Memoria de actividades
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REDOBRANDO OS ESFORZOS NA DEFENSA DOS
DEREITOS DAS PERSOAS E FAMILIAS CON DCA
Un ano máis toca facer balance dun ano que debemos recoñecer que non foi sinxelo
e que nos obrigou, outra vez, a demostrar capacidade de adaptación, imaxinación e
sacrificio para poder desenvolver a nosa función social.

José Balboa
Presidente
de Sarela

2021 foi, como no resto de facetas da vida, un ano novamente marcado pola
pandemia no que todas e todos diferenciamos un antes e un despois de que se
iniciara a vacinación de toda a poboación. Se ese fito foi fundamental para toda a
sociedade en termos de seguridade ante a enfermidade e desfrute da vida familiar
e social, para as persoas con dano cerebral ou calquera outra discapacidade e
dependencia tivo unha dimensión excepcional pola súa propia vulnerabilidade.
Sen embargo o camiño percorrido para acadar esa vacinación non foi sinxelo.
Recoñecendo a dificultade da toma de decisións nese contexto e da organización
de algo nunca visto como foi a vacinación de todo un país, o movemento asociativo
do dano cerebral en concreto, e da discapacidade en xeral, tivo que reclamar a
vacinación prioritaria das persoas con discapacidade e dependencia. Sarela,
atendendo tamén ás demandas das persoas usuarias, incluso realizou actos de
protesta protagonizados por estas e profesionais da entidade.
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Afortunadamente a medida que a inmunización avanzou e se demostrou efectiva
para o control da pandemia puidemos recobrar a normalidade nos nosos servizos
mantendo sempre as medidas hixiénico-sanitarias que rexeron en cada momento. A
eliminación dos grupos burbulla, a entrada das familias ao centro acompañando ás
persoas usuarias, a volta á formación e actividades presenciais etc foron pasos que
parecen pequenos pero que teñen unha enorme transcendencia no noso traballo
que ten como único fin dar a mellor atención ás persoas e familias con DCA.
Non quero rematar sen agradecer a todas as persoas socias, persoas voluntarias e
entidades públicas e privadas que durante ese ano mantiveron ou iniciaron a súa
colaboración con Sarela. 2022 esperemos que sexa un ano coa estabilidade
necesaria para continuar prestando a mellor das atencións e afrontar novos retos e
proxectos que, desde a responsabilidade e boa xestión, impliquen o medre de Sarela.
14. Entidades colaboradoras

Sarela

Asociación de Dano Cerebral de Compostela
Declarada de Utilidade Pública segundo a O.M. 19/06/ 2008.

Rúa Pedro Cabezas González 3
15702 Santiago de Compostela
981 577037 | sarela@sarela.org
www.sarela.org
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Estamos federados en:
FEDACE
(Federación Española de Dano Cerebral)
FEGADACE
(Federación Galega de Dano Cerebral)

Sarela dispón dun
sistema de xestión da
calidade conforme coa
Norma ISO 9001:2015,
certificado por AENOR.

Asinante do Pacto Mundial da ONU.

En 2021 realizáronse 4
auditorías internas e 1
externa.

Membro da Asociación de Pacientes e
Usuarios do CHUS.

Sarela é unha
entidade sen ánimo de
lucro creada en
decembro de 2000 por
familiares e persoas con
dano cerebral adquirido
(DCA) e que desenvolve
o seu labor nos concellos
que configuran a Área
sanitaria de Santiago.
Actualmente a base social de Sarela está formada
por máis de 800 persoas entre socios/as (770 en
2020), colaboradores/as, voluntarios/as e
profesionais, que traballan para acadar a misión de
mellorar a calidade de vida das persoas con dano
cerebral adquirido e a das súas familias.

O DANO CEREBRAL ADQUIRIDO
O dano cerebral adquirido é a lesión que se
produce no cerebro de forma súbita como
consecuencia dun accidente ou enfermidade.
Hoxe as causas principais son o ictus (78% dos
casos), os traumatismos cranioencefálicos e
outras causas como os tumores cerebrais, a falta
de osíxeno no cerebro, etc.

Área sanitaria de Santiago e Barbanza

46 concellos

448.000 hab.
Os seus obxectivos fundamentais son promover a
defensa dos dereitos destas persoas e familias; a
súa integración e normalización social, e o coidado,
asistencia e protección. Tamén son fins principais
os de orientación e información así como o de
prevención do DCA e os seus efectos.

Persoas
con DCA
420.000 en España
35.000 en Galicia

89%

Nun
dos casos
hai secuelas que
causan dependencia

Principais causas
Ictus,
Tumor cerebral,
Infeccións,
Anoxia etc
Caídas e
golpes

Accidentes
de tráfico

As secuelas do dano cerebral adquirido son diferentes e heteroxéneas, e xeran distintos tipos e
niveis de discapacidade segundo a persoa e a lesión. Co DCA non falamos de discapacidade física,
psíquica ou sensorial pois poden presentarse en diferentes graos segundo a persoa. Estas secuelas
podémolas clasificar, entre outras, en: motoras, sensoriais, cognitivas, afectivo/emocionais e
condutuais/alteración do comportamento.
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Como nos organizamos?
Presidente José Balboa Ayán
Vicepres. Concepción Otero Sigüeiro
Secretario Luciano Fernández Pintor
Tesoureiro Carlos González Nieto
Vogal Mª Asunción Iglesias Prieto
Vogal Lino Castro Daponte
Vogal Celia Alonso Caramés
Vogal Jesús Ricoy Ferreiro
Vogal Paula Otero Davila

CALIDADE

ASEMBLEA XERAL DE
PERSOAS SOCIAS

Somos 770
persoas socias

XUNTA DIRECTIVA

DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

COMUNICACIÓN

VOLUNTARIADO

SERVIZOS

COORDINACIÓN

Información,
Orientación e
Apoio a familias

COORDINACIÓN

SAE (Servizo de
Atención
Especializada)

COORDINACIÓN

SADT (Servizo de
Atención Diúrna
Terapéutica)

COORDINACIÓN

SOL (Servizo de
Orientación
Laboral

MAPIS (Mellora e
mantemento da autonomía e inclusión soc.)
Terapia ocupacional

Traballo Social

Terapia ocupacional

Terapia ocupacional

Orientación Laboral

Psicoloxía/

Psicoloxía/

Psicoloxía/

Traballo Social

Fisioterapia

Neuropsicoloxía

Neuropsicoloxía

Neuropsicoloxía

Psicoloxía/

Educación social

Neuropsicoloxía

Traballo Social

Logopedia

Logopedia

Traballo Social

Traballo Social

Psicoloxía/

Fisioterapia

Fisioterapia

Neuropsicoloxía

Educación Social

Auxiliar

Auxiliar

Monitora

Monitora

O equipo

92%

de profesionais
traballan en
atención directa a
persoas con DCA
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Directora e Psicóloga/Neuropsicóloga Rocío García Auxiliar administrativa Susana Duarte Auxiliares de
clínica Álvaro Suárez, Fátima Cabanas, Guadalupe Gómez, Laura Serramito, María José Moas*, Noelia
Rosende e Yolanda Iglesias* Educadora social Franciso Sal de Rellán*, Noelia Nieto e Noelia Parente
Fisioterapeutas Adrián García, Emily Santalla, Laura Martínez e Susana Suárez Logopedas Esther Sola*,
Isabel Liñeiro, Marta Ferreiro* e Ruth González Monitora de tempo libre Noelia Castro* Orientadora laboral
Noelia Parente (educadora social) Psicólogas/Neuropsicólogas Julia Lodeiro*, Junquera Novo, Noelia Ouro,
Sonia Porto* e Antía Sarmiento* Terapeutas ocupacionais Alba Mouzo, Ana Ruiz, Mª José Hermida, Noemí
de la Iglesia* e Marta Santos* Traballadoras sociais Eugenia Veloso, Laura Segade, María Rodeiro* e Olalla
Domínguez Xestor económico Óscar Montero Xornalista Xulio Abollo [*profesionais con contrato
subvencionado (Programa Coopera e de Garantía Xuvenil da Xunta de Galicia) imputable a dúas anualidades]

Como xestionamos?

O equipo

A orixe dos nosos ingresos

O destino dos nosos ingresos

O resultado positivo da conta de resultados do ano 2021, por un importe de 74.586 €, produciuse polos seguintes motivos:
- Debido á situación de pandemia, previuse que as persoas usuarias de SADT incorporaríanse completamente no mes de maio, o que non se produciu ata
o mes de setembro. Isto provocou unha redución de ingresos que se viu contrarrestada pola aplicación dun ERTE a algunhas/algúns profesionais de SADT.
- Incremento dun 35% sobre os ingresos previstos para SAE e MAPIS.
- Incremento do financiamento respecto ao histórico doutros anos por parte da Deputación da Coruña.
- Doazón por importe de 35.000 € da Fundación Amigo notificado no mes de outubro.

Transparencia | Os orzamentos e a auditoría de contas están dispoñibles na web www.sarela.org/transparencia
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Atención ás persoas

SADT (Servizo de Atención Diúrna Terapéutica)

É o centro de día para persoas en fase crónica ou de estabilización. Nel proporciónase atención integral e especializada.
Ten servizo de comedor e seu horario é de 9:30 a 17:30.

40
En 2021 houbo
26 persoas
usuarias do
servizo.

En 2021 houbo dúas etapas diferentes debido á
pandemia. A intervención neste servizo tivo que
adaptarse paulatinamente á situación e restricións
derivadas da mesma polo que foi preciso facer
cambios nos procedementos e programas para
cumprir coas medidas hixiénico-sanitarias e cos
protocolos de actuación fronte á COVID-19.

De xaneiro a setembro algunhas das
medidas que se mantiveron foron a creación
de grupos estables de convivencia dun
máximo de 10 persoas usuarias tanto para
actividades como para os momentos de
comedor, descanso, ocio etc. Nos momentos
de máis restricións as saídas realizáronse no
entorno de Sarela e buscáronse alternativas
como visitas virtuais, deporte adaptado nas
instalacións propias, cine na sala
multisensorial do centro etc.

A partir do mes de setembro, coa
recuperación paulatina da normalidade,
retomáronse as actividades de
participación e inclusión social no ámbito
comunitario e continúan con menos
condicionantes as actividades de
promoción da autonomía persoal (compra,
cociña, intervencións específicas de terapia
ocupacional...), de benestar físico
(acondicionamento físico, fisioterapia,
terapia acuática, logopedia grupal e
individual), de desenvolvemento persoal e
benestar emocional (apoio psicolóxico,
actividades de estimulación cognitiva,
sesións individuais e grupais de
neuropsicoloxía, actividades de
estimulación sensorial e novas tecnoloxías).
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29

prazas
autorizadas pola
Xunta de Galicia

25
11

paseos en
grupos
reducidos nos
momentos de
máis
restricións

saídas no
entorno
comunitario
como a
actividades
culturais, espazos
naturais,
compras, á
biblioteca pública
Ánxel Casal etc.

2

son prazas públicas
concertadas coa Consellería
de Política Social.

A pesar dos cambios introducidos no
desenvolvemento das actividades un dos enfoques
fundamentais do servizo continúa a ser a realización
daquelas nas que prevalecen os gustos,
preferencias e opinións das persoas usuarias. Esas
actividades de ocio e participación social foron
elixidas e planificadas polas persoas usuarias e
adaptadas ás restricións de cada momento.

visitas virtuais: á
expo "Faraón"
na CCGe ao
Museo do
Jurásico de
Asturias.

Cine proxectado
na sala
multisensorial do
centro de Sarela.

O deporte adaptado
realizouse nas
intalacións de Sarela

Atención ás persoas
SERVIZO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E APOIO

A información e o apoio ás familias son fundamentais ao ter que afrontar unha nova realidade que chega de forma brusca e
inesperada e que repercute negativamente na calidade de vida. En Sarela ademais de dar atención á persoa con DCA, poñemos o
foco na atención específica á familia ofrecendo información, formación e atención psicolóxica.

ATENCIÓN INDIVIDUAL

ATENCIÓN GRUPAL A FAMILIAS

65 familias

57 persoas

participaron nalgunha das
actividades organizadas.

formativas en formato
8 sesións
online e presencial
O 16 de abril
retomáronse as
charlas mensuais
para familias pero só
en modalidade online.

O 29 de setembro
organizouse a
primeira charla de
presencial, mantendo
a opción online.

recibiron atención de Traballo
Social e/ou Psicoloxía.
Novos puntos de información na Área Sanitaria
Mazaricos
Casa da Cultura
Último luns de mes
10:30 - 13:30

formar ás persoas usuarias e
Proxecto para
familias no coñecementos en novas
e dotalas dos medios
Stop Fenda tecnoloxías
técnicos. Houbo 1 taller de 3 sesións
e 1 itinerario formativo de 9 sesións.
Dixital

Santiago de Compostela

Arzúa

Sede de Sarela

Hospital Clínico

Sede de Servizos Sociais

Luns a venres

Todos os mércores

Primeiro mérc. de mes

9:30 - 17:30

15:30 - 17:30

10:00 - 13:00

Lalín
Lalín Arena
Último mérc. de mes
10:30 - 13:30

Ribeira
Hospital Barbanza
Primeiro venres
de mes
10:30 - 13:30

A Estrada
Centro de Saúde
Primeiro luns
de mes
10:00 - 13:00

Actividades
de respiro
Actividade
de ioga

8 familias participaron nalgunha das actividades de
respiro como sesións de balneario, sesións de cine,
excursións, actividades culturais etc.
22 persoas participaron nesta
actividade. En maio comezou
en modalidade online e en
setembro retomouse a
actividade presencial.

Sarela ten puntos de información
gratuítos en cinco concellos da
Área Sanitaria de Santiago co
obxectivo de facer accesible a
información sobre recursos,
atención etc ás familias que viven
máis alonxadas de Santiago.
En setembro comezaron a
funcionar os novos puntos de
información de Mazaricos e Lalín
que se sumaron aos de Arzúa, A
Estrada, Ribeira e Santiago
(Hospital Clínico).

30 persoas

recibiron atención nalgún dos
puntos de información.

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

285

Accións de sensibilización
persoas asistiron ás

17 charlas dirixidas á poboación xeral
(asociacións, centros socioculturais...) e
centro educativos de primaria e
universidade.

Coordinacións con profesionais
Realizáronse 659 accións de
coordinación con profesionais de
servizos sociais, centros de saúde,
hospitaos e outras entidades das
que 22 foron reunións presenciais
en concellos e centros de saúde.
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Atención ás persoas

SOL (Servizo de
Orientación Laboral)

Este servizo especializado promove a participación activa
das persoas con DCA no mundo laboral reforzando as súas
capacidades e non as súas limitacións. A través de
entrevistas persoais e itinerarios personalizados de
inserción realizamos o apoio integral e individualizado en
cada unha das fases do proceso de inserción laboral:
Definir o obxectivo
e perfil profesional
da persoa a partir
dos seus intereses
e capacidades

Elaboración do
currículum vítae
e cartas de
presentación

Aprendizaxe de
técnicas e
recursos de busca
de emprego e
inserción laboral

Adaptación do
posto de traballo e
acompañamento
na incorporación
á empresa

Asesoramento
nos trámites
administrativos
se fora necesario

Preparación de
entrevistas de
traballo

213
intervencións
individuais
coas persoas
usuarias

1

convenio de colaboración
cun Centro Especial de
Emprego para a
realización de prácticas.

de 10 persoas
usuarias con
diferentes
contratos.
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31 contactos

con centros especiais de
emprego, empresas ordinarias,
ETTs e Servizos de Orientación
Laboral para facilitar a inserción
das persoas usuarias.

1

SERVIZOEnDE2021
ORIENTACIÓN
LABORAL
123 (SOL) 468

de
5.917 horas
intervención de

16 insercións

persoas
usuarias
no servizo

Este servizo consta dun equipo interdisciplinar formado
polas especialidades de fisioterapia, logopedia,
psicoloxía/neuropsicoloxía, terapia ocupacional e traballo
social así como da intervención de terapia acuática. Todas
elas participan no proceso de rehabilitación dunha persoa
con dano cerebral que está en fase subaguda. Nesta fase,
unha vez recibida a alta hospitalaria, a persoa comeza a
rehabilitación específica segundo as súas necesidades. No
Servizo de Atención Especializada (SAE) aténdese tanto
adultos (sen límite de idade) coma nenos/as.

persoas usuarias recibiron

En 2021

11

SAE (Servizo de Atención
Especializada)

acción grupal de
asesoramente e formación
transversal coa asistencia
ao Foro Talentia.

rehabilitación.

Houbo 57 novas entradas
e 62 persoas recibiron a
alta.
Das persoas que recibiron
a alta 10 foron derivadas a
outras servizos: 7 a
MAPIS e 2 a SADT

intervencións en domicilio
e no entorno comunitario
que favoreceu a
xeneralización das
aprendizaxes recibidas en
sesión.

371 reunións (vía telefónica
ou presencial) coas familias
para trasladar o enfoque de
intervención. Tamén se
realizou o seguemento e
intervención desde Traballo
Social cando foi necesario.

TERAPIA ACUÁTICA

Tras o peche pola Covid-19 este servizo
retomouse no mes de maio cun protocolo
restrinxido.
persoas usuarias sumaron 343
sesións individuais e 45 sesións
grupais.

24

Atención ás persoas

MAPIS (Servizo de Mellora e Mantemento da
Autonomía Persoal e Inclusión Social)

O Servizo de Mellora e Mantemento da Autonomía Persoal e Inclusión Social (MAPIS) está orientado a aquelas persoas con Dano
Cerebral Adquirido que se atopan na fase de estabilización tras o período de rehabilitación. A través deste servizo pódense
beneficiar das diferentes actividades que se propoñen de cara a continuar a mellora e/ou mantemento das súas capacidades e
habilidades adquiridas ata o momento, facendo uso dos recursos comunitarios que temos ao noso alcance e favorecendo as
relacións interpersoais co resto de compañeiros/as que comparten as actividades.

23 persoas
usuarias
Actividades
en 2021

Entre xaneiro e xullo houbo 12 persoas usuarias debido ás restricións pola
Covid-19. En setembro, co cambio das medidas, incorporáronse 11 persoas
novas ao servizo.

Entre xaneiro e xullo existiron limitación que condicionaron as actividades e moitas realízaronse de
xeito virtual como a asistencia a exposicións. No mes de setembro grazas á mellora da situación
sanitaria elimínnase os grupos fixos e retómanse as actividades previstas antes da pandemia:

Actividades
no entorno
comunitario

CreativaMente
Obradoiro de
bricolaxe, pintura
e costura.

ActivaMente

Actividade de
debate

Exposicións,
actividades
culturais, paseos...

NaturalMente

FisicaMente

Aprendizaxe do
cultivo de prantas
e sementes no
medio urbano.

Benestar físico

VOLUNTARIADO

Todos os servizos e programas de Sarela
están abertos á colaboración cidadá. As únicas
condicións son que ese traballo non pode ser
substitutivo do dun/dunha profesional e que a súa
participación debe ser activa, cunhas funcións claras
e sempre con apoio e supervisión.

18

Informa-Nós

Creación dun Blog
administrado polas
persoas usuarias.

persoas voluntarias apoiaron actividades como
saídas no entorno comunitario, "english breakfast",
"café express", horto urbano, bricolaxe etc.
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Pasou en 2021

Segundo ano
de pandemia
2021 comezou marcado polas incertezas propias da pandemia da
Covid-19 e tivo dúas fases. A primeira durou até xullo, con
restricións que foron diminuíndo a medida que avanzou o proceso
de vacinación da poboación, e a partir de setembro a actividade
foise normalizando de forma progresiva. Precisamente, Sarela
protagonizou unha protesta no mes de marzo para reclamar
claridade nos criterios de vacinación e a inmunización das persoas
con dano cerebral e dependentes. Esta iniciativa, que estaba a ser
avaliada pola entidade como denuncia foi activada tras a proposta
das persoas usuarias dos servizos.

O movemento asociativo do DCA a través das súas federacións
galega e estatal encabezou estas demandas con pronunciamentos
públicos como os de FEGADACE o 26 de febreiro no que
denunciaba desigualdades na vacinación nos centros de Dano
Cerebral e o día 18 reclamaba a vacinación das persoas con DCA e
coidadoras á que se sumou FEDACE o día 22. Con anterioridade, o
día 5 (data na que Sarela fixo a súa primeira concentración) CERMI
GALICIA demandara a inclusión das persoas con discapacidade na
estratexia de vacinación.
No que ten que ver cos servizos até o verán existiron limitacións
para a realización de actividades e o contacto entre persoas
usuarias establecendo grupos burbulla. Outros servizos, como o de
información, puxo en marcha a formación online até que no mes de
setembro se retomou a presencialidade nestas e noutras
actividades.

O 5 de marzo Sarela comeza protesta por vacinación e que se prolongou até o día 12.

Andaina e lectura do manifesto

Celebramos o Día do DCA recuperando a andaina
pola cidade vella de Santiago e a lectura pública
do manifesto do movemento asociativo na Praza
do Obradoiro. Persoas con DCA leron o manifesto
no que se fai fincapé, entre outras prioridades, na
necesidade garantir o acceso universal á
rehabilitación especializada de todas as persoas e
familias. Ese día tamén instalamos mesas
informativas na Estrada, Arzúa, Lalín, Mazaricos e
nos hospitais da Barbanza e Santiago. O día
rematou, como outros anos, coa iluminación en
azul de edificios e monumentos en Santiago e
noutros concellos da área sanitaria.
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Mesas informativas

Iluminación dos edificios institucionais

Pasou en 2021
5 xaneiro | A estrea de
"Reiniciando", a canción que
compuxo para Sarela o grupo
Favorita, pechou o 20
Aniversario da entidade.
17 febreiro | Chegamos ao
programa 50 de "Respostas ao
Dano Cerebral", a colaboración
con Radio Estrada iniciada en
xuño de 2019.
4 marzo | Participamos na
xornada "Mulleres con
discapacidade coidadoras" do
Cermi Galicia coa participación
de Ana Isabel Pedrosa, socia
de Sarela.
5 marzo | Comeza a protesta
de Sarela, coa concentración
diaria no centro, para reclamar
a vacinación das persoas con
DCA e dependentes. Rematou
o día 12.
26 marzo | Celebración da
asemblea anual de Sarela na
que se renovou a composición
da Xunta Directiva e aprobaron
os orzamentos de 2021.
30 marzo | Presentado
SomosInclusion.gal, un
catálogo de propostas artísticas
de entidades galegas da
discapacidade, no que se inclúe
o Grupo de Teatro de Sarela.

8 abril | X Solidaria. Co inicio
da campaña da Renda Sarela
implicouse na campaña da X
Solidaria para fomentar a
recadación a través do recadro
de fines sociais da declaración.
11 abril | I Feira da Saúde de
Ames. Participamos nesta
feira organizada polo Concello
de Ames coa instalación
dunha carpa informativa e a
realización dunha charla de
sensibilización sobre DCA.

16 abril | Retomamos a
formación para familias
despois dun ano de parón
obrigado pola pandemia.
Estas actividades comezaron
de forma online.

25 maio | Reinicio da ioga en
modalidade a distancia
dirixida por Jorge Ferro,
persoa voluntaria que
adaptou os exercicios e as
explicacións ao novo formato.

21 abril | Participamos no
curso de especialización
comunitaria TecEuropa para
unha xestión eficiente dos
fondos europeos.

9 xuño | Encontro das
persoas usuarias de Sarela
co Dtor Xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade
da Consellería de Política
Social, Fernando González
Abeijón.

27 abril | Espazo
cardioprotexido. Instalamos 4
desfibriladores e recibimos a
formación para seu uso, un
proxecto desenvolvido a través
de FEGADACE financiado a
través da X Solidaria.
30 abril | Programa de mellora
da mobilidade e accesibilidade
para garantir o acceso das
persoas con DCA aos servizos
asumindo o custo de
quilometraxe, taxi ou transporte
público. Un proxecto financiado
a través da X Solidaria.
3 maio | Participamos no
proxecto "Eu non son o meu
Dano Cerebral" de
Fegadace, xunto coas demais
entidades galegas.
14 maio | Enquisa sobre a fenda
dixital para coñecer as
necesidades das familias en
relación ás novas tecnoloxías. Un
proxecto financiado a través da
X Solidaria.
18 maio | Reinicio da terapia
acuática cun estricto
protocolo de seguridade
sanitaria e en modalidade
individual.
21 maio | Subvención da
Deputación da Coruña de
25.086 € para o Servizo de
Información, Orientación e
Apoio a Familias.

16 xuño | Arousaman.
Presentouse a cuarta edición
desta travesía a nado que nace
en 2015 grazas a Manuel
Martínez “O Nacho” para
visibilizar o DCA.
17 xuño | Comezo dos
talleres de Stop Fenda
Dixital, proxecto
desenvolvido por Fegadace.
28 xuño | Día da Afasia.
Celebramos o Día da Afasia
cun vídeo protagonizado por
persoas usuarias e as
logopedas de Sarela no que
explican esta secuela do DCA.
29 xuño | Aniversarios. Por
primeira vez desde o comezo
da pandemia organizamos a
celebración de aniversarios na
que participaron todas as
persoas usuarias de SADT.
8 xullo | Subvención da
Consellería da Política Social
para o proxecto de
voluntariado virtual por valor
de 1.477 euros.
20 xullo | Rocío García, Dir.
de Sarela e psicóloga/neuropisicóloga, impartiu un
obradoiro no curso de verán
"A familia no novo réxime da
discapacidade" da USC.
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Pasou en 2021
5 novembro | Día
Internacional das Persoas
Coidadoras. Celebrámolo cun
vídeo protagonizado por dúas
persoas coidadoras principais
dos seus familiares con DCA.

29 xullo | Campamento de
verán. Participamos neste
campamento do Concello de
Lalín municipal cun obradoiro
de sensibilización para os
nenos/as participantes.

29 setembro | Convenio con
centro especial de emprego
Problis Envasados para que
persoas usuarias do Servizo
de Orientación Laboral
realicen prácticas.

31 xullo | IV Arousaman.
Novo éxito desta travesía a
nado entre O Grove e Ribeira
para dar visibilidade ao DCA
e acadar financiamento para
Sarela (nesta ocasión 1200
euros).

19 outubro | Charlas nos
centros socioculturais de
Santiago: retomamos estas
charlas de sensibilización
dirixidas á poboación xeral.

12 novembro | Colaboración
de La Caixa de 2.500 euros
para o proxecto
"NaturalMente" de Mapis
para a aprendizaxe do
traballo de horta.

20 outubro| Nova web de
Sarela con melloras técnicas,
de estética e na súa estrutura
para facela máis útil e
atractiva.

13 novembro | Xornadas
Fegadace. Ismael González,
persoa usuaria de SADT,
participou para expor a súa
visión sobre a reforma
lexislativa da discapacidade.

2 agosto | Convenio co
Concello de Santiago.
Asinouse o convenio de
colaboración que, cunha contía
de 3.000 euros, subvencionou
actividade de terapia acuática
e física en SADT.
16 setembro | Posta en
marcha do punto informativo
de Mazaricos coa colaboración
do Concello. Dá servizo a
Mazaricos, Santa Comba,
Muros, Outes e Carnota.
17 setembro | "Camiñando
polo DCA" xuntou a todas as
entidades galegas de
FEGADACE para facer parte
do Camiño e ter un xantar de
convivencia.
20 setembro | Convenio co
Concello de Lalín para a posta
en marcha do punto
informativo e a realización de
actividades de sensibilización.
21 setembro | Recuperando a
normalidade. Este día, máis de
ano e medio despois, a
actividade de ioga para familias
volveu a ser presencial.
30 setembro | Charla para
familias sobre a nova Lei de
Apoios a cargo da notaria en
Santiago Inmaculada
Espiñeira.
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22 outubro | "Breve historia
da música" foi o espectáculo
que Fran Rei e Félix Rodríguez
trouxeron a Sarela e ao que
asistiron persoas usuarias dos
diferentes servizos.
26 outubro | Día do Dano
Cerebral . Este ano
recuperamos a camiñada e
lectura pública na Praza do
Obradoiro do manifesto do
movemento asociativo.

25 novembro | Día
Internacional da Eliminación
da Violencia contra a Muller.
Sumámonos ás iniciativas
#EnNegroContraAsViolencias
e #CamiñoAoRespecto.
2 decembro | Acendido
Solidario de Nadal. A cadea
hotelera Oca organizou este
acto a favor de Sarela para
recadar fondos (656 €) e dar
visibilidade ao DCA .

29 outubro | Reunión co
xerente do SERGAS, José
Flores, dunha representación
de familias e persoas con DCA,
membros da xunta directiva de
Sarela e FEGADACE na visita
que fixo á nosa entidade.

3 decembro | Día da
Discapacidade. Un ano máis
conmemoramos esta data coa
iniciativa "Baixo o mesmo
paraugas" xunto 90 entidades
sociais de toda Galicia.

29 outubro | Día do Ictus.
Celebramos este día coa
instalación dunha mesa
informativa no Hospital Clínico
de Santiago atendida por
persoas usuarias e
profesionais.

5 decembro | Día Intern. do
Voluntariado. Carmen,
Marco, Vicente e Mª Dolores
protagonizaron o vídeo no
que explican as súas
motivacións para participar
no noso voluntariado.

2 novembro | Rematan os
talleres do proxecto Stop
Fenda Dixital, o proxecto de
Fegadace co obxectivo de
formar tecnolóxica mente ás
persoas usuarias e familias.

23 decembro | Amigo
invisible. Un símbolo da
normalidade nos servizos foi
recuperar os agasallos de
Nadal entre as persoas
usuarias do centro de día.

O traballo das federacións de Dano Cerebral

Concedeu o 9º Premio Miguel Blanco á
Sociedade Galega de Medicina Física e
Rehabilitación (SOGARMEF). A entrega
realizouse coincidindo coa Xordana de DCA
centrada na reforma lexislativa que modifica
a capacidade xurídica e de obrar.

Creou o "Instituto Estatal de Formación
sobre Daño Cerebral", un ambicioso
proxecto que ten como obxectivo promover
a divulgación do coñecemento sobre o DCA
desde un enfoque multidisciplinar.

Continúa a colaboración de FEGADACE
coa Unidade de Odontoloxía para
Pacientes con Necesidades Especiais coa
elaboraron de vídeotitoriais sobre o
coidado diario da hixiene oral dunha
persoa con dano cerebral.

Presentou o caderno ''Estados alterados
de la Conciencia tras un Daño Cerebral''
dirixido a familiares e profesionais
sociosanitarios que atenden a persoas en
estado vexetativo, de mínima resposta ou
coma.

FEGADACE e as cinco entidades membro
celebraron o 20 aniversario do movemento
asociativo cun vídeo no que participan
persoas con dano cerebral e un libro cos
principais fitos vividos nestas dúas décadas.

A campaña "Tenemos algo que contarte"
consistiu nunha serie de vídeos na que
profesionais das entidades del Movimiento
Asociativo como o seu labor mellora a
calidade de vida das persoas con DCA e das
familias.

O 12 de setembro organizou a carreira e
andaina "Camiñando polo DCA" para a
prevención dos accidentes, golpes e caídas
na vía xacobea. Realizouse no marco do
programa O Teu Xacobeo, financiado pola
Xunta de Galicia e o Xacobeo 2021-2022

Familiares e persoas con DCA
protagonizaron a campaña na que
explicaban que necesidades tiveron para a
súa rehabilitación especializada e reclamar
desde o principio a esa atención específica.

Persoas usuarias, profesionais, voluntarias e
familiares das asociacións de FEGADACE
percorreron o 17 de setembro o último
tramo do Camiño de Santiago. A camiñada
rematou na Praza do Obradoiro sendo
recibida polo Presidente da Xunta de Galicia
e o Alcalde de Santiago.

Publicou o caderno ''Atención
Psicosocial a menores con Daño
Cerebral y sus familias'' no que detalla
o itinerario de atención sociosanitaria
dos menores con Dano Cerebral e súas
familias desde as diferentes
perspectivas profesionais.

FEGADACE presentou o estudio 'O coidado
informal no dano cerebral adquirido:
impacto na saúde e calidade de vida das
persoas coidadoras' e no que participaron
case 300 persoas coidadoras das cinco
asociacións galegas.

Presentou o estudo de investigación
“Modelos de atención al Daño Cerebral
en España” no que conclúe que os
recursos de atención al Dano Cerebral
varían enormemente en función de cada
Comunidad Autónoma.

En novembro FEGADACE puxo en marcha a
"Escola Dano Cerebral" para promover a
capacitación para a atención ao dano
cerebral. O primeiro curso titulouse 'Atención
no fogar de persoas con dano cerebral
adquirido' e tivo unha duración de 18 horas.

Sarela participou no calendario da
Fundación Línea Directa a favor de Fedace
e que reuníu a 12 atletas de Tokio 2020
con persoas con DCA, entre elas a socia de
Sarela Montse Terceiro (na imaxe xunto a
Álex Sánchez, bronce en tríatlon).
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Satisfacción das persoas usuarias e familias
Sarela mide periodicamente o grao de satisfacción das persoas usuarias
e das familias coa atención nos seus servizos.
Servizo de Información,
Orientación e Apoio a familias
100% das persoas din estar satisfeitas ou
moi satisfeitas.
100% das persoas recomendarían o servizo
a outras que estean na mesma situación.

Servizo de Atención Especializada
(SAE)
95% das persoas usuarias din
estar satisfeitas ou moi satisfeitas.
100% das familias din estar moi
satisfeitas ou satisfeitas.
93% das familias din estar moi
satisfeitas ou satisfeitas do servizo no
momento de recibir a alta.
100% das persoas recomendarían o servizo
a outras que estean na mesma situación.

Servizo de
Orientación Laboral
(SOL)

Servizo de Atención Diúrna
Terapéutica (SADT)
100% das persoas usuarias din estar moi
satisfeitas ou satisfeitas.
94% das familias din estar moi
satisfeitas ou satisfeitas.
100% das persoas usuarias e familias
recomendarían o servizo a outras que
estean na mesma situación.

Servizo de Mellora e
Mantemento da Autonomía
Persoal e Inclusión Social
(MAPIS)
93% das persoas usuarias din estar
moi satisfeitas ou satisfeitas .
100% das persoas recomendarían o
servizo a outras que estean na mesma
situación.

100% das persoas usuarias din estar
moi satisfeitas ou satisfeitas.
100% das persoas recomendarían o servizo
a outras que estean na mesma situación.

Colaboraron con Sarela en 2021

Sarela está federada en

