
un proxecto de 

Sarela para a xente 

nova con dano 

cerebral adquirido 

Construíndo Futuro é un proxecto  

innovador de Sarela para a xente nova. 

Sarela, como axente comunitario, ten a 

responsabilidade de ofertar aos mozos 

e mozas con dano cerebral adquirido 

(DCA) os apoios necesarios que  

faciliten a súa igualdade de  

oportunidades na sociedade.  

Este programa non só beneficia ás  

persoas con DCA, senón tamén ao 

conxunto da cidadanía. Promove a 

construción dunha sociedade  

igualitaria que ofreza ás persoas con 

discapacidade a posibilidade de  

desenvolverse plenamente. Apoia unha 

sociedade que non cree diferenzas nin 

obstaculice; unha sociedade máis 

xusta que entenda que as persoas con  

discapacidade poden poñer todo o seu 

potencial ao servizo do ben común, 

construíndo o futuro de todos e todas 

en igualdade. 

As persoas de Sarela traballarán con 

este proxecto varias maneiras de  

reforzar a súa inclusión social, a través 

do seu desenvolvemento persoal e da 

súa participación en recursos  

comunitarios. Cos apoios necesarios 

poderán, xuntos, seguir Construíndo 

Futuro. 

SARELA 

 

A Asociación de Dano Cerebral de Compostela 

Sarela é unha entidade sen ánimo de lucro for-

mada por persoas con dano cerebral adquirido, 

familiares e persoas socias colaboradoras. 

Constituíuse en decembro do ano 2000. 

 

O dano cerebral adquirido (DCA) é unha lesión 

que se produce nas estruturas cerebrais como 

consecuencia dun ictus, traumatismo cranio 

encefálico (por accidente de tráfico, laboral, 

deportivo...), tumor cerebral, anoxia... 
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www.sarela.org 

sarela@sarela.org 

981 577 037 

881 978 519  



A irrupción do dano cerebral adquirido paraliza 

o desenvolvemento esperado do proceso vital. 

As persoas que están Construíndo Futuro  

precisan apoios que lles posibiliten levar unha 

vida independente. Necesitan tamén que as  

súas familias teñan confianza nas súas  

capacidades e freen a tendencia á  

sobreprotección. 

Vida Independente 

 

O acceso ao traballo é un dereito universal que 

non sempre pode exercerse. A participación no 

mercado laboral é un dos factores  

fundamentais para a reintegración social das 

persoas con DCA: promove o intercambio de 

valor e estrutura o tempo vital. As persoas con 

discapacidade non acceden ao mercado  

laboral en igualdade, e Sarela tratará de  

reforzar aos seus mozos e mozas neste eido. 

Obxectivos: 

a) Ampliar e poñer en práctica a súa  

formación laboral e prelaboral. 

b) Mellorar as súas habilidades na procura de 

emprego. 

c) Fortalecer as súas posibilidades de  

inserción laboral. 

Liñas de traballo: 

a) A realización de actividades de lecer 

(deportivas, culturais, etc.) na comunidade. 

b) A práctica do voluntariado en diferentes  

entidades. 

Para ter calidade de vida é necesario o  

benestar emocional e o desenvolvemento das 

relacións interpersoais. Os mozos e mozas de 

Sarela van reforzar a súa integración na  

comunidade creando novas relacións,  

desenvolvendo os seus intereses e  

facilitándolle á sociedade ser máis igualitaria. 

Obradoiros: 

a) Adestramento en actividades da vida diaria 

máis complexas. 

b) Adestramento en habilidades sociais e  

resolución de conflitos. 

c) Asesoramento ás familias. 

d) Estancias de fin de semana. 

Inserción Sociolaboral 

Integración Comunitaria 

 

 


