Favorecer a máxima autonomía e
independencia da persoa a través da
ocupación e do emprego ordinario ou de
apoio. Ese é o obxectivo fundamental do
Centro Ocupacional Sarela.
O novo servizo botou a andar coas sete
primeiras persoas usuarias co obxectivo
de superar o modelo de centro baseado
en obradoiros. Para iso é fundamental o
traballo individualizado con cada persoa.

COMEZA A FUNCIONAR
O CENTRO OCUPACIONAL SARELA
Este novo servizo busca a inserción laboral a través do trato
persoal e atendendo ás motivacións e experiencia de cada persoa
Noelia Parente | Educadora social e
coordinadora do Centro Ocupacional Sarela

“Temos que
entender a
ocupación
como algo máis
que ter un
emprego”

Miguel Á. Framil | Persoa usuaria do Centro
Ocupacional e voluntario no Centro de Día

“Todos necesitamos unha
motivación e
ocupación para
levantarnos
cada día”

Que fai diferente o Centro Ocupacional Sarela? Por qué é importante para unha persoa con
Queremos afrontar directamente o reto DCA buscar unha ocupación?
enorme que é atopar hoxe emprego, sobre
todo, cando tes unha discapacidade. Pero o
noso enfoque vai máis aló da realización dos
habituais obradoiros. Buscamos a vida
independente e a integración na comunidade
e por iso traballamos aspectos como son as
habilidades sociais e ocupacionais.

Cando tes unha discapacidade é moi fácil
perder a túa rede social e acabar pechado na
casa. Os anos pasan rápido e pregúntaste: é
isto o que vou ter o resto da vida? Por iso hai
que estar activos, sexa traballando,
participando na sociedade como voluntario,
buscando formas de lecer etc.

Nese itinerario personalizado é esencial a
valoración inicial da experiencia,
formación, vocacións, etc de cada
persoa. Neste momento tamén se
detectan as súas necesidades de
formación.
A partir de aquí iníciase a pre-busca
activa de emprego onde abordamos
aspectos como a elaboración do
currículo, as entrevistas, os recursos para
a busca de emprego (webs, empresas de
traballo temporal etc). Nesta fase tamén
se realiza o seguimento da formación
que a persoa realice como é a
preparación de oposicións, formación
regrada etc.
O programa individualizado de inserción
remata coa busca activa de emprego,
sempre co noso acompañamento.
Sarela fará tamén unha prospección nas
empresas do entorno para detectar
oportunidades de ocupación.
En caso de atopar emprego, o
seguimento seguirá durante o tempo
necesario ata acadar unha adaptación
plena.
En todo momento vanse traballar
habilidades sociais e instrumentais
importantes para ter unha vida laboral
normalizada como son o uso de medios
de transporte, aprender a estruturar o
tempo, trámites administrativos etc.

SARELA PON A DISPOSICIÓN DAS FAMILIAS
UN PISO PRETO DO HOSPITAL CLÍNICO
CONVIDÁMOSTE Á INAUGURACIÓN DO NOSO CENTRO
O vindeiro 19 de decembro Sarela está de festa. Ese día
inauguramos oficialmente o Centro de Sarela nun acto ao que están
convidadas todas as socias e socios, colaboradores e voluntarios.
Tamén foron convidados os máis altos representantes da Xunta de
Galicia, Concello, Ministerio de Sanidade e Deputación da Coruña,
entre outros.

A inauguración chega cando xa están en marcha todos os servizos
que dan vida ao novo Centro de Sarela. Quen desexe acompañarnos,
e por motivos organizativos, agradeceriamos que confirme a
asistencia a través do correo electrónico sarela@sarela.org ou no
teléfono 981 577 037. A hora de recepción das persoas que asistan
será ás 10:30 horas.

Unha das misións de
é a de acompañar e
asesorar ás familias cunha persoa afectada por
dano cerebral adquirido. Isto é fundamental ao ter
que afrontar unha nova realidade que chega de
forma brusca e inesperada.
Sarela, a través do seu Programa de información,
orientación e apoio ás familias, sempre prestou
información especializada no seu centro por parte
das nosas profesionais e desde hai un tempo no
propio Hospital Clínico. Agora damos un paso máis
poñendo a disposición das familias un piso cerca do
CHUS.

CELEBRACIÓNS | Como cada ano o pasados
26 e 29 de outubro celebramos os Días do
DCA e do Ictus. Organizamos diferentes actos
como a lectura simultánea do manifesto
redactado para reclamar visibilidade e
dereitos para as persoas con DCA, mesas
informativas, cursos de formación e as
persoas usuarias do noso centro de atención
diúrna foron recibidos no Parlamento de
Galicia (na foto no Salón de Plenos) polo seu
presidente, Miguel Ángel Santalices.

ALOXAMENTO TEMPORAL DURANTE A
ESTANCIA NO HOSPITAL

RENOVACIÓN EN FEGADACE E FEDACE
O equipo directivo de FEGADACE
(Federación
Galega
de
Dano
Cerebral)
foi
renovado
na
Asemblea celebrada o 24 de
setembro en Lugo e Luciano
Fernández, actual secretario de
Sarela, foi elixido novo presidente.
Previamente, o 18 de xuño tamén
asumiu a presidencia de FEDACE
(Federación Española de Daño
Cerebral) o que é un recoñecemento
ao traballo desenvolto por Sarela
desde a súa creación.

Aloxamento temporal durante a estancia no
hospital.
Punto de información no hospital.
Información especializada no Centro de
Sarela por parte das profesionais.

PASOU EN SARELA

Sarela quere axudar ás familias nun dos momentos máis difíciles
que afrontan como é a estancia no hospital. A preocupación
producida polo feito repentino dun dano cerebral vese agravada
moitas veces pola distancia co domicilio, por ingresos hospitalarios
prolongados e pola falla de intimidade, entre outros factores.
Sarela ten unha vivenda moi preto do Hospital Clínico de Santiago
que pon a disposición de xeito gratuíto das familias que coiden
unha persoa con dano cerebral adquirido alí hospitalizada. Este
aloxamento pode ser compartido e está pensado para familias que
non vivan en Santiago.
A vivenda de
está no barrio de Santa Marta, a 700
m do hospital e 10 min. camiñando

Para acceder a este apoio as familias reciben información por
parte dos profesionais do hospital, que os derivan a Sarela, ou
directamente pola asociación no espazo asociativo do CHUS no
que estamos todos os mércores de 15:30 a 17:30 da tarde.

TEATRO | Foi o remate ideal para meses de
traballo moi intensos e non exentos de
dificultades. Ao final da tarde do 10 de xuño
pasaron polo escenario 54 persoas para darlle
vida a unha historia que sobre todo gozaron
as persoas usuarias do centro Sarela pois
neles caeu case todo o peso da
representación.

FONDO PARA O
PRÉSTAMO DE
AXUDAS TÉCNICAS
Sarela vai poñer en marcha un novo servizo de préstamo e recollida de
axudas técnicas como cadeiras de rodas, camas articuladas, grúas,
cadeiras de baño, estribeira tipo omotren etc). A finalidade é que aquelas
persoas e familias que xa non empreguen estes medios podan cedelos a
outras familias e á mesma asociación para continuar co seu uso.
Moitas veces pola evolución da persoa con DCA moitos destes
dispositivos que son necesarios nunha etapa quedan en desuso ou deben
ser substituídos por outros. Sarela quere facilitar a quen o desexe
compartir estas axudas técnicas.

INFORMACIÓN ESPECIAL
ESPECIALIZADA
IZADA EN SARELA

PUNTO DE INFORMACIÓN NO CHUS

O equipo de profesionais de Sarela está formado por psicólogas/
neuropsicólogas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,
traballadoras sociais e educadoras sociais, logopedas e auxiliares
que orientan ás persoas afectadas e ás familias en todas as súas
dúbidas e problemas.

No CHUS temos un espazo cedido pola súa xerencia ao que se
poden achegar as familias con algunha persoa hospitalizada. A
traballadora social de Sarela aténdeo todos os mércores de 15:30
a 17:30 e infórmaos dos recursos existentes trala alta
hospitalaria.

DOAZÓN | Recentemente Sarela e a Obra
Social La Caixa asinaron a doazón, a través da
oficina de Caixabank da rúa Rosalía de Castro
en Santiago, de 6000 euros para o
desenvolvemento de proxectos promoción da
autonomía persoal para persoas con dano
cerebral adquirido.Momento da sinatura con
Carlos González (tesoureiro de Sarela),
Mercedes Fernández (directora da oficina de
Caixabank) e José Balboa (presidente de
Sarela).

“TRAS O ICTUS, CANDO
ACEPTEI QUE NON ÍA SER O
MESMO, SON MÁIS FELIZ”
Marco, no centro, con Víctor e Amadeo, persoas usuarias do Centro de día

A vida de Marco Pérez cambiou en outubro de 2013 cando con
39 anos sufriu un ictus. O seu caso é un exemplo de que o tempo
de resposta é fundamental para minorar as secuelas. Hoxe é un
dos voluntarios máis activos e comprometidos de Sarela.
Que lembras do día que sufriches o ictus?
Ese día levanteime coa vista borrosa.
Despois de moitas probas o oculista
recomendoume que revisara a tensión.
Estaba tan alta que as máquinas daban erro
e mandáronme ao Clínico. O último que
lembro é entrar en urxencias polo que ao
final foi unha sorte estar alí.
Que secuelas tiveches?
Ao espertar lembraba cousas como o meu
teléfono pero non á miña familia. Foi unha
situación moi complexa. Estiven un mes
ingresado e o único que lembro dese tempo
foi o encontro con Unai, meu fillo.
Agora teño problemas coa memoria a curto
prazo e esquecín cousas como o
relacionado coa miña profesión de artesán.
Pero teño que dicir que cando aceptei que
non ía ser o mesmo agora son máis feliz.
Agora aprecio máis as cousas.

15702 Santiago de Compostela
981 577 037 | 881 978 519
sarela@sarela.org

Que foi o máis difícil?
Ao comezo eu esquecía que sufrira un ictus
e polo tanto a miña nova situación. O meu
cerebro tiña un conflito permanente entre a
lóxica e a realidade. Por exemplo, Unai
pedíame que lle aprendera a multiplicar e
eu lle dicía “si claro”. Pero a realidade é que
o esquecera.

www.sarela.org

Como é a túa relación con Sarela?
A min axudáronme moito. Nese momento
inicial de conflito, onde a túa vida cambia foi
fundamental o paso por Sarela para aceptar
e adaptarme á nova realidade.

Vicepresidenta

Hoxe axudas como voluntario...
Si, e síntome realizado. Pero ponme triste
pensar que para chegar a colaborar con
Sarela tiven que sufrir un dano cerebral. Eu
pídolle á xente que axuden a este tipo de
organizacións non porque teña un problema
senón porque é de grande utilidade social.

NOVAS DEDUCIÓNS NA RENTA AO COLABORAR CON SARELA
Agora que remata o ano debes saber que se incrementaron as
deducións a aplicar á túa colaboración con Sarela ou calquera ONG.
Ata 150 euros recuperarás na declaración da renda o 75% do que does.
A partir desa cantidade a dedución é do 30% ou 35% dependendo dos
anos que leves axudando.

COLABORAN CON SARELA

Rúa Pedro Cabezas González, 3

Presidente

José Balboa Ayán
Concepción Otero Sigüeiro

Secretario

Luciano Fernández Pintor

Tesoureiro

Carlos González Nieto

Vogal

Lino José Castro Daponte

Vogal

María Asunción Iglesias Prieto

Vogal

María do Mar Caamaño Valle

Vogal

Marina Ordóñez Lustres

Certificación de calidade do servizo de
atención diurna terapéutico segundo a
norma ISO 9001:2008
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