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Rodaxe da curta “Buenas noticias” de Down Coruña

80% DE APROBADOS DAS ENTIDADES
DOWN NAS OPOSICIÓNS DE FACENDA
Un total de 57 persoas pertencentes ás entidades Down en
Galicia aprobaron o exame das oposicións convocadas
pola Consellería de Facenda para persoas con
discapacidade intelectual, o que supón un 80,3% de
aprobados en relación ó total de presentados (71). Esta
proba, que se celebrou o pasado 8 de abril no Palacio de
Congresos de Santiago de Compostela, correspondía á
primeira fase do proceso selectivo para o ingreso na
categoría 003 (ordenanzas e outras) do grupo V de
persoal laboral fixo da administración autonómica, que
contempla 6 prazas para todo o territorio galego.
As persoas que superaron este primeiro exame, e que
pertencen ás entidades Down en Ferrol, A Coruña, Santiago
de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo, quedan
á espera de que se publiquen as listas definitivas tras a
valoración de méritos.
Por outra parte, 32 das 57 persoas aprobadas xa teñen
acreditado un nivel de galego equivalente ou superior ao
Celga 2 e non terán que presentarse á segunda proba.
Antonio, membro de Down Pontevedra “Xuntos”, prepara as oposicións
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Para completar a visita, membros de Down Galicia e Down
Compostela mantiveron unha pequena reunión cos
representantes da Consellería de Sanidade alí presentes,
na que lles presentaron as principais demandas do colectivo
Down en materia de sanidade, que se centran
principalmente no ámbito da atención temperá e do
envellecemento.

O SERGAS ENTREGA A DOWN GALICIA AS
TARXETAS AA, PARA MAIOR ACCESIBILIDADE
A inicios de xuño, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez
Almuiña, fixo entrega a Delmiro Prieto, presidente da
Federación Down Galicia, das primeiras 25 tarxetas AA
(Acompañamento e Accesibilidade) para persoas coa
síndrome de Down.
A tarxeta AA ten como obxectivo favorecer a accesibilidade a
determinados servizos sanitarios dos pacientes diagnosticados
daquelas patoloxías que o Sergas considera indicadas, así
como o acompañamento dos seus familiares ou coidadores.
Inténtase minimizar, na medida do posible, as esperas nas
consultas dos centros de saúde, consultas externas, servizos de
urxencias e hospitalización. Ademais, permite o
acompañamento permanente durante a asistencia sanitaria,
agás se houbera algunha circunstancia clínica que o impedise
ou o desaconsellase.
Este servizo está dispoñible para persoas con trastornos
xeralizados do espectro autista, Alzheimer, parálise cerebral
e, dende o pasado mes de marzo, estendeuse o protocolo a
pacientes con discapacidade intelectual grave asociada a
trastornos de conduta ou problemas de comunicación, marco
no que se inclúen algunas das persoas coa síndrome de Down.
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Momento da entrega das tarxetas AA

TEMOS OS MELLORES YOUTUBERS DO PAÍS!

CATRO ENTIDADES DOWN,
CATRO ORIENTACONSELLOS
Down Galicia presenta cada mes un novo episodio de
OrientaConsello, o microespazo en Youtube dedicado á
busca activa de emprego. Desta maneira, desde abril ata
xullo, catro entregas foron publicadas, tendo como
protagonistas membros de Down Pontevedra “Xuntos”
(Carlos), “Teima” Down Ferrol (Raquel), Down Compostela
(Pamela) e Down Ourense (Alejandro).
Así, Carlos Pais fala da carta de presentación, Raquel
Balado indica os mellores lugares onde atopar ofertas de
traballo, Pamela Casagrande da consellos para afrontar
unha entrevista de traballo, e finalmente, Alejandro Nieto
fala da comunicación non verbal na propia entrevista.
Esta iniciativa da Federación reivindica a inclusión e a
filosofía colaborativa da rede, compartindo con todas
aquelas persoas que o desexen consellos e trucos que as
axuden na complicada tarefa que supón atopar un traballo.
Desta maneira, persoas usuarias das distintas entidades
Down de Galicia tratan a través de vídeos breves e
divertidos diversos temas do mundo da Orientación Laboral.

Fai click nas seguintes imaxes para ver os vídeos!

Fotograma do primeiro OrientaConsello, con Miguel Vázquez
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Capítulo 3: Como se fai unha carta de presentación,
por Carlos Pais

Capítulo 5: A estratexia antes da entrevista de traballo,
por Pamela Casagrande

Capítulo 4: Onde procurar ofertas de emprego,

Capítulo 6: A comunicación non verbal na entrevista,

por Raquel Balado

por Alejandro Nieto
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AS PROBAS DO CELGA, MÁIS ACCESIBLES
COA AXUDA DE DOWN GALICIA

A importancia das adaptacións nos procesos selectivos
Está comprobado que cada persoa ten unhas capacidades
diferentes e algunhas delas están máis desenvolvidas que
outras. A comprensión é unha de estas capacidades e pode
estar limitada por diversas circunstancias.

Máis de 250 persoas participaron en xuño nas probas para
a obtención dos certificados Celga 2 que se celebraron na
Escola Galega de Administración Pública (EGAP) de
Santiago de Compostela. Estas certificacións, dependentes
da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de
Galicia, permiten acreditar o coñecemento que unha persoa
ten do galego a efectos de xustificar méritos ou requisitos
laborais e académicos.

As adaptacións son axustes ou modificacións que se levan a
cabo en diferentes elementos coa fin de responder ás
necesidades de comprensión dunha persoa.
No caso dos procesos selectivos, son necesarias as
adaptacións de tempos e de materiais para facilitar a
comprensión e a realización das probas a aquelas persoas
con discapacidade intelectual que o precisen.

Nesta edición, estas probas de certificación foron máis
accesibles que en anos anteriores grazas ás achegas da
Federación Down Galicia. Deste xeito, as persoas
participantes con discapacidade intelectual puideron solicitar
antes da realización das mesmas, unha serie de adaptacións
para facilitarlles o proceso. No caso concreto da Federación,
unha decena de persoas das entidades Down da provincia
de Pontevedra puideron beneficiarse das medidas propostas
por Down Galicia.

Así, de entre as adaptacións realizadas para as
certificacións da proba do Celga 2 destacan a redacción
da proba escrita coa técnica da lectura fácil e a ampliación
do tempo para a realización das mesmas.
Que é a lectura fácil?
A lectura fácil é a metodoloxía que se utiliza para facilitar
o acceso á información a todas aquelas persoas que teñen
unha capacidade de comprensión lectora máis baixa.
Trátase de redactar a información con frases sinxelas,
curtas e directas. Non se trata de eliminar información senón
de facela máis comprensible. A adaptación dun texto a
permite que unha persoa con discapacidade intelectual
entenda mellor os contidos e os exames dunha proba.

Se ben é certo que este tipo de adaptacións xa se teñen
realizado en outros procesos selectivos, aínda non se levaran
nunca a cabo nas probas do Celga. Por este motivo, a
Secretaría Xeral de Política Lingüística contactou coa
Federación Down Galicia e iniciou así un proceso de
coordinación para chegar a un acordo que puidese facilitar
ás persoas con discapacidade intelectual a realización das
probas.
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Javier Arias, empregado de BBVA e un dos promotores
desta iniciativa, destacou que están “moi satisfeitos de estar
hoxe aquí, e conseguir apoiar a estas catro asociacións
facendo o deporte que nos gusta e únenos a todos”. “Como
empregado de BBVA sinto especialmente orgulloso de
pertencer a unha entidade que continuamente está a crear
oportunidades nas sociedades onde está presente, esta
iniciativa é unha mostra diso”, destacou.

SOLIDARIEDADE E DEPORTE NA INICIATIVA
“SOLIDARIOS NON STOP” DE BBVA
Na última fin de semana de xuño máis de 140 empregados
e amigos de BBVA realizaron o Camiño Francés en bicicleta.
O diñeiro recadado coas achegas por participar nesta
actividade será destinado de maneira íntegra a apoiar o
labor de catro asociacións sen ánimo de lucro: ASDEGAL,
Federación Síndrome de Down Castela e León, Down
Galicia e Fundación Lukas.

Sobre ‘Solidarios non stop’
Para organizar esta iniciativa os empregados de BBVA
contaron co apoio de BBVA Asset, unidade do Grupo BBVA
que engloba as xestoras de fondos de investimento e
pensións. O camiño estivo dividido en 30 etapas e
completouse por relevos. Os equipos participantes levaron
como testemuña un bidón ciclista que se foi pasando ata
completar o traxecto.

Empregados de BBVA, co apoio de BBVA Asset Management
e a colaboración da Oficina de Voluntarios da entidade,
uníronse para organizar ‘Solidarios non stop’ e completar
por etapas o Camiño de Santiago en bicicleta por unha boa
causa. O propósito desta iniciativa foi recadar fondos para
fins solidarios: os 4.000 euros de beneficio destinaranse a
apoiar os proxectos de ASDEGAL, Federación de Síndrome
de Down Castilla y León, Down Galicia e Fundación Lukas.

O propósito desta iniciativa foi contribuír coa Fundación
Lukas na compra de bicicletas adaptadas para persoas con
discapacidade severa; con ASDEGAL, na compra de tablets
para apoiar no estudo a nenos e nenas en situación de
desamparo social; coa Federación Down Castilla y León, na
organización do encontro vacacional de verán para os
asociados; e con Down Galicia, nun proxecto de atención
temperá para nenos e nenas.

Tras a súa saída o venres 23 desde Roncesvalles e dous días
de intenso pedaleo, os integrantes desta peculiar caravana
foron escoltados pola Policía Local de Santiago de
Compostela na súa chegada á Praza do Obradoiro. Este
lugar emblemático foi o escenario do resultado desta
fazaña. Luís Escámez e Javier Arias en representación do
Territorial Noroeste de BBVA; e Pablo Palacio, en
representación de BBVA Asset Management, foron os
encargados de entregar os cheques ás catro asociacións por
un importe total de 4.000 euros.
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Javi (fillo) e Delmiro Prieto (pai) chegan ao Obradoiro

108 PERSOAS DAS ENTIDADES DOWN
TRABALLANDO NO 1º CUADRIMESTRE
Cento oito mozos e mozas coa síndrome de Down e/ou
discapacidade intelectual, usuarios e usuarias de entidades
Down en Galicia, atópanse traballando ao peche do
primeiro cuadrimestre do 2017 en empresas ordinarias da
súa contorna.
Por áreas de influencia desde as entidades Down en
Galicia, na zona de Vigo son 49 as persoas que contan cun
mínimo dun contrato nestes intres, 13 en Pontevedra, 11 en
A Coruña, 10 en Compostela, 9 en Ferrol, 8 en Ourense e 8
en Lugo.
Destaca principalmente o número de contratados neste
momento de xeito indefinido, xa que 59 persoas coa
síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual do
servizo de emprego das entidades Down en Galicia gozan
da tranquilidade que outorga este tipo de contrato grazas
ó seu bo facer nos seus postos de traballo.
Todos eles son participantes do servizo de Emprego con
Apoio que as entidades Down teñen en funcionamento
dende xuño de 2002. As persoas inscritas neste servizo, que
suman un total de 193 entre todas as entidades Down,
reciben unha formación e unha preparación laboral que lles
permite desempeñar os postos de traballo máis axeitados
segundo as capacidades de cada quen.

Fran Fianza, membro de Down Compostela, en Keramat
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Grazas a estas contratacións, os traballadores e
traballadoras están a adquirir experiencia en postos tan
variados como auxiliar de comedor, axudante de camareiro,
expendedor de gasolina, masaxista ou operario dunha
empresa de automoción, entre moitos outros.

Este modelo baséase nun sistema estruturado de apoios e
acompañamentos para guiar ás persoas demandantes de
emprego a través de todo o proceso de inserción sociolaboral e asegurar a súa correcta incorporación ao posto
de traballo.

No pasado exercicio 2016, foron 127 as persoas que
contaron con unha oportunidade laboral asinando un total de
161 contratos, o que pon de manifesto a inestabilidade e a
temporalidade nas contratacións dentro deste colectivo.

Deste xeito, as persoas que se incorporan a un posto,
contan co apoio dun preparador ou preparadora laboral
que se encarga de levar a cabo unha formación específica
no propio posto de traballo, para que o traballador ou
traballadora poida ir adquirindo progresivamente unha
adecuada execución das tarefas. O apoio tamén se centra
na potenciación da interacción social cos seus compañeiros e
compañeiras de traballo e na mediación na relación con
eles para que se desenvolva de xeito positivo e natural.

Máis alá do aspecto económico e da liberdade que outorga
ter unha estabilidade laboral, a consecución dun posto de
traballo contribúe na mellora da calidade de vida das
persoas usuarias de modo moi positivo, posto que adquiren
un incremento nas cotas de responsabilidade, de autoestima,
de actividade e de autonomía, factores fundamentais para
poder levar unha vida “normalizada”. A nivel de habilidades,
obsérvase un aumento de iniciativa, de responsabilidade e de
ilusión que afecta a todos os ámbitos da súa vida, mellorando
considerablemente a súa sociabilidade.

Paralelamente, as entidades Down realizan un labor de
prospección laboral co fin de dar a coñecer esta iniciativa
entre o tecido empresarial e acadar a súa colaboración por
medio de contratos e/ou prácticas formativas. Neste
sentido, a participación e a cada vez maior presenza das
persoas con discapacidade intelectual nas empresas
ordinarias contribúe de xeito eficaz a desterrar os tópicos
que tradicionalmente se lles atribúen a este colectivo,
resultando un xeito sumamente eficaz de inclusión social.

A metodoloxía Emprego con Apoio
Desde o ano 2002, as entidades Down en Galicia
desenvolven o servizo de Emprego con Apoio, deseñado para
atender especificamente as necesidades e barreiras que as
persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade
intelectual atopan á hora de intentar acceder ao mercado
laboral ordinario.
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DOWN GALICIA SOLICITA Á FEGAMP MÁIS
OPORTUNIDADES LABORAIS

e, polo tanto, o acceso ao emprego público debe estar
fundamentado sobre os principios de igualdade de
oportunidades e non discriminación.

O acceso a un posto de traballo é un dereito universalmente
recoñecido. O seu desempeño inflúe directamente no modo en
que unha persoa percibe aos demais e se percibe a si mesma.
Tamén inflúe no modo en que esa persoa é percibida e
valorada pola sociedade e, por suposto, no grao de liberdade
de que a persoa dispón no aspecto económico e social. Deste
xeito, a actividade laboral, como fin dunha traxectoria
formativa, converteuse nunha das principais canles de inserción
social das persoas con discapacidade intelectual.

Por este motivo, representantes da Federación Down
Galicia reuníronse en xuño con Alfredo García Rodríguez,
Presidente da Federación Galega de Municipios e
Provincias, co obxecto de tratar distintas cuestións de
interese relativas á formación e ao emprego público.
Entre outros temas, os participantes na reunión debateron
sobre as posibles vías de contratación que as
administracións locais e provinciais poden levar a cabo
para incluír no mercado de traballo ás persoas con
discapacidade intelectual. Destaca de entre estas propostas
a necesidade de creación de convocatorias independentes
de emprego público para os integrantes deste colectivo.

É importante destacar que o acceso das persoas con
discapacidade intelectual ao emprego ordinario non é
unicamente unha cuestión relacionada coa empresa privada.
De feito, o Estado é o maior empregador na sociedade actual
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Reunión entre Down Galicia e a FEGAMP

CONVENIO CON POLÍTICA SOCIAL PARA O
MANTEMENTO DA FEDERACIÓN E OS SEUS
PROGRAMAS
Delmiro Prieto, presidente de Down Galicia, e José Manuel
Rey Varela, Conselleiro de Política Social, asinaron no
Edificio Administrativo de San Caetano en maio un convenio
de colaboración entre ambas entidades.
Este convenio, que achegará á Federación 446.838 €, ten
por obxectivo contribuír ao financiamento por parte da
Consellería de Política Social do mantemento de Down
Galicia e das actividades que comportan os servizos que a
entidade ten previsto desenvolver durante o 2017.
Con esta sinatura promóvense os programas orientados a
favorecer a autonomía e a inclusión socio laboral das
persoas coa síndrome de Down. Estes programas están
englobados dentro do Servizo para a Promoción da
Autonomía Persoal (SEPAP) que Down Galicia e as súas
entidades membro levan a cabo. Este servizo está
organizado en diferentes áreas de atención, que
comprenden todo o ciclo vital das persoas usuarias: atención
temperá, educación, formación e emprego, vida adulta e
independente e apoio familiar, entre outras.
Down Galicia presta servizos de apoio ás entidades
membros que traballan na atención ás persoas coa síndrome
de Down e ás súas familias dende unha perspectiva global,
integral e normalizadora.
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Salma, membro de “Xuntos”, nunha sesión con Veli

MÁIS NOTICIAS?

SÉGUENOS!

Accede a www.downgalicia.org para informarte de todas
as novidades e publicacións da Federación e as súas
entidades membro. Velaquí algunhas, fai click para lelas!

DownGalicia.org

Sonora ovación dun repleto Salón Teatro trala
representación do Grupo de Teatro Down Compostela

Twitter.com/DownGalicia

O Grupo de Teatro Down Compostela volveu conseguir o
unha prolongada ovación dos máis de 270 espectadores
que asistiron á representación de “Arturo, Arthur, Artur”,
escrita e dirixida por Lucas Herrador. O Salón Teatro
encheu o seu aforamento para ver a estrea da obra.

Youtube.com/DownGalicia

Facebook.com/DownGalicia

Flickr.com/DownGalicia

O Colexio de Avogados de Ferrol amosa a súa confianza
no programa de Emprego con Apoio coa contratación de
Juanjo
Xuño será un mes marcado no calendario de Juanjo
Castrillón. E é que no día de onte, este membro de Teima
Down Ferrol, iniciou a súa andaina profesional no Colexio
de Avogados da cidade ferrolá.
A Deputación da Coruña continúa apoiando a inserción
laboral de persoas coa síndrome de Down na provincia

O Departamento de Comunicación de Down Galicia é o
encargado de confeccionar, publicar e difundir todo
evento ou cuestión noticiosa das entidades membro da
Federación. Non dubides en poñerte en contacto co
mesmo no e-mail comunicacion@downgalicia.org.

A Deputación colaborou con Down Galicia e as súas
entidades na provincia durante o pasado 2016, cunha
achega económica de 13.787,46 euros para o proxecto
Emprego con Apoio de persoas coa síndrome de Down e/ou
discapacidade intelectual no territorio provincial.
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O corredor da confianza do obradoiro
de risoterapia de BBVA e Down Galicia

