asesoramento e orientación laboral específico para persoas con discapacidade
intelectual ou do desenvolvemento que demandan formación e emprego.
Ademais dende este servizo, ofrecémoslles as empresas persoal competente e motivado, así como colaboración, apoio
permanente e asesoramento gratuítos para garantir o éxito das contratacións realizadas a través do servizo de apoios
para o emprego.

 Accións de información, asesoramento e orientación para o emprego
 Implantación das políticas activas de emprego da administración autonómica











(priorizando as dirixidas a persoas con discapacidade)
Entrevistas de orientación laboral
Modificación de currículums vitae
Introdución de demandas no Servizo Público de Emprego
Captación de ofertas de emprego
Derivación a recursos formativos
Selección de candidatos
Accións individuais de seguimento
Accións de información e formación de familias
Impartición de módulos de formación prelaboral e doutras
Accións de sensibilización social na comunidade -entidades prestadoras de SS.SS, centros educativos, concellos...

Servizo de Fomento do Emprego - SFE
Servizo de Fomento do Emprego (SFE): servizo impulsado pola Xunta de Galicia a través da Rede de Técnicos de
Emprego, que ten como obxectivo asesorar e apoiar a entidades e persoas na creación e posta en marcha de proxectos
empresariais que supoñan a xeración de novos postos de traballo, así como a implantación de políticas activas de
emprego.
Realizamos funcións relacionadas coa implantación das políticas activas de emprego e coa dinamización e creación de
actividade empresarial:

 Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, de proxectos empresariais de promoción económica local e




iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local, identificando novas actividades económicas e
posibles emprendedores.
Acompañamento técnico no inicio de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas xeradoras de
novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, sobre os
plans de lanzamento das empresas.
Apoio as iniciativas empresariais xeradoras de novos postos de traballo para persoas con discapacidade (centros
especiais de emprego, enclaves laborais, autoemprego).
Información sobre os incentivos á creación de emprego:
 Autoemprego e economía social

 Liñas de financiamento subvencionadas

 Incentivos á contratación por conta allea e por conta propia

 Programas de cooperación

Sexa un particular (persoa con discapacidade ou familiar), unha empresa, ou unha entidade pública ou privada, se está interesado en contactar connosco saiba que:
No servizo de información e orientación laboral (SIOL) atenderanse as demandas encamiñadas a formación para o emprego, ao emprego por conta allea e ao emprego público.
No servizo para o fomento do emprego (SFE) atenderanse as demandas referidas ao emprego por conta propia (autoemprego) ou o emprego protexido (centro especiais de emprego e enclaves laborais).

Servizo de Formación para o Emprego - SFORE
Servizo de Formación para o Emprego (SFORE): con este servizo preténdese dar resposta as necesidades formativas
das persoas con discapacidade intelectual de entidades federadas e non federadas co fin de facilitar e potenciar a súa
integración no mercado laboral a través de accións encamiñadas a mellorar as súas habilidades sociais, competencias
educativas, ocupacionais e profesionais.

 Coordinación e impartición de formación prelaboral.
 Coordinación de accións de formación ocupacional.

Servizo de Apoios para o Emprego - SAE
Este servizo ten como obxectivo habilitar os apoios necesarios para unha axeitada inserción sociolaboral das persoas
con discapacidade intelectual na empresa ordinaria, mediante accións de formación e acompañamento a persoa con
discapacidade intelectual no posto de traballo. Estes apoios serán diferentes en intensidade dependendo da modalidade
de inserción laboral da que se trate:
Contratación directa: con apoio puntual dos profesionais do servizo.
Contratación directa ao abeiro do RD 870/2007 polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de
fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado de traballo ordinario: apoio intenso no posto de
traballo durante un período máximo de 2 anos.
Formación práctica na empresa previa ao emprego con apoio: a parte do apoio prestado e necesario en cada proceso
de inserción, proporciónase formación teórica e práctica antes da contratación.

As accións que se desenvolven dende este servizo son:

 Coordinación de accións de formación continua.
 Coordinación de accións complementarias e de acompañamento á formación.

 Prospección de empresas.
 Información a empresas sobre os incentivos e bonificacións nas cotas da seguridade social que leva a




 Fomento da participación por parte das entidades federadas en accións de formación ocupacional e continua.




contratación de persoas con discapacidade intelectual.
Análise e avaliación do posto de traballo.
Selección de candidatos (xunto co SIOL).
Formación teórica:
Información da empresa colaboradora.
Formación en habilidades sociais.
Formación en relación a cuestións laborais.
Información sobre o posto de traballo a desempeñar.
Formación práctica (no propio posto de traballo).
Acompañamento e seguimento durante e despois da inserción laboral.

