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Xuntamos esforzos, construímos futuros

S

AÚDA DO PRESIDENTE
Presentamos nas seguintes páxinas un resumo das principais accións desenvolvidas
pola Federación ASPACE Galicia no ano 2018.
Continuamos traballando por impulsar a Federación ASPACE GALICIA como unha
ferramenta de coordinación, reivindicación e sensibilización do colectivo das Persoas
con Parálise Cerebral de Galicia.
O ano 2018 o lembraremos por diversos factores:
. A aposta decidida pola participación dos diferentes grupos de interese da Federación
para priorizar e avaliar as acción desenvolvidas pola Federación.
. A adaptación do sistema de xestión de calidade da Federación á nova norma ISO
9001:2015.
. A aposta polo traballo coordinado coas asociacións membro en accións que dan
resposta a necesidades concretas do colectivo: alimentación segura e eficaz para
persoas con problemas de disfaxia, a marca ASPACE GALICIA,...
. As diversas accións de sensibilización e visibilización realizadas: IV Concurso de
Cociña, Exposición de fotografía, Campañas de sensibilización do movemento asociativo...
. O fomento da coordinación entre os profesionais e as direccións das diferentes
entidades ASPACE de GALICIA.
Un esforzo importante que continuaremos desenvolvendo no ano 2019, no que
celebramos os 20 anos da Federacion ASPACE GALICIA.

Asdo. Eulogio López Río
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E

ntidades membro
01 AMENCER ASPACE. Pontevedra
02 APAMP. Vigo
Federación ASPACE GALICIA
está constituída na actualidade
por 4 entidades especializadas
no traballo con persoas con
parálise cerebral.

03 ASPACE CORUÑA. Coruña
04 ASPACE LUGO. Lugo

Entre as 4 entidades se traballa coas
seguintes persoas con parálise
cerebral, socios e socias
e profesionais:

668

socios e socias das asociacións

profesionais

278
406
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persoas con
parálise cerebral

P

resentación
// MISIÓN
Federación ASPACE GALICIA é unha entidade que nace en 1999 coa
MISIÓN de lograr a coordinación e cooperación entre asociacións de
parálise cerebral e outras entidades de xeito que a unión e forza das
mesmas logre a igualdade de oportunidades das persoas con
parálise cerebral.

1

// XUNTA DIRECTIVA
2

3

PRESIDENTE
Eulogio López Río
(ASPACE CORUÑA)

VICEPRESIDENTE
Carlos Godoy Casalderrey
(AMENCER ASPACE)

SECRETARIA
Concepción Somoza Torres
(APAMP)

4

5
6

VICETESOUREIRO
Daniel Varela Lago
(APAMP)

VICESECRETARIA
María Carmen
Barreiro Santos
(ASPACE CORUÑA)

TESOUREIRA
Mónica Touriño Soto
(AMENCER ASPACE)
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¿Q

UÉ FACEMOS?

// ALCANCE DA ENTIDADE
Federación ASPACE Galicia presta diferentes servizos (emprego, formación, sensibilización,
novas tecnoloxías, apoio as asociacións...) a máis de 400 persoas con parálise cerebral en
Galicia, a través dos servizos propios ou dos prestados a través das entidades membro.

// ORGANIZACIÓN INTERNA
XERENCIA
Coordina os proxectos e as actividades programadas, a xestión de subvenciones e os
recursos dos que dispón a Federación / Ignacio Pérez Figueroa.
EMPREGO E FORMACIÓN
Facilitan a integración sociolaboral das persoas con Parálise Cerebral e/ou patoloxías afíns
/ Antonio Luis Doallo Mondelo y Ángeles Lema Oróns.
ADMINISTRACIÓN
Execución das tarefas administrativas relacionadas co funcionamiento da Federación
ASPACE Galicia / María Saray Regueira Pérez.
INFORMACIÓN E ASESORAMENTO
Información e orientación para persoas con parálise cerebral, familias, profesionais e
entidades sociais / Ana María Prieto Pérez.
SENSIBILIZACIÓN
Xestión da comunicación, interna e externa, as campañas e actividades de sensibilización
da Federación ASPACE e das súas entidades membro / Beatriz Brage Gago.
APOIO ÁS ASOCIACIACIÓNS
Servicios especializados para la intervención o atención a personas con parálisis
cerebral / Nuria Magdaleno Pastroriza (Educadora Social) y Luis Vidal Estévez
López (Nutricionista).
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Servizos e programas.
Resultados
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I

NFORMACIÓN E ASESORAMENTO
// OBXECTIVO
ASPACE Galicia é a entidada de referencia a nivel autonómico en parálise cerebral polo
que estamos a disposición de todas as persoas, organismos e entidades que precisen
información sobre o colectivo.

// DIRIXIDO A
Persoas con parálise cerebral, familiares, asociacións e entidades de carácter
público ou privado.

// PROFESIONAIS DO SERVIZO
O servizo conta cunha traballadora social.

// ACCIÓNS REALIZADAS EN 2018
. Recopilación e difusión de información en materia de dependencia e discapacidade.
. Recopilación e difusión de información sobre convocatorias de axudas e subvencións
de entidades públicas e privadas.
. Atención a familias. Recepción e atención de solicitudes de información sobre
diferentes aspectos.
. Realización de informes sobre diferentes temáticas de interese: lexislación do sector.
. Elaboración de documentos, informes e boletíns de Información ás asociacións
federadas sobre temas de interese sobre o colectivo.
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C

OMUNICACIÓN E SENSIBILIZACIÓN

// OBXECTIVO
Sensibilizar á sociedade en xeral, a través da visibilización do colectivo, das
persoas con Parálise Cerebral. Dar a coñecer a súa realidade, as súas
necesidades e demandas.

// DIRIXIDO A
Sociedade en xeral.

// PROFESIONAIS
A área de Comunicación e sensibilización contou no ano 2018 cunha
profesional de Publicidade e relacións públicas.

// ACCIÓNS REALIZADAS EN 2018
DESENVOLVEMENTO DA ESTRATEXIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA DA
FEDERACIÓN ASPACE GALICIA
No ano 2018 continuamos avanzando no deseño e na
estratexia de comunicación da MARCA ASPACE,
potenciando a comunicación externa a través das
diversas canles de comunicación coas que
contamos na nosa entidade.
Evolución do número
de seguidores en redes sociais

6.067
4.935
3.735

2015

4.140

2016

2017

2018
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CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN DÍA DA MULLER 2018. MARZO.
As mulleres ASPACE son exemplo de valentía e autodeterminación na loita polos
dereitos e a igualdade de oportunidades das persoas con parálise cerebral. Por iso,
no ano 2018, quixemos poñer o foco en historias de mulleres, coas que sumarnos á
celebración do Día Internacional da Muller.

CAMPAÑA DIFUSION X SOLIDARIA. ABRIL.
Federación ASPACE Galicia participou con outras
entidades na campaña de difusión da “X Solidaria”. Xunto con
elas, levou a cabo un plan de comunicación común de
divulgación en redes sociais explicando que é a X Solidaria,
para que se utilizan os fondos recadados e como se realiza o
procedemento. Ademais realizouse un acto na Praza do
Obradoiro onde acudiu con varias das súas asociacións
membro ( ASPACE Coruña, Amencer ASPACE e APAMP
Vigo) para reivindicar a importancia de marcar a casa 106 de
‘Actividades de Interese Xeral consideradas de Interese Social’
na Declaración da Renda de 2017.
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III EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ASPACE.
PAZO PROVINCIAL
DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA.XULLO.
Federación ASPACE Galicia organizou, un ano máis,
entre o 30 de xullo e o 14 de agosto unha exposición
de fotografías itinerantes que cada ano coordina
Confederación ASPACE. Un xeito de visibilizar as
capacidades das persoas con Parálise Cerebral,
mostrándoas en diferentes situacións da vida cotiá.
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EXPOSICIÓN CAPACITARTE. EDIFICIO ADMINISTRATIVO DA XUNTA DE
GALICIA EN SAN CAETANO. SETEMBRO.
A Consellería de Política Social e o CERMI Galicia organizaron durante o ano 2018
as Exposicións CAPACITARTE. Nelas os colectivos da discapacidade mostramos a
realidade (capacidades, necesidades e demandas) dos nosos colectivos.
Celebrouse do 24 de setembro ao 14 de outubro.

A exposición das entidades ASPACE de Galicia utilizou o lema
“SOMOS IMPARABLES” para contar, en primeira persoa, as historias
de aquelas persoas que cada día loitan para superar os atrancos que
a sociedade lles pon.
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DÍA DA PARÁLISE CEREBRAL. OUTUBRO.
Cada ano o movemento ASPACE celebra, o primeiro mércores de outubro, o Día
da Parálise Cerebral. Un día, no que os protagonistas son as persoas con Parálise
Cerebral, e que ten como obxectivo visibilizar e sensibilizar sobre o colectivo.
Neste ano 2018, as entidades ASPACE de toda España promovemos a campaña
NON MIRES A OUTRO LADO, a través da que pretendíamos poñer sobre a mesa
que as persoas con parálise cerebral tamén teñen necesidades e inquedanzas en
canto a intimidade, a afectividade e a sexualidade.

Lugo

Pontevedra

Oleiros

Vigo

Esta campaña tivo o seu punto central o 3 de outubro de 2018, coa celebración nas
principais vilas galegas de diversos actos, que tiveron unha grande repercusión social.
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II ENCONTRO DE FAMILIAS ASPACE. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
NOVEMBRO.

As familias das persoas con Parálise Cerebral son
un dos grupos de interese da Federación ASPACE
Galicia. Por iso, por segundo ano organizamos
un Encontro anual no que traballar en temas de
interese para eles e con eles.

Participantes: 65 persoas.
Temas: Alimentación segura
e eficaz para persoas con
problemas de disfaxia;
Intimidade, afectividade e
sexualidade en persoas con
parálise cerebral;
humanización da sanidade:
necesidades e retos.
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8º CONCURSO DE POSTAIS DE NADAL DE FEDERACIÓN ASPACE
GALICIA. DECEMBRO.

Todos os anos a Federación ASPACE GALICIA
convoca un concurso de postais de Nadal dirixido a
persoas con parálise cerebral, para elexir a postal
coa que felicitar as festas.
A gañadora do 8º concurso de Postais de Nadal de
Federación ASPACE Galicia, disfrutou do seu regalo
durante este ano 2018. Un kit completo de material
de debuxo e pintura.
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IV CONCURSO DE COCIÑA “EN ASPACE COCIÑAMOS XUNTOS”.
DECEMBRO

As persoas con Parálise Cerebral son
capaces de realizar todo aquilo que se
propoñan. Esta é a clave que enmarca o
Concurso de cociña “En ASPACE cociñamos
xuntos”, que chegou neste ano 2018 á súa
cuarta edición.
Nesta edición os participantes (equipos
formados por persoas con parálise
cerebral e un familiar ou profesional),
debían conquistar os xurados coa mellor
hamburguesa, en formato tradicional e en
formato texturizado ou triturado (pensado
para aquelas persoas con parálise cerebral
con problemas de disfaxia).
No concurso participaron 30 equipos, polo
que realizamos tres semifinais
nas entidades pertencentes á Federación
ASPACE Galicia, das que saíron
os tres finalistas do concurso.
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A gran final celebrouse nas instalacións do Aparthotel Attica21 As Galeras. Nela
resultaron vencedores Chon Rouco, Jorge Santiago e Idoia Mouriño na categoría
tradicional coa súa receita “ Serendipia” mentres que Yago Rodríguez e Laura Quiroga
impuxéronse na categoría de texturizado/ triturado coa súa receita “Á Burguer”.

Pontevedra
A Coruña

Gañadores da final.
11/12/18

Vigo
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E

MPREGO E FORMACIÓN

// OBXECTIVO
Facilitamos a integración sociolaboral das persoas con parálise cerebral e/ou patoloxías
afines a través de itinerarios persoalizados de orientación, prospección e acompañamento
no posto de traballo, necesarios para a súa incorporación ao mercado laboral ordinario.

// DIRIXIDO A
Persoas con Parálise Cerebral e/ou patoloxías afins.

// ACCIÓNS REALIZADAS EN 2018
Acollida

Recollemos as demandas e necesidades da persoa con parálise cerebral e
valoramos as súas posibilidades de inclusión no programa.

Orientación sociolaboral

Identificamos coa persoa con parálise cerebral as súas expectativas, intereses e
necesidades formativas e laborais para consensuar un Itinerario Individual de inserción.

Prospección (formación e emprego)

Contactamos e sensibilizamos a academias de formación e a empresas para mellorar
as posibilidades de integración sociolaboral das persoas con parálise cerebral.

Emprego con apoio

Apoiamos a aqueles usuarios do Programa de Emprego e formación de
ASPACE que se integran en empresas ordinarias, cos apoios internos e externos precisos.

Formación

Organizamos accións formativas que dan respostas as necesidades e demandas dos
participantes no programa.
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// BENEFICIARIOS
92 persoas resultaron beneficiadas do noso servizo de emprego e formación.

ACCIÓNS REALIZADAS
. Entrevistas iniciais.
. Valoracións profesionais.
. Titorías individuais.
. Deseño de Itinerarios individuais
de inserción.
. Accións grupais (Información,
asesoramento e formación).
. Elaboración de Curriculum Vitae e
Cartas de Presentación.
. Preparación de entrevistas de traballo e formativas.
. Procura de ofertas laborais e formativas.
. Creación de contas de correo electrónico.
. Accións de apoio e acompañamento á formación.
. Información e asesoramento en temas relacionados co emprego e formación
(usuarios, familias e centros formativos).
. Formación para a adquisición de competencias dixitais, prevención
de riscos laborais ou atención ao cliente.
. Preparación de oposicións.
. Acompañamento nas diferentes fases dos procesos de concurso-oposición.
. Formación e acompañamento nas probas de competencias clave.
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// DATOS DE INTERESE DO ANO 2018
. 27 usuarios e usuarias do programa de formación e emprego da Federación ASPACE
Galicia recibiron formación en 2018.
. 11 usuarios e usuarias do programa de formación e emprego da Federación ASPACE
Galicia participaron nas accións de formación desenvolvidas para preparar diferentes
prazas de emprego público.
. 22 usuarios e usuarias do programa de emprego e formación da Federación ASPACE
Galicia traballaron no ano 2018.
. Asináronse 4 convenios de prácticas con diferentes empresas de Galicia,
a través dos que realizaron prácticas
laborais 5 usuarios e usuarias do
Programa de Emprego e Formación.
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A

POIO ÁS ASOCIACIÓNS

// OBXECTIVO
Fortalecer o movemento asociativo da atención a persoas con Parálise Cerebral a
través de servizos, profesionais ou apoios de diferente índole, e complementarios aos
existentes nas asociacións.
. Apoiar ás asociacións membro na procura de recursos para a prestación de servicios
e programas complementarios.
. Favorecer a posta en marcha de novos servizos como experiencias piloto.
. Apoiar a existencia de servizos básicos en aquelas entidades con menores recursos e
grao de desenvolvemento.
. Favorecer a formación dos profesionais das diferentes entidades.
. Fomentar o estudo e a investigacion sobre diferentes aspectos relativos á parálise cerebral.
. Potenciar a profesionalización e a mellora continua das entidades membro.

// DIRIXIDO A

As entidades membro de Federación ASPACE Galicia, os seus directivos e profesionais.

// PROFESIONAIS DO SERVIZO
No ano 2018 prestaron os seus servizos dentro deste proxecto da Federación ASPACE
Galicia, os seguintes profesionais:
. 5 coidadoras.
. 1 terapeuta ocupacional
. 1 nutricionista: profesional destinado a traballar no proxecto de alimentación segura
e eficaz para persoas con parálise cerebral e problemas de disfaxia.
. Mestres de obradoiro (1 creación artística e 1 papel)
. 4 Educadoras sociais: traballando en proxectos de autonomía persoal para persoas
con Parálise Cerebral.
. 4 Coidadoras.
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// ACCIÓNS REALIZADAS NO ANO 2018.
COORDINACIÓN
REUNIÓNS DE XUNTA DIRECTIVA FEDERACIÓN
ASPACE GALICIA NO ANO 2018
A Xunta Directiva da Federación ASPACE Galicia reúnese
periódicamente para coordinar os traballos da entidade.
No ano 2018 reuníuse nas seguintes ocasións:
. 21/02/2018
. 21/06/2018
. 22/10/2018
. 11/12/2018

REUNIÓNS DO CERMI GALICIA

A Federación ASPACE Galicia é unha das entidades membro do CERMI
GALICIA (Comité de Entidades representantes de persoas con
discapacidade intelectual). No ano 2018 reuniuse nas seguintes ocasións:
. 5 de febreiro. Comité Executivo.
. 25 de abril. Comité Executivo.
. 6 de xuño. Asemblea Xeral e Comité Executivo.
. 27 de novembro. Comité Executivo.

REUNIÓNS DOS RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN
DAS ENTIDADES ASPACE DE GALICIA
Os responsables de comunicación das entidades de
ASPACE GALICIA reuníronse en tres ocasións no
ano 2018 para coordinar as estratexias
comúns de comunicación e sensibilización:
. 22 de febreiro
. 19 de setembro
. 18 de outubro
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CONSTITUCIÓN DA PLATAFORMA DA INFANCIA DE GALICIA

No ano 2018, constituíuse a Plataforma de entidades da infancia de Galicia, da que
forma a Federación ASPACE GALICIA, representando a todas as entidades de parálise
cerebral. No ano 2018 reuniuse nas seguintes datas:
. 21/02/2018
. 21/06/2018
. 22/10/2018
. 11/12/2018

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CO
PARLAMENTO DE GALICIA

A Federación ASPACE Galicia asinou o 16 de abril
un Protocolo de colaboración co Parlamento de
Galicia para favorecer a inclusión laboral na función
pública de persoas con discapacidade intelectual.

REUNIÓNS COS GRUPOS PARLAMENTARIOS
NO PARLAMENTO DE GALICIA
Ao longo do ano 2018 reunímonos cos seguintes
grupos políticos, con representación no Parlamento
de Galicia.
. PSOE. 26/01/18
. EN MAREA. 06/07/18
. BNG. 27/09/18
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F

ORMACIÓN E FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

// OBXECTIVO
. Fomentar a formación específica dos profesionais e directivos das diferentes
entidades ASPACE.
. Crear canles de comunicación para compartir experiencias e boas prácticas na
intervención das persoas con Parálise Cerebral.
. Revisar o traballo realizado e definir liñas de traballo comúns e consensuadas.

// DIRIXIDO A
Equipos directivos e profesionais das entidades.

// ACCIÓNS REALIZADAS EN 2018.
TRITUGUAI. PROXECTO PARA MELLORAR A NUTRICIÓN
E A SEGURIDADE NA ALIMENTACIÓN DAS PERSOAS
CON PARÁLISE CEREBRAL.
Nas entidades ASPACE de Galicia, na actualidade, contamos cunha porcentaxe de usuarios
moi elevado con problemas de disfaxia. Por iso, dende Federación ASPACE Galicia creamos
un grupo de traballo, con profesionais de todas as entidades membro, co fin de avanzar na
definición de novas estratexias para mellorar a seguridade e o desfrute na alimentación.
Entre as tarefas a desenvolver están as seguintes:
. Coñecer os gustos e preferencias das persoas con parálise cerebral.
. Probar novas texturas na presentación dos alimentos.
. Deseñar receitas, cantidades e valoracións nutricionais dos platos texturizados.
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PARTICIPANTES
Profesionais de Federación ASPACE Galicia,
ASPACE Coruña, AMENCER ASPACE e APAMP.

PROGRAMA TALENTO ASPACE. COMPARTINDO BOAS PRÁCTICAS
Xornadas de traballo entre representantes de diferentes entidades ASPACE, para
compartir boas prácticas e experiencias sobre os modelos de atención a persoas con
Parálise Cerebral (Planificación centrada na persoa, Autodeterminación,...); Sexualidade
e afecividade e Participación de persoas con grandes necesidades de apoio.
DATAS DAS REUNIÓNS:
As reunións levaron a cabo seguindo este calendario:
. 12 de decembro
. 20 de febreiro
. 8 de maio
. 18 e 19 de outubro
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PARTICIPANTES.
. 1 representante de Federación ASPACE Galicia.
. 3 de AMENCER ASPACE.
. 3 de ASPACE Coruña.
. 3 de APAMP.
. 2 de ASPACE Asturias.
. 3 de APCA Alicante.
. 1 de Confederación ASPACE.

FORMACIÓN PRELABORAL PARA PERSOAS CON PARÁLISE CEREBRAL
Accións de formación prelaboral desenvolvidas con persoas con parálise cerebral
en Vigo e Pontevedra. Este programa contou co financiamento da
Deputación de Pontevedra, e permitiu a formación de persoas con
Parálise Cerebral en diferentes técnicas de papel e encuadernación
e en técnicas de intervención artística e creación de escenografías.
PARTICIPANTES
29 persoas participantes.
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F

INANCIADORES
// PÚBLICOS

// PRIVADOS
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// COLABORADORES

Tamén queremos agradecer especialmente a colaboración das persoas
que participaron no Concurso de Cociña actuando como xurado: Tino
Otero Abellon, Cristina Naya Santalla, Javier Rodríguez Ponte, Luis Vidal
Estévez López, Alberto González Prelcic, María José Alcalde Abal, Alberto
Ribas Álvarez bloguero y Capitán Don David Llamas García (Escola Naval
Militar de Marín).

30 /

www.aspacegalicia.org
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