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ANO 2020

Un ano inesquecible pero esperemos que irrepetible

O 2020 comeza coa mesma ilusión que os anos anteriores, empezamos o ano con ganas de
poñer en marcha novos proxectos, como a construción do novo centro de día.
Nese momento nada nin ninguén podía predicir o mal ano de pandemia que nos esperaba
debido ao COVID-19, pero así foi, no mes de marzo, declárase o estado de alarma e o
confinamento domiciliario, supoñendo para nosa asociación o peche do centro ocupacional
e o centro de día, pero seguindo coa actividade nas dúas residencias.
O confinamento foi unha etapa difícil para todos, aos residentes custoulles aceptar que non
se podía saír do centro para realizar as actividades que formaban parte das súas rutinas
diarias como saír de paseo, a tomar unhas tapas, quedar cos voluntarios...., isto sumado a
que non podían ir ás súas casas nin visitar ás súas familias afectou o seu estado emocional,
pero día a día púidose superar realizando actividades gratificantes para eles, compartindo
tempo de faladoiros, xogos, risas...
Esta situación tamén foi dura para os profesionais, porque ademais das incertezas da
situación sanitaria sumábaselles a preocupación de poder contraer o virus e infectar aos
residentes, situación que por sorte non sucedeu durante o ano 2020.
Desde a Xunta Directiva da asociación queremos agradecer unha vez máis o esforzo e bo
facer do persoal que nestes momentos demostraron a súa profesionalidade, agradecer ás
familias por confiar en nós; tamén quero facer un recordatorio a todas esas persoas tan
especiais, os voluntari@s, que na medida do posible estiveron ao noso lado, nesta ocasión
de forma virtual para dar apoio, ánimo e entretemento a todos os residentes, sen vós nada
sería o mesmo.

Mª Encarnación Montero Luces
Presidenta

SERVIZOS

CENTRO OCUPACIONAL

CENTRO DE DÍA (UAP)

Formado por 5 talleres que prestan un servizo
de terapia ocupacional e de axuste persoal e
social a 66 persoas con discapacidade
intelectual maiores de 18 anos.

A unidade ofrece unha atención individualizada
a 28 persoas con discapacidade intelectual
con necesidade de apoios especializados para

CENTRO RESIDENCIAL
"JUAN VIDÁN TORRES"

VIVENDAS COMUNITARIAS

A residencia está formada por 35 persoas con
discapacidade intelectual que necesitan
apoios para desenvolver as actividades da
vida diaria. Este servizo permanece aberto os
365 días do ano.

realizar as actividades da vida diaria

É o fogar de 24 persoas con discapacidade
intelectual que necesitan apoios puntuais
onde aprenden a convivir e desenvolver a súa
autonomía doméstica e social.

ASPAS EMPREGO

En 2005 créase o centro especial de emprego co fin de xerar unha alternativa empresarial para
crear emprego para as persoas con discapacidade da asociación que, por distintas razóns, non
acceden a un traballo nunha empresa ordinaria.
En 2019 cualifícase como CEE SEN ÁNIMO DE LUCRO.

PROGRAMAS

PROGRAMA DE LECER, DEPORTES
E VOLUNTARIADO

Este programa facilita os apoios necesarios
para o desenvolvemento persoal e inclusión das
persoas con DI, a través do gozar do lecer e o
deporte.
En canto ao programa de voluntariado, toda
persoa interesada en compartir o seu tempo coas
PCDI teñen un sitio na nosa entidade,
participando nas actividades de lecer e deportes.

TEATRO

O musical voa a Cangas de Morrazo onde se
representa no mes de febreiro, dando continuidade
ao proxecto de percorrer a comunidade galega para
mostrar as capacidades das persoas e dar
visibilidade ao noso colectivo.

SERVIZO DE FAMILIAS

O obxectivo do servizo é apoiar ás familias
que teñen algún membro con DI na entidade
Aspas.
Trabállase tanto individualmente con cada
persoa con DI e a súa familia, como grupal
ofrecendo actividades para todas as familias

PROGRAMA DE AUTOXESTORES

Os autogestores reúnense para debater temas
e fomentar a súa autonomía

PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR

Programa de estancia temporal para dar
apoio ás familias na atención á persoa con
discapacidade intelectual nos momentos de
cansazo, estrés e/ou emerxencia familiar.

A
CHEGADA
DO CONFINAMENTO

A mediados do mes de marzo comeza o confinamento domiciliario e empeza unha
etapa diferente na asociación que implica adaptarnos á nova situación, tentando
dar resposta ás necesidades que xorden, en definitiva, TÓCANOS REINVENTAMOS.

Deseñamos nova actividades

Nesta etapa queriamos seguir acompañando ás persoas con discapacidade
intelectual confinadas nos seus domicilios polo peche dos centros, para iso
deseñamos unha serie de concursos de repostería, cociña, debuxo...

Conectámonos... vía en liña

A tempos de confinamento novos retos
A necesidade de relacionarse, de seguir xuntos, motivounos para utilizar as novas
tecnoloxías e aplicacións, como o zoom, as videollamadas de WhatsApp...

Nas residencias

Tempos de convivencia

Tanto na residencia "Juan Vidán Torres" como nas vivendas comunitarias de
San Marcos preparáronse para vivir o confinamento da forma máis segura
posible para protexer aos residentes.
A asociación adquire o material necesario
para loitar contra a pandemia: máscaras,
EPIs, productos desinfectantes...
Fórmase ao persoal en medidas
preventivas e protocolos de actuación, de
limpeza e desinfección...

Empezan as primeiras PCR
e SOMOS NEGATIVOS

Durante o confinamento fanse PCR para
revisar se hai algún caso de COVID, e a
partir do último trimestre do ano revísase
semanalmente a todos os traballadores
mediante cribados de saliva

Mantemos o contacto coas familias e amigos

A través de vídeos, fotos , videollamadas... os residentes conversan e ven aos
seus seres queridos, os voluntarios, aos compañeiros que están na casa.

Dedicamos máis tempo a facer
Cociñamos

Lemos, pintamos,
facemos manualidades...

actividades que nos gustan
Baile e Karaoke
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Celebramos as festas

Facemos deporte

Todas as actividades realizáronse cando legalmente foron permitidas

DESPOIS
DO CONFINAMENTO

Activamos
Plan de Actividades na comunidade

Actívase un plan de actividades para apoiar ás persoas usuarias e ás súas familias
mentres o centro ocupacional e centro de día permanecen pechados.
O plan consiste en saídas de lecer polas contornas naturais de Galicia en grupos
pequenos de non máis de 4 persoas, ofrecendo un servizo dunha forma non só
máis integradora senón tamén cumprindo de forma estrita as recomendacións de
seguridade fronte o COVID-19.

Continúa o programa de respiro familiar

No verán organízanse quendas de
respiro en grupos de 2/3 persoas con 2
monitores onde se priorizan as saídas á
contorna natural sen afluencia de xente.
O servizo leva a cabo garantindo todas
as medidas de prevención.

Campamentos de verán

Participamos en dous campamentos organizados por Special Olympics Galicia.

Chega setembro
e con el

a reapertura de
centro ocupacional e UAP

Con ilusión preparámonos para recibir a todas as persoas dos servizos de atención diurna,
para iso preparamos un protocolo de actuación para a prevención do contaxio do Covid19.
Este plan consiste en:
Tanto o persoal como os usuarios deberán utilizar sempre a máscara mentres
permanezan no centro.
Creamos grupos burbullas, é dicir, cada taller funciona de forma independente ao
resto, os membros de cada taller manteranse a unha distancia de 2 metros do resto
de persoas.
Cada grupo burbulla ten o seu espazo ao aire libre, baños e materiais, independente ao
resto de grupos.
Tómase a temperatura e saturación de osíxeno a todos os usuarios á entrada e saída
do centro, en caso de presentar medidas altas non se poderá acceder ao centro, e
procédese á desinfección de mans e zapatos.
Organízanse dúas quendas de comedor para respectar a distancia de 2 metros entre
comensais de diferente grupo burbulla e de 1,5 metro entre comensais do mesmo
grupo.
Dótanse aos talleres e centro de día de avituallamento para os descansos (café, leite,
galletas...) para evitar xuntarse con outros grupos.
Os residentes da vivenda San Marcos forman dous grupos de traballo, independentes
aos talleres ocupacionais para evitar o contacto entre os usuarios do día e os
residentes.
Abrimos o 1 de setembro pero debido á gran incidencia de casos en Santiago as
autoridades pertinentes deciden que os centros permanezan pechados a partir do 3 de
setembro ata o 21 de setembro inclusivo.
Mentres nos dedicamos a dar unha atención individualizada.

INVERSIÓNS

Todos os anos invístese en varios equipamentos e/ou obras para mellorar as instalacións e
prestar un mellor servizo, este ano investiuse en:

CONTINÚA A OBRA DO NOVO CENTRO DE DÍA RESIDENCIAL

Adquírense electrodomésticos para as vivendas,
diversa maquinaria e ferramentas para o taller de
xardinería, unha prensa de cartón, pantallas
interactivas para a UAP, tablets, computadores,
unha furgoneta adaptada...

No centro residencial "Juan Vidán Torres"
renóvase a cámara frigorífica, recolócase a
zona de lavandería que se dota cunha nova
lavadora e secadora.

SOPORTAL BAIXO CUBERTA
En San Marcos construíuse un soportal para
cubrir a zona de talleres ata o comedor.

Todas as melloras foron posible grazas ás axudas recibidas de subvencións da Deputación da
Coruña, Fundación ONCE e a través dos programas de interese xeral para fins de carácter social,
con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF.
Este ano por mor da pandemia tivemos que investir máis de 50.000 € en equipamento para previr
o risco de contaxio do COVID-19, material como máscaras, EPIs (Equipo de protección individual),
produtos de desinfección ...
A Xunta de Galicia a través da plataforma loxística Clonegal abastécenos de material de
protección como máscaras, produtos desinfectantes, luvas, batas, pantalla faciais...

COLABORADORES

Asociación ASPAS
Rúa Sta Teresa de Jornet nº 19
15890 Santiago de Compostela
Tlf. 981 58 20 50

Síguenos:
www.asociacionaspas.org
www.facebook.com/AsociacionASPAS
www.instagram.com/asociacion_aspas
twitter.com/AsociacionAspas

