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Todas as actividades que se realicen no centro teñen como obxectivo
promover o autonomía persoal das persoas con diversidade funcional, potenciando
todo tipo de capacidades, non só as cognitivas ou intelectuais, senón tamén as que
fan referencia ao seu equilibrio persoal, inclusión social, afectivas ou de relación
social, así como as relacións interpersoais, tendo como base que as persoas que
asisten como usuario/a ó centro non teñan que alonxarse do seu medio habitual de
vida, evitando un alonxamento da familia e do seu círculo máis próximo.
Estes obxectivos abarcarémolos dende tres perspectivas:
 Persoal: Que repercuta directamente no propio usuario/a, mellorando
as súas condicións físicas, psíquicas e cognitivas, tratando así de
conseguir:


Incidir nas capacidades motoras de xeito que lle permita unha
maior autonomía na súa vida diaria.



Atención psicolóxica individual e grupal de cara a acadar un
equilibrio persoal e unha integración grupal que se poida
extrapolar a unha inclusión social.



Alfabetización, uso das tecnoloxías da información, incremento
dos seus coñecementos e cultura xeral.



Promover hábitos de hixiene persoal.



Participación tanto de xeito activo como pasivo en actos
deportivos e culturais.

 Familiar: Actividades que repercutan na convivencia diaria do/a
usuario/a coa súa familia e polo tanto na situación familiar no seu
conxunto:


Respiro familiar.



Aprendizaxe de habilidades domésticas, coma poden ser
limpeza e cociña,

organización económica, etc. que despois

poidan facer na súa vida cotiá.


Información e asesoramento ás familias.



Educación Familiar (escola de familiares).
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 Social: Trátase de promover a inclusión do usuario no seu entorno, xa
que esta inclusión non só repercute na persoa con diversidade
funcional e na súa familia, senón que tamén incide no seu entorno
máis próximo:


Aprendizaxe de normas e desenvolvemento de hábitos de
convivencia.



Habilidades sociais e de desenvolvemento.



Promoción das relacións interpersoais.



Familiarización cos medios existentes na comunidade.

1. POBOACIÓN DESTINATARIA
A poboación destinataria deste servizo serán as persoas con diversidade
funcional psíquica e/ou física, maiores de 16 anos e que residan nos Concellos
ámbito de actuación.
Asimesmo, valorarase a carga dos familiares/coidadores e/ou a soidade do/a
usuario/a

2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
O ámbito de actuación serán os Concellos que están mais próximos o centro:
Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Coristanco; Laxe, Malpica, Ponteceso
e Zas.

3. SERVIZOS
Dentro dos servizos atopamos, uns SERVIZOS XERAIS:
 Xestión

e

administración:

Este

servizo

deseña,

desenvolve

e

supervisa todos os aspectos relacionados coa actividade económica,
administrativa e representativa derivados do funcionamento do
centro, como son: o control de ingresos e gastos, a elaboración de
calendario de pagos, seguros, contabilidade, vixencia de permisos e
licenzas; así coma as relacións con outras entidades públicas e/ou
privadas.
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 Transporte adaptado: Este servizo proporciona os/as usuarios/as o
traslado de ida e volta dende os seus domicilios ata o centro. Nestes
traslados inclúese a axuda e o apoio persoal e de control necesarios
para unha axeitada atención, así coma as medidas de seguridade
oportunas durante a prestación do servizo. O servizo de transporte
lévase

a

cabo

coa

utilización

de

vehículos

convenientemente

adaptados para persoas con mobilidade reducida e/ou usuarios/as en
cadeira de rodas, contando con sistemas de acceso e ancoraxe
regramentarios.
 Manutención: No propio centro contarase cun servizo de comedor. O
horario para as comidas será de 13:30h a 15:30h. Os menús que se
serven no centro serán acordes a cada unha dos/as usuarios/as
Xunto co programa de intervención directa cos/as usuarios/as dentro do
programa de actuación do Centro están os seguintes SERVIZOS ADICIONAIS:
 Información e asesoramento para usuarios/as e as familias: A través
deste servizo achegaráselle o/a usuario/a e os seus familiares/titores
información sobre recursos e prestacións, asesorándoos nos máis
axeitados a cada caso.
 Escola de familiares: Crearase un espazo para as familias, onde
reciban o apoio dos profesionais que traballan no centro e onde
expoñan as súas inquedanzas. Traballarase en grupo o tema que
propoñan os familiares e/ou aspectos que os profesionais do centro
valoren que hai que traballar. A esta escola de familiares non só
poderán acudir familiares de usuarios/as que acoden o centro, senón
familiares de persoas con diversidade funcional que residan nalgún
dos Concellos ámbito de actuación.

4. ACTIVIDADES
As actividades levadas a cabo polo equipo de voluntariado dentro das diferentes áreas
da entidade foron:
CENTRO DE DÍA E CENTRO OCUPACIONAL
Ambos están autorizados pola Xunta de Galicia para 30 e 15 usuarios cos número de
autorización AS-380/2 e AS-380/1, respectivamente. Tratase de programas con
actividades da vida diaria, formación de adultos, cursos formativos, ximnasiaVOLUNTARIADO COA DIVERSIDADE
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psicomotricidade e relaxación, talleres ocupacionais (xabóns glicerina ,velas, chapas,
macramé, pintura de escaiola...), novas tecnoloxías e actividades de lecer e tempo
libre. Dentro destas areas os voluntariados traballaron como apoio aos monitores de
aula dentro dos seguintes talleres:
Programa de auto coidado: Este programa desenvolvese para potenciar o
coidado persoal das persoas usuarias, mantendo a adquisición de destrezas e o
establecemento de hábitos na hixiene , na presenza, na alimentación, así como no
vestido e coidado da saúde.

Programa de mantemento e rehabilitación física.: A área de mantemento e
rehabilitación física xurde como instrumento de intervención e engloba nel o
mantemento físico, a psicomotricidade e o deporte para a inclusión. Este área de
intervención aglutina un universo de dominios que axudan á persoa a compoñer o que
se considera como ter unha “boa calidade de vida”.

Programa de tarefas do fogar.: Este programa ten como finalidade a de
axudar á persoa a adquirir as destrezas precisas para funcionar na súa propia casa ou
servizo residencial, así e como para que colabore no mantemento e coidado do centro
de día. O noso interese reside en facer partícipes ós/ás usuarios/as do día a día,
iniciándoos en colaboracións e pequenas responsabilidades facendo que o/a usuario/a
se sinta realizado e “útil”.
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Programa

de

habilidades

para

o

aprendizaxe

e

aplicación

do

coñecemento.: Establecese en base a tres bloques de contidos relacionados entre si:
funcións mentais básicas, aprendizaxe básico e aplicación do coñecemento, para
poder levar a cabo con éxito as actividades da vida cotiá.

Programa de vida comunitaria e social.: O programa ten como finalidade a
de axudar á persoa a adquirir experiencias que soen redundar na mellora da calidade
de vida, dado que brinda as oportunidades para relacionarse cos demais, asistir a
diferentes eventos sociais, mellorar a condición física e o adestramento de destrezas
para a ocupación durante o tempo libre en tarefas gratificantes.

Programa de talleres: Na área ocupacional propoñemos unha serie de
actividades ocupacionais que implican a execución dunha tarefa, a cal o seu fin é a
terminación dun produto ou a prestación dun servizo, cun criterio de calidade
aceptable para poder ter unha saída ó exterior, sen que sexa necesario un ánimo de
rendibilidade.
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Programa de habilidades ocupacionais e pre-laborais.: Este programa
prioriza e céntrase en habilidades formais e secuenciadas, incidindo nos hábitos do
traballo e relacións sociais que forman parte das actividades laborais, e que son a
base para a inclusión socio-laboral da persoa.

Tamén están previsto unha serie de talleres que axude os usuarios/as a
desenrolar habilidades de expresión comunicativa e corporal cos demais como son un
taller de afectividade sexual sa (concepto de sexualidade e afectividade, as partes
do corpo, redes socias, o control e parella, xestión de límites, os abusos sexuais e
malos tratos, etc....), taller de novas tecnoloxías (con temas de interese actuais:
Manexo dos datos persoais nas redes, ciberbullying, ciberbaiting, grooming, sexting,
consecuencias e riscos de todas elas, etc...)

Persoas beneficiarias: 40
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A finalidade tanto do programa de Centro de Día como de Centro Ocupacional é:
“Proporcionar servizos a/s persoa/s con diversidade funcional e as súas familias para
lograr a súa inclusión e vida independente”.
ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN: CAPACITA-T
Nesta área realizáronse diferentes campañas destinadas ao público en xeral, que
pretenden sumar en positivo dentro das acción de visibilidade e inclusión efectiva das
persoas con diversidade.
Dentro de este programa desenroláronse xornadas específicas nos

diferentes

concellos do noso ámbito para tratar de concienciar a sociedade que nos rodea de que
formamos parte dela e queremos que se nos inclúa, a maiores destas xornadas
especificas tamén se levan a cabo os seguintes programas fixos:
-

PROGRAMA VISITANOS: Este programa está especialmente deseñado para

que sexan os/as escolares os/as verdadeiros/as protagonistas xunto cos/coas
nosos/as propios/as usuarios/as. O alumnado visitounos e pasou unha xornada de
convivencia, coñecemento e intercambio que sen dúbida algunha enriqueceu e dotou
o alumnado participante dunha mellor empatía e sensibilidade. A xornada de
convivencia levouse a cabo da seguinte maneira:
 Recepción e acollida do grupo na aula “centro de día” para levar a cabo a
presentación grupal e onde viron un vídeo creado por un dos nosos usuarios
sobre as actividades que se fan no centro.
 A continuación fixemos varios grupos para clasificar ó alumnado nas distintas
estacións que lles permitiron coñecer as actividades que se levan a cabo no noso
centro. Ditas estacións estiveron dirixidas en todo momento por profesionais do
centro e os propios usuarios.
 Unha vez rematados todos os talleres e despois de compartir entre todos/as as
experiencias vividas durante os talleres, fixeron un mural coas súas experiencias e
impresións sobre o vivido nesta xornada que cada centro levou para as súas
aulas.
Nestas actividades gustaríanos contamos con 6 voluntarios, para cubrir as estacións
nas que se dividiron os grupos e se realizaron as actividades apoiando así ó monitor
da actividade.
Persoas beneficiarias: 430 aproximadamente

VOLUNTARIADO COA DIVERSIDADE

8

-

CAMPAÑA PREVENCIÓN DA LESIÓN MEDULAR: Dende o inicio da

asociación se viu convite levar a cabo esta campaña nos centros escolares para tratar
de concienciar as persoas xoves da importancia da prevención, xa que en moitos
casos pode ser a diferencia entre quedar nunha cadeira de rodas ou non. Asi como
tamén xa aproveitamos para que traten de entender e incluso o expliquen nos seus
fogares e no seu entorno que hai moitos tipos de accidentes e que non so a xuventude
corre o risco de quedar nunha cadeira de rodas senón que tamén as persoas maiores
a veces por confiarse nesas actividades que levan a cabo a diario e nas que xa non se
poñen precaucións. E sobre todo tamén se procura que entendan que unha lesión
medular non só afecta o propio lesionado/a senón a toda a súa familia e a toda a
sociedade en xeral.
Utilizando metodoloxía de traballo dinámica e integradora, provocando a reflexión e a
participación activa dos/as alumnos/as realizáronse as seguintes actividades:
- Pequena presentación de quen é INTEGRO, que facemos e onde estamos.
- Proxección vídeo “A ti tamén che pode pasar“. Reflexión e charla coloquio
sobre a proxección cos membros en cadeira de rodas que imparten estes
talleres.
- Actividade de sensibilización: “Ponte no meu lugar” por un momento os/as
alumnos/as puideron experimentar o que se sinte ó atoparse en cadeira de
rodas e as dificultades e as barreiras coas que se atopa cada día unha persoa
con diversidade funcional.
Para estas actividades participaron en cada unha das charlas 2 voluntarios que
complementaron as persoas en cadeira de rodas encargadas de cada charla.
Persoas beneficiarias: 270 aproximadamente
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- CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN SOBRE A DIVERSIDADE FUNCIONAL: A
dinámica de sensibilización sobre a diversidade funcional pódese aplicar a calquera
grupo de idade escolar, ademais tamén participaron na actividade persoas con
diversidade funcional para que a conciencia do grupo co que se estaba traballando
fose máis efectiva.
Realizáronse actividades adaptadas segundo cada ciclo (infantil, primaria, e
secundaria) tales como:


Taller de esterognosia (para ver os problemas cos que as persoas con
diversidade funcional se atopan)



Actividades de deporte adaptado en cadeira de rodas (baloncesto, carreira de
relevos con obstáculos…)



Percorrer o seu centro en cadeira de rodas para ver as dificultades de
accesibilidade do mesmo…

Para estas actividades participaron en cada unha das charlas 1-2 voluntarios
acompañando e apoiando a persoa encargada do taller.
Persoas beneficiarias: 225 aproximadamente

-

CAMPAÑA MULLER E DIVERSIDADE FUNCIONAL. A existencia continuada

de discriminacións e prexuízos inxustos e inxustificados priva as mulleres con
diversidade funcional da oportunidade de competir en condicións de igualdade, así
como de aproveitar as oportunidades das que goza calquera persoa.
Dentro desta campaña levamos o cabo programas enfocados nas persoas con
diversidade funcional como e o PIMD RURAL (programa de intervención a muller con
VOLUNTARIADO COA DIVERSIDADE
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diversidade funcional do rural) para este programa contamos coa colaboración e
coordinámonos cos concellos de Cabana de Bergantiños, Laxe, Ponteceso e Malpica
de Bergantiños, durante este ano prestóuselle atención a 36 mulleres da zona rural a
maioría delas con discapacidade
Nesta campaña os/as voluntarios/as participaron nas visitas feitas as diferentes
empresas así como nas formación para a busca de emprego realizadas.
Persoas beneficiarias: 120 aproximadamente

ÁREA DE OCIO E TEMPO DE LECER
Dentro da gama de posibilidades que ofertan no noso entorno procuramos realizar
todo tipo de actividades para que eles puidesen desfrutar de variedade de actividades.
Durante o desenvolvemento das actividades utilizouse unha metodoloxía inclusiva,
potenciadora da autonomía e non discriminatoria, dándolle moita importancia as
medidas do Pacto de Estado en materia de Violencia de Xénero, dedicando un 36% do
tempo de cada actividade a esta materia.
-

Casa Grande de Xanceda: Visita a granxa de Xanceda
O obxectivo de esta actividade foi promover o coñecemento de todos os
procesos que ocorren dentro dunha granxa e dos diferente tipos de animais que
alí conviven, esta actividade estivo enmarcada dentro das actividades de centro
de día.
Esta actividade estivo dirixida a 25 persoas de entre 20 e 30 anos que tiñan
diversidade funcional, co que foron necesarios 2 voluntarios/as. Persoas
beneficiarias: 30
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-

Saídas a diferentes empresas como son Aluman, Industrias Cerdeimar ou
Inditex.
O obxectivo de esta actividade foi promover o coñecemento de todos os
procesos e a diferencia que existe dentro de cada tipo de empresa, estas
actividades estiveron enmarcadas dentro das actividades de centro ocupacional
así como do programa PIMD Rural.
Cada saída estivo destinada as unhas 20 persoas de entre 20 e 30 anos que
tiñan diversidade funcional, co que foron necesarios 2 voluntarios/as para cada
visita. Persoas beneficiarias: 30



Torneo Inclusivo (Cambre – A Coruña): xornada para acercar os
deportes ás persoas con diversidade funcional. Realizouse na Escola de Tenis
de Marineda (Cambre), onde os/as participantes puideron gozar dunha clase de
tenis, ademais de participar na competición de diferentes deportes que se
levaron a cabo o longo do día (baloncesto, tenis/padel, fútbol, boccia, slálom,
rugby e zumba)
O obxectivo de esta actividade e que os mozos/as da comarca se relacionasen
con outras persoas e se introducisen no deporte.
Contamos con 2 voluntarios para esta actividade. Persoas beneficiarias: 10
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Programa Mais que deporte: Programa en colaboración coa Cogami e
Decathlon para fomentar o deporte. Realízaronse diferentes actividades
deportivas dende fútbol, voleibol, dardos, bolos, baloncesto...
Esta actividade estivo dirixida as unhas 25 persoas de entre 20 e 30 anos que
tiñan diversidade funcional, contouse con 3 voluntarios/as o longo do programa.
Persoas beneficiarias: 30 aproximadamente



Xornada de navegación en Camariñas: viaxe nun veleiro adaptado
pola costa de Camariñas.
O obxectivo de esta actividade era dar a coñecer un pouco mais os deportes
náuticos xa que nesta zona contamos cunha fermosa costa da que poder
desfrutar
Esta actividade estivo dirixida a un grupo de 35 persoas onde foi necesaria a
colaboración de 4 voluntarios/as. Persoas beneficiarias: 40 aproximadamente
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Semana camping O Grove: Polas mañás os/as participantes
realizaron visitas ou actividades de interese (visita o acuario, a illa Toxa, ect) e
as tardes puideron desfrutar das zonas de ocio do cámping.
O obxectivo de esta actividade é dar un servizo de respiro familiar así como
proporcionar unha actividade de ocio diferente e algo mais longa, ademais de
proporcionarlle unha experiencia de convivencia con mais persoas da súa
mesma idade e desfrutando de diferentes actividades.
Esta actividade estivo dirixida a un grupo de 10 mozos de entre 16 e 25 anos
onde participaran 2 voluntarios. Persoas beneficiarias: 15 aproximadamente



Xornada de Pescadubra, actividade organizada pola Asociación
Avante que consistiu nunha xornada de pesca en Val do Dubra, seguida dun
pícnic e actividades lúdicas (baile, piscina, xogos ao aire libre,...).
Esta actividade estivo dirixida a un grupo de 15 a mozos de entre 16 e 30 anos,
precisando 2 voluntarios/as. Persoas beneficiarias: 20 aproximadamente



Visita a un centro comercial: Visitarase un centro comercial onde os
mozos poidan desfrutar de todas as posibilidades de ocio que este lles ofreza.
Obxectivo de esta actividade que nesas datas que o tempo non acompaña para
poder facer outro tipo de actividades teñan outras alternativas para desfrutar do
ocio.
Esta actividade esta dirixida a un grupo de 30 persoas de entre 16 e 30 anos,
precisando 4 voluntarios/as. Persoas beneficiarias: 30 aproximadamente
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Xornadas lúdicas nas praias da Costa da Morte: realizaranse
diferentes saídas as praias da Costa da Morte co obxectivo de coñecer os
diferentes paraxes e gozar de actividades de ocio na praia.
O obxectivo de esta actividade e favorecer a interacción entre mozos/as da
mesma idade para que fagan amizade o mesmo tempo que damos visibilización
de que as persoas con diversidade funcional desfrutan o mesmo que calquera
outra do verán e os seus recursos.
Esta actividade esta dirixida a un grupo de 30-40 mozos/as de entre 16 e 30
anos. Para este grupo deberiamos contar cun grupo de voluntarios/as de entre 4
e 7 persoas, dependendo do grupo de mozos/as que vaia a cada saída. Persoas
beneficiarias: 35 aproximadamente.



Xornada “Xogos populares”. Trátase dunha xornada de convivencia
na que se practican diferentes xogos populares galegos como son os xogos dos
aros, as chapas, carreira de sacos, salto a corda, a mariola... no pavillon
polideportivo de Baio – Zas.
Esta actividade esta pensada para un grupo de 200 persoas con idades
comprendidas entre os 16 a 30 principalmente.
Para esta actividade deberiamos contar con polo menos 12 voluntarios/as.
Persoas beneficiarias: 200 persoas
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