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Da necesidade... virtude
O secretario de Sarela, Luciano Fernández Pintor, lembra a
orixe da construción do centro do Traspaxonal e sinala os
retos da asociación perante a estrea das novas instalación.
Sempre se dixo que os tempos son
distintos dependendo de quen os
mida. Os tempos de felicidade son
sempre curtos; sen embargo os de
angustia, inquedanza, tristeza... son,
en ocasións, eternos.

cuns tempos economicamente difíciles; no entanto aprendemos a facer,
como di o título, da necesidade virtude. A escudriñar en todo aquilo que
puidese sernos prexudicial.
Gañamos en paciencia e constancia, sabendo que a ruta trazada era a correcta,
que ao final do camiño estaría a meta da
etapa na que estabamos. E, agora
mesmo, vemos o final da etapa.

“máis aló do cansazo
está a satisfacción
de contribuír a facer
real este soño”

Se non eterno, si
considerablemente
longo foi o tempo
transcorrido
entre
aquel afastado día
de 2010 e a presentación en sociedade do noso novo centro. Tempo
de inquedanza, de desasosego, de
espera, de incerteza, en fin... tempo,
moito tempo.

Atrás quedaron moitas cousas, pero
hoxe empezamos a ver a luz. Empeza a adquirir forma aquela vella ilusión, aquel vello soño -vello por afastado, non por non actual-, que se
empezou a deseñar e a fraguar polo
ano 2007.
Alguén sinalou que esta lentitude
non foi tan mala; ensinounos a medrar, como ás árbores de crecemento lento, afianzando as nosas raíces
no chan. Aprendendo que, sen unha
boa base, calquera golpe de vento
pódenos derrubar e botar por terra
moitísimo esforzo.
Tocounos compaxinar a nosa ilusión

O obxectivo foi unha tarefa compartida, común, asumida por todas as
persoas que están no día a día; non
só da Xunta Directiva, senón tamén
das profesionais e das persoas

usuarias. Grazas ao pulo duns, a
ilusión doutros e a necesidade de
todos e todas, isto é unha realidade.
A piques de conseguilo, convencido
de que algunha pedra máis atoparemos, non podemos pensar que isto
rematou. Temos a ferramenta e imos
utilizala. Non podemos nin debemos
caer na autocomplacencia, non vaia
ser que falezamos co éxito.
O seguinte paso é... Enchelo. Exprimilo e retorcelo ata esgotar todas as
posibilidades que nos ofrece.
Todos e todas somos conscientes do
esgotamento acumulado pero agora
non toca descansar. Por eles e por
elas, porque nos necesitan, porque
máis aló do cansazo está a satisfacción de contribuír a facer real este
soño, debemos seguir avanzando.
Grazas, grazas de corazón a todas e
a todos os que contribuístes a sacar
isto adiante.

Emprego e deporte para os mozos e mozas de Sarela
O proxecto para a xente nova con dano cerebral adquirido continúa dando os seus froitos,
con tres insercións laborais e un contrato de prácticas. Ademais, os membros de ‘Construíndo
Futuro’ formaron un equipo de fútbol que adestra unha vez á semana na Pontepedriña.
Alexia Varela traballa, polas tardes, na sala de psicoxeriatría da Residencia de maiores Sarquavitae San Lázaro. A súa formación como auxiliar de enfermería capacítaa para repartir merendas e ceas, acompañar ás persoas ao baño, mobilizar o guindastre para quen ten menor
autonomía, cambiar cueiros, hidratar, dar paseos... A
única diferenza entre o seu caso e o das demais traballadoras do centro é que Alexia conta cun certificado de
discapacidade; ten dano cerebral adquirido (DCA).
O seu traballo comezou a finais de decembro de 2014.
Grazas á mediación das profesionais de Sarela que
xestionan o proxecto Construíndo Futuro, Alexia ten un
contrato de tres meses que se pode prorrogar e grazas
ao que vai incrementar a súa experiencia laboral, de
maneira que se facilite o futuro acceso a outro emprego.
Este é un dos principais obxectivos de Construíndo Futuro, o programa de Sarela para a xente nova con DCA.

ten complicacións engadidas a nivel de desenvolvemento no posto por ter discapacidade, "porque é un traballo
que me gusta". Afirma que "con experiencia e poñendo
algo de interese pode ir todo ben".
Conseguidos catro postos de traballo
A primeira inserción conseguida por Sarela foi un contrato de prácticas en Airas Catering, en xuño de 2014. Despois, ademais de Alexia, outras dúas persoas conseguiron empregos (un de auxiliar e outro de limpadora) no
marco do proxecto Construíndo Futuro.
Práctica deportiva e bos hábitos
Os mozos e mozas de Construíndo Futuro iniciaron
unha nova actividade deportiva. Crearon un equipo de
fútbol que desde o outono adestra unha vez por semana. Con esta actividade fomentan as súas habilidades e
inclusión e manteñen uns hábitos de vida saudábeis.

Marisol Fernández, a coordinadora de Sarquavitae San
Lázaro, tomou a decisión de contratar a Alexia por
"vontade de darlle unha oportunidade. Sei que as persoas con discapacidade teñen moitas dificultades a maiores para entrar no mercado laboral, por iso queremos
facilitarllo". Alexia, pola súa banda, considera que non

Queres facer voluntariado xogando ao fútbol?

ILP pola reforma da Lei de Dependencia

Ingreso no Pacto Mundial da ONU

‘Afirma os teus dereitos, asina contra o copagamento’ é
o lema co que o CERMI Estatal está a recoller apoios
para a Iniciativa Lexislativa Popular pola reforma da Lei
de Dependencia que promove. Quen desexa asinar, pode achegarse a Sarela e solicitar a folla de apoio.

O Pacto Mundial é unha iniciativa que promove implantar nas empresas dez principios éticos relacionados cos
dereitos humanos, as normas laborais, o medio ambiente e a loita contra a corrupción. Sarela pretende fomentar co Pacto a inserción laboral das persoas con DCA.

Sarela busca persoas que acompañen aos mozos e mozas
de Construíndo Futuro nutrindo seu o equipo de fútbol. Une o
deporte ao voluntariado e adestra coas persoas con DCA!
Adestramentos: Mércores * 19:00 a 20:00 * Pontepedriña
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Apertura oficial o 26 de xaneiro
O luns 26 de xaneiro produciuse a esperada estrea do novo centro de Sarela. Desde
ese día, todos os servizos, programas e actividades da asociación teñen como sede
as novas instalacións, que mantén os mesmos teléfonos e correos electrónicos de
contacto. A única modificación é o horario, que pasa a ser de 9:30 a 17:30.
A estrea viu acompañada do contrato de dez novas prazas coa Consellería de Traballo e Benestar, que se suman ás doce que a asociación xa xestionaba. O centro
pode acoller ata un total de 40 persoas con dano cerebral entre as prazas privadas e
as concertadas. O contrato ten unha vixencia de un ano e inclúe o servizo de atención diúrna (con tratamentos, actividades de inclusión, etc.) e o transporte.

Visitas e xornada de portas abertas
Antes da apertura, Sarela organizou diferentes visitas para que as persoas usuarias,
socias, familiares e amigas puideran coñecer o centro do Traspaxonal. En concreto,
e dentro do programa de actividades polo Día do Dano Cerebral, organizouse unha
xornada de portas abertas que recibiu a ducias de visitantes e que rematou coa presentación do libro El mejor peor momento de mi vida, do xornalista Nacho Mirás (na
imaxe da deireta, acompañado da vicepresidenta de Sarela, Concha Otero).
En novembro foi a quenda da presentación institucional. Membros dos grupos políticos con representación no Concello de Santiago visitaron, xunto co presidente da
Deputación da Coruña, Diego Calvo, e outras autoridades, a que sería a futura sede
de Sarela. Estiveron guiados pola Xunta Directiva e as profesionais da asociación.

Rap da Ilusión e outros medios...
O Día do Dano Cerebral tamén lle serviu a Sarela para estrear a súa última creación
audiovisual: o Rap da Ilusión. Este videoclip serve para reivindicar as capacidades
das persoas con dano cerebral e está creado e interpretado por elas mesmas.
Tanto o vídeo como as iniciativas de Sarela polo Día do Dano Cerebral (26 de outubro) e o Día do Ictus (27 de outubro), ademais da expectación pola apertura do centro, tiveron unha ampla repercusión mediática. Na imaxe da dereita, a directora da
asociación, Rocío García, responde a unha entrevista realizada por Santiago TV.

Xornada de Deporte Adaptado o 3 de decembro
Sarela organizou unha Xornada de Deporte Adaptado polo Día Internacional da Discapacidade, que se conmemora
cada 3 de decembro. Ademais das persoas usuarias de Sarela, participaron no encontro membros de Agadea
(asociación de Alzheimer), Aspanaes (autismo), Aspas (discapacidade intelectual), Fonte da Virxe (enfermidade
mental) e AMICO (discapacidade física). Os e as asistentes puideron probar o pádel adaptado -grazas á colaboración de Aspado-, a boccia -con Alento, a Asociación de Dano Cerebral de Vigo- e diversos xogos populares.
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Asemblea o 27 de marzo

Asociación de Pacientes

Tenda online con Escolma

A Asemblea Xeral de Sarela celébrase o venres 27 de marzo no seu
centro. A xuntanza comeza ás 17:30
e están chamadas a participar todas
as persoas socias. Presentaranse
os proxectos en marcha e as contas
anuais, entre outros asuntos.

Co 2015 naceu tamén a Asociación
de Pacientes e Usuarios/as do
CHUS. Foi fundada para defender
os dereitos sanitarios e os servizos
públicos das políticas de recortes.
Hai máis información no seu blog:
http://pacienteschus.blogspot.com/.

Escolma Comunicación Local é
unha iniciativa compostelá de ciclomensaxería, comercio, cultura e
publicidade que conta cunha tenda
online na que Sarela comezou a
vender os productos que elabora
nos obradoiros de manualidades.

O centro de día nun blog

Colaboración co Refuxio

Visita do CIFP Compostela

O obradoiro de Novas Tecnoloxías
recuperou en febreiro o blog de Sarela cunha reportaxe sobre o centro.
Os contidos introdúcense semanalmente; levan falado das excursións
ou da boccia, entre outros temas. O
blog pode atoparse nesta ligazón:
http://blogsarela.blogspot.com/.

A actividade que se viña realizando
no Refuxio de Bando trasladouse ao
centro de Sarela. Voluntarios e voluntarias do Refuxio desprázanse un
día á semana cos cans ata o Traspaxonal, onde as persoas usuarias
de Sarela traballan o coidado e
atención destes animais.

O 19 de febreiro estivo visitando
Sarela un grupo de estudantes do
‘Ciclo de Atención a persoas en situación de Dependencia’, que se
imparte no CIFP Compostela. Está
previsto que parte do alumnado do
ciclo faga prácticas no centro da
asociación de daño cerebral.
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