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Federación de Asociacións  
  de Familiares e Persoas 

  con Enfermidade Mental 
  de Galicia

QUEN SOMOS?
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- Entidade sen ánimo de 
lucro e declarada de 
interese público

- Entidade formada por 
usuarios e familiares
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Delegación Vigo - FEAFES Galicia 
Rúa Serafín Avendaño, 18-baixo. Oficina 11.
36201 Vigo.
Telf. 986 48 57 79
Fax. 986 4857 84
E mail: feafesvigo@feafesgalicia.org
Web: www.feafesgalicia.org

- Centro sanitario

- Centro Colaborador do SPEG

- Axencia de Colocación

mailto:delegacion.vigo@feafesgalicia.org
http://www.feafesgalicia.org/
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CANTOS SOMOS EN GALICIA?

Datos extraídos do censo da Consellería de Política Social do 2016 e da Estratexia galega 
sobre discapacidade 2015-2020. Certificados nos que consta EM como causante da mesma, 
como doenza única ou conxunta con outras. 
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• É a segunda causa de discapacidade despois da física.

• As enfermidades mentais supoñen o 40% das enfermidades crónicas en 
Europa, porcentaxe superior á do cancro e os trastornos cardiovasculares.

• O seu impacto na calidade de vida do paciente é superior ó da artrite, 
diabetes, enfermidades cardíacas, etc.

• En Europa, 1 de cada 10 cidadáns padece algún problema de saúde 
mental que require apoio profesional.

O IMPACTO DA ENFERMIDADE MENTAL
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QUE OFRECEMOS?
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• Centros de rehabilitación psicosocial
• Centros ocupacionais
• Vivenda: pisos tutelados e residencias
• Axuda a domicilio
• Grupos de autoaxuda
• Atención á exclusión: centros   
penitenciarios e persoas sen fogar
• Asesoramento, Información e Orientación
• Inserción e Incorporación laboral
• Atención á exclusión: persoas sen fogar e 
grave risco de exclusión
• Apoio e atención sociofamiliar
• Asesoría xurídica
• Ocio deportes e respiro familiar
• Comunicación e sensibilización
•Programa de voluntariado 
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Vía acceso:
ASOCIACIONES DA FEDERACIÓN

OUTROS SERVICIOS: 

Centro de Valoración de Discapacidade

Unidades de Saúde Mental, etc.

Oficinas de Emprego

Outras Entidades de Discapacidade

Boca a Boca, Web, Noticias, etc…

Atención Primaria, SS. SS., Asociacións, etc.

A quén se atende:
Toda persoa que estea en situación de buscar una saída laboral:

- Con ou sin certificado de valoración de minusvalía 
- Anotad@ ou non como demandante de emprego no SPEG
- Pensionista, con incapacidade laboral, etc.

Programa OEDEM



PROGRAMAS DE 
EMPREGO



PROGRAMA DE INSERCIÓN 
LABORAL OEDEM:

Facilitar a Facilitar a Inserción Laboral Inserción Laboral das das PersoasPersoas con  con 

enfermidade mental a través de accións de enfermidade mental a través de accións de 

InformaciónInformación, , OrientaciónOrientación, , FormaciónFormación, , 

IntermediaciónIntermediación laboral,  laboral, ApoioApoio para o  para o 

MantementoMantemento do posto de traballo. do posto de traballo.



OEDEM 
(Observatorio de Emprego 
de Persoas con E.M.)

ENTIDADES COLABORADORASENTIDADES COLABORADORAS

PRESTACIÓNS
CONTRATOS 
DEMANDAS
ETC.

FORMACIÓN

Xestión Perfil 
Intermediación

Xestión 
FormaciónMetodoloxía IPI 

(Itinerario Persoal 
para a Inserción 

Laboral)

Acceso 
formación

Dereitos–Deberes
Compromiso

OFICINAS OFICINAS DEDE  
EMPREGOEMPREGO

CENTROS ESPECIFICOSCENTROS ESPECIFICOS
ORIENTACIÓNORIENTACIÓN

Derivación
Centro de 

Orientación

Orientación 
Laboral



PROGRAMA INCORPORA

Baséase na prospección de empresas, tarefas de 

seguemento-titorización en todo o proceso de 

integración laboral, dirixidas a facilitar o acceso ó 

mercado laboral de traballadores/as procedentes 

de colectivos especialmente fráxiles.



PROGRAMA PRACTICUM

Programa de prácticas non laboráis en Empresa 

ordinaria e CEE. Busca o achegamento entre 

empresa e persoa en procura de emprego.



PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO

Programa específico con actividades formativas, 

asesoramento laboral, titorías de emprego, 

prácticas non laboráis en empresa, etc., no que se 

pretende conseguir a inserción laboral dun grupo 

de 15 demandantes de emprego con discapacidade 

por EM



EMPREGO CON APOIO-ECA

Accións de orientación e acompañamento 

individualizado no e para o traballo; teñen por 

obxecto facilitar a adaptación social e laboral 

dos traballadores/as con discapacidade en 

empresas do mercado ordinario de traballo. 



PROGRAMA XUNTOS SOMOS CAPACES 
FUNDACIÓN MAPFRE

O programa ofrece ás empresas interesadas en 

integrar a persoas con discapacidade a través 

de Prácticas, recursos para o apoio durante o 

proceso de intermediación, adaptado as súas 

necesidades e incentivos a contratacións. 



PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO  DE HHSS E 
PRELABORÁIS PARA PEM EN SITUACIÓN OU RISCO 

DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Accións de formación centradas na mellora da 

competencia social e relacional vinculada ao entorno 

principalmente laboral. Trabállanse aspectos de 

desenvolvemento ante a procura de emprego a nivel: 

motivación, actitude na procura de emprego e 

competencias persoais de cara á incorporación laboral.
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INTERMEDIACIÓN LABORAL

SERVIZO DE  SERVIZO DE  
 INSERCIÓN INSERCIÓN

TRABALLADORESTRABALLADORESINTERMEDIACIÓNINTERMEDIACIÓN
EMPRESAEMPRESA

PROSPECCIÓN PROSPECCIÓN 
LABORALLABORAL
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REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NON LABORÁIS

Oportunidade de realizar unha aprendizaxe de carácter práctica no posto Oportunidade de realizar unha aprendizaxe de carácter práctica no posto 
de traballo.de traballo.

Obter o feed-back sobre o grado de desenrrolo das competencias dos Obter o feed-back sobre o grado de desenrrolo das competencias dos 
participantesparticipantes

Permitir que os demandantes se familiaricen no entorno de traballo sen Permitir que os demandantes se familiaricen no entorno de traballo sen 
a presión dunha relación laboral pura.a presión dunha relación laboral pura.



                                                                FEAFES Galicia  

¿QUÉ É O EMPREGO CON APOIO?

Metodoloxía que posibilita o emprego no mercado laboral ordinario das 
persoas con discapacidade

Dende 2010 adaptado ao noso colectivo en Galicia

Emprego con Apoio é: 
-Traballo remunerado no mercado competitivo (non 
protexido)
-Sistema de apoios individualizados
-Igualdade de oportunidades na sociedade
-Inclusión social a través  de apoios naturais dentro e 
fora da empresa
-Posibilitar a promoción persoal e laboral das persoas 
con diversidade funcional
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FASES DO EMPREGO CON APOIO

1. Valoración do 
candidato e perfil 
profesional

 2. Apoio e Busca activa de 
emprego

 3. Incorporación e  
Adaptación ao posto

4. Seguemento para o mantemento do 
posto

5. Autonomía da 
persoa



Establecer 
seguementos 

periódicos

Práctica da 
escoita activa 
e  asertividade

Relación 
próxima e 
empática

         ASPECTOS CLAVE DA INCLUSIÓN LABORAL

RELACIONADOS 
CO VÍNCULO CO 
PROFESIONAL DE 
REFERENCIA



RELACIONADOS COAS COMPETENCIAS POSITIVAS 
DA PERSOA

Confiar nas 
posibilidades 

da persoa

Persoa 
protagonista do seu 

proceso de 
inserción

Promover 
autonomía e 
integración

Propiciar cambio de rol 
persoa enferma a 

persoa traballadora

Reforzo das capacidades 
e habilidades
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RELACIONADOS COA ENFERMIDADE
• Persoas candidatas con adherencia ao tratamento, como elemento facilitador 

para o mantemento do posto.

RELACIONADOS COA EMPRESA

• Transparencia coa empresa respecto do candidato.
• Sensibilización ante o estigma, colaboración e seguementos cos mandos 

intermedios.
• Prácticas formativas no posto de traballo = adaptación = maiores 

garantías de cumprimento dos obxetivos.

RELACIONADOS CO ENTORNO
• Papel da familia, entorno relacional, Rede de saúde mental, outros 

servizos.
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Brote 
(inicio da enfermidade)

INTEGRACIÓNPrevención
Sensibilización

Falta de 
información, 
recursos e apoio

Unidade de 
saúde mental

Recursos 
sanitarios

Recursos 
comunitarios

Inclusión 
sociolaboral

+ Empoderamento da persoa con enfermidade mental
+ Recursos coordinados: familiares, sociais, profesionais 

EXCLUSIÓN
- Entre o 25% e o 33% das persoas sen teito teñen un trastorno mental 

grave

- A incidencia da enfermidade mental en prisións  triplica os 
indicadores da poboación xeral

- O 70% dos tutelados  pola FUNGA teñen enfermidade mental (como 
causa única ou asociada a outra patoloxía)

- Entre o 25% e o 33% das persoas sen teito teñen un trastorno mental 
grave

- A incidencia da enfermidade mental en prisións  triplica os 
indicadores da poboación xeral

- O 70% dos tutelados  pola FUNGA teñen enfermidade mental (como 
causa única ou asociada a outra patoloxía)
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INSERCIÓNS LABORAIS POR DIAGNÓSTICO
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COLABORADORES
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COLABORACIÓN DAS ADMINISTRACIÓNS

POTENCIAR A 
PRESENZA DE 

CLÁUSULAS SOCIAIS

INCREMENTAR 
PERMEABILIDADE 
DEPARTAMENTAL

APOIO CAMBIOS 
NORMATIVOS

APOIO A PROGRAMAS, 
SERVIZOS E 
PROXECTOS



Saúde Mental FEAFES Galicia
Teléfono gratuito: 900 102 661
Páxina web: www.feafesgalicia.org
Enderezo electrónico: 
feafesgalicia@feafesgalicia.org  

Delegación Vigo - FEAFES Galicia 
Rúa Serafín Avendaño, 18-baixo. Oficina 11.
36201 Vigo.
Telf. 986 48 57 79
E mail: feafesvigo@feafesgalicia.org
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mailto:feafesgalicia@feafesgalicia.org
mailto:delegacion.vigo@feafesgalicia.org
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