Pensando na atención
de 450.000 persoas
2018 foi un ano no que Sarela se propuxo, e iniciou con
éxito, un labor rigoroso de chegar paulatinamente aos 46
concellos da área sanitaria e nos que viven preto de
450.000 persoas.
A programación de reunións con profesionais e institucións acompañouse posteriormente de charlas informativas que terán continuidade en 2019 xunto a outras accións. O Día do DCA, coa presenza de Sarela no Hspital da
Barbanza e no Centro de Saúde da Estrada, simboliza ese
compromiso de achegarnos a outros concellos dentro da
capacidade da entidade.
A nivel xeral, os avances nas reclamacións dos colectivos
arredor do DCA son lentos. A pesar diso o traballo das fe- nosas reivindicacións aos estamentos públicos que debederacións nas que se integra Sarela foi intenso e funda- ran impulsar eses cambios estratéxicos na atención ás
mental para facer pedagoxía social e política e levar as persoas con DCA e súas familias.

CONCERTO A FAVOR DE SARELA | A Real
Filharmonía deu en novembro, co Auditorio de Galicia cheo, un concerto familiar para visibilizar Sarela e o dano cerebral adquirido.

DCA VISIBLE | O Día do DCA tanto
o Concello de Santiago como a
Cidade da Cultura implicáronse con
Sarela iluminando por primeira vez
os seus edificios de verde.

TEATRO | Neflis Sarela
foi a última obra do
grupo de teatro. A estrea en xullo no Auditorio de Galicia foi,
ademais dun éxito, un
motivo de enorme satisfacción.

LECER | En setembro
persoas usuarias do
centro de día pasaron
un día de lecer en Tomiño, onde navegaron
polo río Miño en lanchas adaptadas.

DEFENSOR DO POBO |
En novembro Rocío
García, Dtora de Sarela, participou na xornada organizada por esta
institución para falar
de DCA Infantil

X SOLIDARIO | Con
motivo do inicio da
campaña da renda participamos no gran X
creado no Obradoiro
para animar á xente a
marcar ese recadro.

DÍAS DAS LETRAS GALEGAS | Maio é o mes
das letras en Sarela.
María Tilve, voluntaria,
deu unha charla sobre
este celebración no
centro de día.

CONTRA AS VIOLENCIAS | Sarela somouse
un ano máis como colaboradora a esta iniciativa na celebración do Día
Internacional da eliminación da violencia contra a muller o 25N.

A COLABORACIÓN con
outras entidades permítenos coorganizar
actividades como concertos (na imaxe o de
Samuel Levi con Aspanaes), accións de voluntariado,
deporte
adaptado ...

AGASALLOS | En
2018 tivemos varios
encargos para realizar os agasallos de
celebracións
como
casamentos,
labor
que fixeron no SADT
e persoas voluntarias.

MERCADO DE NADAL
| Despedimos 2018
instalando unha vez
máis o noso mercado
no centro comercial
Área Central e no
que vendimos traballos que fixemos ao
longo do ano.

DISCAMINO | Coñecemos este proxecto
para que calquera
persoa con discapacidade poida peregrinar
grazas ás bicicletas
adaptadas e ao esforzo dos voluntarios que
dan pedais.

Memoria de Actividades 2018

Este servizo, con 40 prazas autorizadas pola Xunta de Galicia, proporciona
atención integral e especializada ás persoas con
DCA en fase crónica ou de
estabilización. En 2018
implantamos un novo
modelo de traballo focalizado na calidade de vida e
autonomía das persoas
usuarias grazas ao fomento da súa participación á
hora de planificar as actividades diarias. Tamén
continuamos co desenvolvemento dos PAI de familias. Outra das novidade é
que houbo un cambio na
coordinación do servizo,
que agora desenvolve
unha terapeuta ocupacional.

ATENCIÓN INDIVDUAL, segundo as necesidades de cada persoa, en Psicoloxía/Neuropsicoloxía
| Fisioterapia | Logopedia | Terapia Ocupacional | Traballo Social
ACTIVIDADES EN GRUPO. Estimulación cognitiva (teatro, musicaterapia, manexo de aplicacións
informáticas etc) | Estimulación sensorial | Terapia ocupacional (actividades como facer a compra, manualidades, etc) | Logopedia (comunicación, expresión oral, etc) | Atención psicomotriz
(ximnasio, deporte adaptado con outras entidades etc) | Ocio e lecer | Novas tecnoloxías | Actividade acuática (piscina comunitaria e terapéutica).| Novo obradoiro de cociña
ATENCIÓN INDIVIDUAL Á PERSOA COIDADORA. Atención Individualizada do/a coidador/a principal para detectar necesidades e cubrilas para gañar en calidade de vida.
VISITAS, SAÍDAS E OUTRAS ACTIVIDADES. MUPEGA | Biblioteca Ánxel Casal | Museo do Pobo
Galego | Parque do Auditorio | Área Central | Exposición | Exposición “Punto e seguido” | Parque de Bertamiráns | Alameda | Exposición Auditorio de Galicia | Paseo marítimo do Freixo |
Festas do Apóstol | Día do DCA | Festas do entroido, Nadal … | Mercadiño de Nadal | “Baixo o
mesmo paraugas” no Día da Discapacidade | Representación da obra de teatro Neflis Sarela |
Charla con motivo do Día das letras galegas
DÍA A DÍA é o boletín editado polas persoas usuarias/os na actividade A redacción e no que resumen as actividade do mes.

O SAE reúne as especialidades (fisioterapia,
logopedia, psicoloxía/
neuropsicoloxía, terapia ocupacional e traballo social así como a
actividade
acuática)
que participan no proceso de rehabilitación
dunha persoa con DCA que está en fase subaguda.
Para cada persoa establécense obxectivos
funcionais, actividades para desenvolvelos e
unha avaliación continuada da consecución

CONTINUACIÓN DO TRABALLO
DESPOIS DA ALTA
Estas dúas actividades están a ter unha
grande acollida entre as persoas usuarias. Os dous programa naceron para
cubrir a necesidade de moitas persoas
usuarias de SAE unha vez recibían a
alta. Ademáis de facer actividade cognitiva e física, fomentando sempre a súa
capacidade de decisión e o aspecto
lúdico, estes programas son unha forma de seguir avanzando na recuperación, ocupar parte do seu tempo nunha
actividade estimulante e crear un círculo de relacións persoais.

dos mesmos. O plan individual é revisado periodicamente e axustado segundo a evolución
da persoa ata o momento da súa alta no servizo. Cando a alta está próxima hai un proceso
de preparación á mesma que se realiza con
meses de antelación. Un dos obxectivos é
trasladar a rehabilitación ao entorno no que
fai vida (domicilio, centro de estudios…) para
que a persoa gañe en autonomía e calidade
de vida. Entre o noso traballo está o de coordinar recursos comunitarios para lograr unha
mellor inserción na sociedade. Isto trabállase
a través de actividades desenvolvidas dentro
do programa de autonomía persoal.

TERAPIA ACUÁTICA

ACTIVIDADES

2018 foi un ano no que
quedou demostrada a
necesidade de ter unha
piscina accesible. A actividade funcionou e ocupouse todas as horas
dispoñibles para a mesma, sexa por persoas
usuarias (nenos e adultos) de SAE e doutras
entidades que acuden á
nosa instalación.

Todos os servizos teñen
o obxectivo de confluír
nas súas actividades de
xeito transversal e traballan coordinadamente na
oferta de formación,
lecer etc. As actividades
procuran ser unha oferta
única para toda a entidade. SAE tamén organizou
unha excursión para
nenos e súas familias ao
acuario da Coruña.

Plan de prevención do
Ictus-DCA.
Mesa informativa mensual nun centro médico de
Santiago ou no Hospital
Clínico. XXi Xornada de
Sensibilización na Comunidade.| Mostra dos traballos
do obradoiro de manualidades no Centro comercial
Área Central.
En
2018
colaboraron
con nós 29
persoas
voluntarias
e continuamos co modelo de voluntariado transversal para todos os servizos e actividades. Participamos no proxecto de FEGADACE para a
creación de redes de apoio
mutuo entre persoas maiores de 65 anos e con DCA.
Tamén continuamos coa
participación en actividades de voluntariado de
persoas con DCA como a
que desenvolvemos con
AGADEA.

Memoria de Actividades 2018

En 2018 os Servizos de Atención Diúrna Ocupacional e de
Orientación Laboral conviviron e complementáronse para
acadar o obxectivo de favorecer a autonomía das persoas
con DCA desde o punto de vista da integración comunitaria e do emprego. Neste tempo os servizos de Sarela para
a inserción sociolaboral axudaron a todo o movemento
asociativo nos traballos de reflexión para avanzar neste
campo como foi a nosa participación na Guía metodolóxica de intervención boas prácticas publicada por FEDACE.

BALANCE DE ACTUACIÓN DE 2018
12 PERSOAS ATENDIDAS nas modalidades de orientación ou
presencial.
CONTACTOS REALIZADOS:
- Coordinacións con Feafes, Cogami e Inserta para o intercambio de información.
- 42 contactos presenciais con mutuas (13); servizos de orientación, técnicos de emprego, axentes de desenvolvemento
local da área de sanitaria de Santiago (27); empresas (Finsa e
Eulen); entidades de inserción laboral (Plataforma polo emprego, Plan de inclusión sociolaboral do Concello de Arzúa e
Vives Emprega); centros especiais de emprego (Clece, Composvalentina, Integra CEE, Amilaxe, Grupo SIFU, Grupo Norte,
Autotaxi Santiago e Caxizo).
- Coas clínicas de rehabilitación neurolóxica de Santiago de
Compostela para explicar o programa e favorecer

derivacións.
- Oficinas de emprego da cidade para establecer bases de
colaboración e derivación.
3 PERSOAS RECIBIRON APOIO NAS ESTUDIOS de ESA
(conseguindo a persoas usuaria o título), academias para administrativo e celador do SERGAS.
REALIZÁRONSE 7 INSERCIÓNS LABORAIS con 6 persoas diferentes.
FOMENTOUSE A PARTICIPACIÓN de persoas usuarias participaron en cursos, xornadas etc.
XESTIÓNS DE ASESORAMENTO relacionadas a maioría con
dudas coa Incapacidade Permanente Total
CREACIÓN DUNHA BASE DE DATOS cos concellos da Área
Sanitaria cunha breve información sobre o tecido empresarial
e posibilidades de insercións laborais.

A información e o apoio ás familias cunha persoa con dano cerebral adquirido son fundamentais ao
ter que afrontar unha nova realidade que chega de forma inesperada. Sarela proporciona información sobre DCA así como das ferramentas e recursos necesarios que lles permitan afrontar a nova
situación e mellorar a calidade de vida. A asociación é tamén unha rede social de apoio.

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

NOVAS ACTIVIDADES
Incorporamos novas propostas
para fortalecer os grupos de
apoio e dar resposta á necesidade de actividades de descanso e
lecer. A actividade de ioga, que
se celebran unha vez á semana,
son impartidas por Jorge, voluntario á vez que persoa con DCA.

Na Memoria de actividades 2017 dabamos conta das 86 visitas a concello, centros de saúde e hospitais para poñer en marcha o Programa de Intervención Comunitaria. En
2018 dimos continuidade a ese traballo para chegar aos 46 concellos da área sanitaria
cunha poboación de case 450.000 habitantes. Organizamos actos en Padrón, Negreira,
Boqueixón, Outes, O Pino, Boiro, Silleda, Porto do Son, Arzúa, Trazo, Boiro, Muros, Touro, Tordoia, Noia, A Baña, Mesía, Lalín, Dodro, Vila de Cruces, Teo, Ames, Oroso, Ribeira,
Lousame e Melide., ademais de Santiago. Estes encontros están destinados, en función
dos contidos, á poboación xeral, para persoas coidadoras e profesionais dos servizos no
fogar ou para centros de ensino.

LECER
Familiares de Sarela e doutras
asociación integradas en FEGADACE disfrutaron dunha fin
de semana no balneario de
Arnoia. Esta é unha actividade
que busca o descanso e poder
desfrutar do tempo propio,
ademais da convivencia.

FORMACIÓN
Centrada en aspectos relacionados cos coidados de persoas
con DCA (físico, manexo de
situación difíciles…) así como
coa atención ás persoas coidadoras e temas do ámbito administrativo e de dereitos
(recursos, prestacións…)

INFORMACIÓN NO CHUS
Mantemos o punto de información no hospital. Unha
traballadora social atende
os mércores ás familias que
teñen a alguna persoa hospitalizada e dálles información complementaria á proporcionada no hospital.

“BAIXO O MESMO PA- BORNAIS | O
AGADEA | Isaías,
RAUGAS” | Sarela foi SADT organiza ac- usuario do SADT,

unha das convocantes, xunto con Aspamite,
Aspanaes,
Down Compostela e
Fegadace, do acto no
Día da Discapacidade.

tividades de lecer
e deporte adaptado no local social de Bornais con
outras asociacións.

dinamiza
como
voluntario a un
grupo de persoas
da asociación de
alzheimer
para
xogar a boccia.

UGADE | No Día
da Epilepsia recibimos a man solidaria (creada por
ASPAS) en recoñecemento pola colaboración mantida.

En febreiro acompañounos Ana Pontón
(Portavoz nacional Bloque Nacionalista
Galego) xunto con Rubén Cela (portavoz
municipal) e deste encontro saíron varias

iniciativas parlamentarias. En marzo recibimos a visita de María Vilas (portavoz
da agrupación local de Ciudadanos en
Santiago) e en maio a de Xaquín Fernández Leiceaga (portavoz do PSdeG-PSOE
no Parlamento de Galicia) e da tamén
deputada Noela Blanco no marco das
xuntanzas de FEGADACE cos grupos políticos do Parlamento.

Asemblea | Celebrada o 7
de abril.
Encontros das Xuntas Directivas | Celebráronse 5 encontros nos meses
de marzo, maio, xullo, novembro e decembro.
Xornada de formación sobre calidade de
vida | 9 de xuño na sede de Sarela.
“Punto e seguido, a vida despois do dano
cerebral adquirido” | Sarela foi unha das
entidades protagonistas desta exposición e
documental.
Exposición na sede da Xunta de Galicia |
Participamos na mostra “CapacitARTE: o
dano cerebral adquirido” que amosou a
traballo das 21 entidades do CERMI.
Convenio coa Xunta de Galicia | Para programas de Promoción da autonomía persoal e de Información e asesoramento a familias.
Acordo co Colexio de Farmacéuticos para a
difusión do DCA.

Asemblea | Celebrada en
xuñol.
Xunta Directiva | Celebráronse 3 reunións.
Campaña “Entro cun ictus,
saio cun DCA” co fin de pór
o énfase na secuela vinculada a unha
das enfermidades máis presentes na
nosa vida.
IV Congreso Nacional de DCA |
Novembro | Sarela
participou no deseño do programa
e nos contidos do congreso, nunha mesa
redonda e na presentación dun póster.
Guía de Inclusión Sociolaboral | Participamos na elaboración deste método de
intervención e boas prácticas na inclusión sociolaboral de persoas con DCA.
Plan estratéxico | Continuouse a participación no seu desenvolvemento.

Este ano priorizouse a formación na Norma ISO 9001:2015 para todo o persoal e de forma
especial para dirección e responsable de calidade. A maiores houbo a seguinte formación:
Uso de extintores e bies | Calidade: procesos de mantemento e compras | Escalas de valoración integral en DCA | Formación para obradoiro de xoiaría | Búsquedas biblográficas

USC | Psicoloxía, Educación Social e Traballo Social
UDC | Logopedia e Terapia Ocupacional
CIFP Compostela | Ciclo de atención a persoas en situación de dependencia e Ciclo superior
de Integración social
UNED | Máster en Psicoloxía Sanitaria
UNIR | Máster en Psicoloxía Sanitaria
Colaboraron con Sarela
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CALIDADE
O SADT conseguiu a certificación de calidade
segundo a norma ISO 9001:2015 e decidiuse
ampliar o alcance a toda a entidade. 2018 foi
un ano importante porque traballouse durante
todo o ano para acadar a certificación de calidade tamén para os servizos de información e
orientación, rehabilitación, orientación laboral
e mantemento e mellora da autonomía e inclusión. Este fito que se conseguiu en febreiro de
2019.

