MEMORIA ACTIVIDADES 2013
DATOS DA ENTIDADE
Nº socios/as: 114
Período: Do 16 de Xaneiro ao 21 de Decembro de 2013 (mes de agosto
pechado por vacacións).
Horario: De 9:00 a 19:00h.
Días: De luns a venres.

PROGRAMAS REALIZADOS NO 2013:

Vontade é unha Organización Non Gobernamental de ámbito comarcal e
sen ánimo de lucro. O principal obxectivo é a promoción e defensa das
condicións de vida das persoas con discapacidade, até acadar a súa plena
integración educativa, laboral e social.

Vontade agrupa a 114 persoas con discapacidade da comarca do Baixo
Miño, tamén contamos cun grupo de 82 Socios Colaboradores o que a
converte nunha das asociacións máis representativas da comarca.

1/29

Son beneficiarias dos programas e as actividades levadas a cabo por
Vontade as persoas con algunha discapacidade, en idade laboral (16-59
anos) que residen nos concellos do Baixo Miño ou limítrofes (Oia, O Rosal, A
Guarda, Tui, Tomiño, O Porriño, Salceda, Baiona e Gondomar), aínda que
excepcionalmente poden acudir persoas doutros concellos cando debido as
súas características especiais non dispoñan dun recurso adecuado no seu
contorno.
As actividades levadas a cabo no ano 2013 dende Vontade son:
1. ACTIVIDADES FORMATIVAS
- TALLERES FORMATIVOS
o LECTURA DA ACTUALIDADE
o LECTOESCRITURA
o APOIO A ESO
o INFORMÁTICA Á CARTA

- TALLERES OCUPACIONAIS
o TALLER DE COIRO
o TALLER DE MANUALIDADES

o TALLER DE CERÁMICA
- TALLER DE HABILIDADES MOTORAS
o PSICOMOTRICIDADE
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o NATACIÓN TERAPÉUTICA

- TALLER DE HABILIDADES PSICOEMOCIONAIS
o ESTIMULACIÓN COGNITIVA

- TALLER DE AUTONOMÍA PERSOAL/ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA
DIARIA
o COIDADO PERSOAL

- OCIO E TEMPO DE LECER
o SAÍDAS CULTURAIS
o VIDEOFORUM

-

PROGRAMA DE FORMACIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA
QUE RESIDAN NA CC.AA. DE GALICIA
o CURSO DE CONTROLADOR DE ACCESOS

2. OUTROS SERVIZOS
-

TERAPIA OCUPACIONAL

-

PSICOLOXÍA

-

TRABALLO SOCIAL

-

FISIOTERAPIA

-

TRANSPORTE ADAPTADO

-

COORDINACIÓN E ADMINISTRACIÓN
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3. OUTROS
-

MERCADO SOLIDARIO
CAMPAMENTO DE VERAN PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE
I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
II CONCURSO EXPOSICION DE FOTOGRAFIA
IV CONCURSO EXPOSICION DE PINTURA Ó AIRE LIBRE
V CONCURSO EXPOSICION DE PINTURA
CONCURSO DE BELENS
INAUGURACION DO CRD VONTADE E X ANIVERSARIO DA ASOCIACIÓN
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1) ACTIVIDADES FORMATIVAS
- TALLERES FORMATIVOS
o LECTURA DA ACTUALIDADE
Obxectivos: Aumentar os coñecementos das persoas usuarias no relacionado coas
noticias de interese actual.
Contidos: Lectura de xornais, revistas de interese ou noticias a través da rede.
Temporalidade: Luns e mércores de 09:00 a 11:00 horas.

o
o
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o LECTOESCRITURA
Obxectivos: Aumentar os coñecementos das persoas usuarias na lectura, escritura e
cálculo.
Contidos: Este taller serviu para formar e servir de apoio as persoas usuarias no
referente a lectura, escritura, matemáticas básicas...
Temporalidade: martes e xoves de 09:00 a 11:00 horas.

o APOIO A ESO
Obxectivos: Axudar os alumnos matriculados na ESO a conseguir dito título.
Contidos: Guía e ferramenta para a formación daqueles participantes que se
presentaran aos exames de maneira autónoma.
Temporalidade: Martes, mércores e venres de 16:00 a 19:00
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o INFORMÁTICA Á CARTA
Obxectivos: Que as persoas usuarias se familiaricen co manexo do ordenador
(teclado, rato, procesador de textos, folla de cálculo, correo electrónico, etc.).
Contidos: Cada individuo ten un nivel diferente polo que a actividade se imparte de
maneira individualizada acorde cos coñecementos e capacidades de cada un.
Temporalidade: Martes e mércores de 15:30 a 17:00 horas.
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- TALLERES OCUPACIONAIS
o TALLER DE COIRO
Obxectivos: As persoas beneficiarias acadaron os coñecementos en materia de
artesanía necesarios para aumentar as súas oportunidades no acceso o emprego e
integración social.
Contidos:

Identificación dos materiais e a súa utilidade, coñecemento dos tecidos

para a súa manipulación, gravados e troquelados, tinguiduras, cosidos e o acabado.
Temporalidade: Martes e xoves de 15:30 a 17:00 horas
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o TALLER DE MANUALIDADES
Obxectivos: Potenciar o desenvolvemento das súas habilidades cognitivas, creativas
e manuais a través do traballo artesanal na busca da aumentar a súa creatividade.
Contidos: Utilización de técnicas de pintura, modelado, recortado, etc. a través do
uso correcto dos utensilios básicos e afianzamento no movemento para conseguir
precisión na realización.
Temporalidade: Martes de 11:00 a 13:30 e xoves de 11:00 a 13:30 e de 15:30 a
19:00 horas.
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o TALLER DE CERÁMICA
Obxectivos: Desenrolar as capacidades de creación de deseños e elaboración
destes en cerámica proporcionando a persoa usuaria unha ampla variedade de
técnicas e coñecementos .
Contidos: Identificación dos materiais e a súa utilidade, Planificación do obxecto,
Realización do deseño.
Temporalidade: Luns e mércores de 15:30 a 19:00 horas.

TALLER DE HABILIDADES MOTORAS
o PSICOMOTRICIDADE
Obxectivos: Lévanse a cabo actividades que fomentan o
funcionamento das distintas capacidades e funcións do
corpo co fin de mellorar as habilidades motoras dos
beneficiarios.
Contidos: Neste taller traballouse a coordinación motora
fina e grosa, a coordinación óculo-manual, o ton e forza
muscular e a resistencia entre outros.
Temporalidade: Luns a xoves de 09:30 a 11:30 horas.
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o

NATACIÓN TERAPÉUTICA

Obxectivos: Os obxectivos desta actividade é, sobre todo, a rehabilitación,

pero

tamén axuda a persoa usuaria a adquirir independencia a hora de moverse na auga e
como iniciación a natación.
Contidos: Serie de exercicios para mellorar a súa mobilidade, a súa autonomía dentro
da auga e nalgúns dos casos veu a servir de apoio a rehabilitación que xa realizan
tanto fora como na propia entidade.
Temporalidade: Os venres de 12:15 a 13:00 horas.
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- TALLER DE HABILIDADES PSICOEMOCIONAIS
o ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Obxectivos: Mellorar as capacidades cognitivas das persoas usuarias.
Contidos: Neste taller traballáronse as capacidades mentais, a memoria, a atención e
resolución de problemas das persoas usuarias segundo as súas necesidades.
Temporalidade: Martes de 18:30 a 20:30, mércores e xoves de 11:30 a 13:30 h.

- TALLER DE AUTONOMÍA PERSOAL/ACTIVIDADES BÁSICAS DA VIDA
DIARIA
o COIDADO PERSOAL
Obxectivos: Adquisición de habilidades na realización das actividades da vida diaria
para o fomento da autonomía persoal.
Contidos: Actividades destinadas o autocoidado (aseo persoal, deambulación,
alimentación, vestido, sono...).
Temporalidade: Luns a venres de 13:30 a 16:30 horas.
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- TALLER DE ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS NA VIDA DIARIA
Obxectivos: Inclúe tódalas actividades orientadas cara a interacción co medio, como
poden ser o uso de sistemas de comunicación, manexo do diñeiro, coidado da saúde e
manutención...
Contidos: Fomentouse a autonomía persoal a través dos talleres de cociña, onde coa
colaboración do persoal do centro as persoas usuarias realizaban actividades da vida
diaria como facer a compra, elaborar os menús semanais, cociñar, limpar....
Temporalidade: Luns a venres, das 13:30 a 15:30 horas.

- OCIO E TEMPO DE LECER
o SAÍDAS CULTURAIS
Obxectivos: Conseguir que as persoas usuarias gocen dun tempo de lecer, cultura e
esparexemento no que compartir momentos de ocio cos demais compañeiros así
como co seu entorno máis próximo.
Contidos:
- Oferta cultural (museos, cinemas, excursións).
- Uso e goce de actividades ao aire libre.
- Actividades deportivas.
- Celebración de eventos e tradicións (Samaín, Magosto, Nadal, Entroido...).
Temporalidade: Venres de 15:30 a 19:00 h, aínda que se o desprazamento é lonxe
a saída é de a xornada completa (de 9:00 a 19:00h).
As saídas durante o ano 2013 foron as seguintes:
 Dia no río Miño (30/06/2013)
 Bautismo de río (02/07/2013)
 Visita a Guarda (13/07/2013)
 Visita as Murallas (20/07/2013)
 Visita a Cea
(13/09/2013)
 Visita o Mosteiro de Oseira (13/09/2013)
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Visita a Santiago de Compostela (22/11/2013)
Visita a Radio Tui (29/11/2013)
Dia da Discapacidade (04/12/2013)
Cea de Nadal (13/12/2013)
Visita a pista-halt – Tomiño (16/12/2013)
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o VIDEOFORUM
Obxectivo: Recuperar e mellorar habilidades cognitivas dende unha perspectiva
lúdica durante a película e socializadora durante o posterior debate.
Contidos:

Os venres pola tarde cando non hai saídas de ocio e tempo libre fanse

sesións de videoforum,

onde as persoas usuarias visualizan películas de diferentes

temáticas e o rematar a mesma se realiza un debate.
Temporalidade: Venres de 15:30 a 19:00 horas alternándose coas saídas de ocio e
tempo de lecer.
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- PROGRAMA DE FORMACIÓN DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE FÍSICA
QUE RESIDAN NA CC.AA. DE GALICIA
o CURSO DE CONTROLADOR DE ACCESOS
Obxectivo: Adquirir os coñecementos precisos para desempeñar un posto de traballo
como controlador de accesos.
Contidos: O curso dividíuse nos seguintos módulos:
- Área xudírica.
- Área socioprofesional.
- Área técnico-profesional.
- Informática.
- Mecanografía.
Temporalidade: Realizouse dende marzo a junio de 09:00 a 13:30
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o CURSO DE TECNICAS DE BUSQUEDA DE EMPREGO
Obxectivo: Impartición dos coñecementos teórico-prácticos para desenvolverse ante
procesos de selección de persoal.
Contidos:
- reformulación posictiva
- Elaborar carta de presentación e CV
- Afrontar entrevistas de traballo e como abordar o tema da discapacidade
Temporalidade: Realizouse dende 25 ata 27 de xuño (12 hora)
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o CURSO DE AGRICULTURA ECOLOXICA
Obxetivos: Aportar o alumnado os coñecementos propios da agricultura

ecolóxica.
- Mellorar a actitude e motivación de cara o emprego.
- Sensibilizar no referente o medio ambiente.
- Implicar o alumnado na produción e consumo de alimentos ecolóxicos.
- Favorecer a autonomía no campo da horticultura de cara a que supoña
un medio de vida.
- Mellorar os aspectos relacionados co traballo, tales como autonomía,
traballo en equipo, actitudes laborais, etc.
Contidos:

Principios da agricultura ecolóxica
A agroecoloxía
O solo como sustento
Control da produción
Regos e coidados
Fabricación de compost natural
Factores de regulación do compost
Balance nutricional
Resultados finais con factor ecolóxico
Temporalidade: Realizouse dende setembro a novembro. De lunes a venres con un
horario de 9.00 a 14:00
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o CURSO DE HORTA ECOLOXICA E AUTOEMPREGO
Obxetivos: Capacitar a persoa con discapacidade no desenvolvemento das tarefas
propias dos traballadores da horta ecolóxica, mellorando as súas capacidades e
competencias socio laborais e facilitando así o autoemprego.
Contidos:
1) INFLUENCIA DOS FACTORES CLIMÁTICOS E AMBIENTÁIS
a) Plantas e clima.
b) A pluviometría.
c) A protección dos cultivos.
d) As proteccións individuais.
2) RADIACIÓNS TELÚRICAS NO HORTO
a) Influencias das radiacións terrestres nas plantas. A pluviometría.
b) Busca de lugares para plantas sensibles.
3) ESPAZOS DE CULTIVO E REALIZACIÓN DE BANCAIS.
a) Regos.
b) Bancais.
c) Paredes de Crestall.
d) Mesas de cultivo.
4) ASOCIACIÓNS FAVORABLES E DESFAVORABLES.
a) Asociacións que favorecen o aproveitamento do espazo de cultivo.
b) Cultivos asociados. Asociacións favorables e desfavorables.
c) Observar e sacar conclusións.
5) CULTIVOS QUE FOMENTAN A SAÚDE E A BIODIVERSIDADE.
a) Cultivos sinérxicos e simbioses positivas.
b) Elección e situación no horto medicinal.
c) Orientación no cultivo das plantas aromáticas.
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6)

FACTORES DE ENERXÍAS SUTÍS.
a) Períodos propicios para estimular o crecemento das plantas.
b) Ritmos e influencias da Lúa. A lúa crecente e a lúa decrecente.
c) Influencia da lúa na agricultura tradicional.

7) METODOLOGÍA, PLAN DE TRABALLO E ACTIVIDADES EN TORNO AO
HORTO.
a) Experimentación.
b) Constatación.
Temporalidade: Realizouse con data de inicio 21/10/2013 a data de fin
27/11/2013, de luns a venres.
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2) OUTROS SERVIZOS
-

TERAPIA OCUPACIONAL
Evalúa a capacidade da persoa para desempeñar as actividades da vida diaria e
intervén cando dita capacidade está en risco ou danada. Este profesional axuda
a persoa a adquirir o coñecemento, as destrezas e as actitudes necesarias para
desenrolar as tarefas cotidianas e conseguir a máxima autonomía e integración.

-

PSICOLOXÍA
Evalúa a persoa susceptible de requerir algunha intervención psicolóxica para
posteriormente, se é o caso, programar e implementar un plan de intervención
individualizado e realizar un seguimento do mesmo. Ademais ocúpase de
manexar as intervencións puntuais e en crise.

-

TRABALLO SOCIAL
Este departamento ten como funcións:



Información e asesoramento.



Xestión (valoración previa, acollida e admisión, saída…).



Intervención sociofamiliar.



Coordinación cos Servizos Sociais.



Tramitación e xustificación de subvencións.



Coordinación do voluntariado.



Xestión e coordinación do cumplimento de traballos en beneficio da comunidade
realizados no centro.

-

FISIOTERAPIA
Dende o mes de outubro contamos cunha fisioterapeuta encargada de realizar
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tratamentos individualizados por medio do exercicio terapéutico, calor, frío,
auga,

masaxe

e

electricidade.

Ademais

executa

probas

manuais

para

determinar o valor da afectación e forza muscular, as capacidades funcionais, a
amplitude de movemento articular e medidas da capacidade vital, así como
axudas diagnósticas para o control da evolución.

-

TRANSPORTE ADAPTADO
Este

servizo facilita o desprazamento das persoas usuarias en situación de

discapacidade hasta o CRD Vontade. Este transporte é imprescindible na zona
do Baixo Miño debido o seu carácter rural e a súa elevada dispersión.

-

COORDINACIÓN E ADMINISTRACIÓN
Estes departamentos son os encargados da xestión e dirección do centro. Entre
as súas funcións

destacan a

coordinación dos restantes departamentos que

conforman o CRD Vontade (Terapia Ocupacional, Traballo Social, Psicoloxía,
Formación Ocupacional, Fisioterapia…) así como levar a contabilidade da
asociación.
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3) OUTROS
-

MERCADO SOLIDARIO
Esta iniciativa ten como obxectivo principal dar a coñecer a labor que se leva a
cabo dende esta Asociación, así como a captación de persoas

usuarias e

voluntarios.
Ao longo do ano Vontade xunto con outras asociacións que tamén traballan a
favor das persoas con discapacidade, montan este mercado en diferentes
concellos de Pontevedra e venden os produtos de artesanía confeccionados por
as persoas usuarias nos talleres.
As asociacións que conforman esta alianza son Avelaíña, San Xerome, COGAMI
Mos, Alento, Aceesca e Vontade.
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-

CAMPAMENTO DE VERAN PARA NENOS CON DISCAPACIDADE

Dende o 17 de xullo ao 7 de agosto o Concello de Tomiño puxo en marcha un
“Campamento de Verán” dirixido a persoas con discapacidade. Esta nova
actividade enmarcada dentro da programación de verán do Concello realizouse nas
instalacións do Centro de Recursos de Persoas con Discapacidade VONTADE (n
horario de mañá, e estará dirixida a persoas con discapacidade entre 10 e 20
anos.

A finalidade deste campamento foi a de proporcionar unha oferta de lecer inclusiva
onde se intentou acadar unha maior capacidade de socialización e de estimulación
da autonomía persoal a través da realización de actividades lúdicas, cun programa
de actividades o suficientemente flexible para poder adaptalo ás necesidades de
cada participante
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-

I CONCURSO DE FOTOGRAFIA

-

II CONCURSO EXPOSICION DE FOTOGRAFIA
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-

IV CURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA EN SALA

-

V CURSO EXPOSICIÓN DE PINTURA Y DIBUJO AL AIRE LIBRE

-

CONCURSO DE BELENS
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-

INAUGURACIÓN DO CRD VONTADE
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ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE

- Os OBXECTIVOS da entidade recóllense nos Estatutos. Os acadados no ano 2013
son:

1. Defender a dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade.
2. Promover a integración das persoas con discapacidade.
3. Promover actitudes positivas cara a persoa con discapacidade.
4. Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da
discapacidade.
5. Desenvolver programas e actividades relacionados co fomento e participación do
Voluntariado Social.
6. Promove e poñer en funcionamento todo tipo de iniciativas culturais, educativas e
de lecer orientadas ás persoas con discapacidade.
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- RECURSOS ECONÓMICOS
As subvencións percibidas pola entidade no ano 2013 son:
IMPORTE

ENTIDADE

CONCEPTO

Consellería de Traballo e
Benestar

Programas de
Cooperación

53.001,00 €

Deputación Pontevedra

Concurso Literario

574,00 €

Ss ss Especializados

6.000,00 €

Deputación Pontevedra

CONCEDIDO

1.592,90 €

Concello de Tomiño

Cultura

Concello de Tomiño

Servicios Sociais

1.347,09 €

Concello de Tui

Viaxando pola cultura
Galega

2.000,00 €

Deputación Pontevedra

Adquisición Equipamento

4.000,00 €
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