/ QUEN SOMOS?
A Federación Galega de Institucións para a síndrome de Down (Down Galicia) é unha
entidade sen ánimo de lucro que agrupa as entidades para a síndrome de Down da
comunidade autónoma de Galicia.
No movemento Down Galicia traballamos pola igualdade de oportunidades e a mellora da
calidade de vida de cada persoa coa síndrome de Down e con discapacidade intelectual e
das súas familias a través da inclusión e a participación na sociedade e da utilización dos
recursos ordinarios que ofrece a propia comunidade.
As nosas áreas de traballo abarcan todo o ciclo vital, desde a atención temperá dos máis
pequenos e pequenas ata o envellecemento activo dos e das maiores.

/ QUE OPINAN @S TRABALLADOR@S?

Francisco Fianza · Aux. laboratorio
“O trato cos meus compañeiros no
traballo é moi bo”

Iria Villamarín· Auxiliar de sala
“Ao traballar podo ser máis autónoma
e conseguir máis responsabilidades”

Miguel Taibo · Auxiliar de caixa
“Temos dereito a traballar. Políticos e
empresarios deben confiar en nós”

Ceci Santos · Ordenanza en coworking
“O que máis me gusta do meu traballo
é ordear os espazos e coñecer xente”

Ángeles Sabarís · Aux. respiratorio
“Aprendín a falar mellor e a explicar
á xente como debe respirar”

Antonio Blanco · Mozo de almacén
“Queremos gañar o nosos cartos para
vivir sós. Eu, coa miña noiva Vanesa”

Estíbaliz Álvarez · Moza de reparto
“Utilizar o autobús para vir ao traballo
cada día faime sentir independente”

Juan Carlos Castiñeiras · Mantemento

“Estou moi contento, porque vexo que
aquí me tratan ben e me queren”

/ COMO FACEMOS?
En Down Galicia cremos na eficacia do Emprego Con Apoio. Esta metodoloxía, orientada á
inserción laboral das persoas con discapacidade intelectual no ámbito laboral normalizado,
ofrece os apoios necesarios dentro e fóra do entorno laboral para conseguir unha óptima
adaptación do empregado ou empregada ao posto de traballo. Deste xeito, a empresa
conseguirá traballadores e traballadoras cualificados que se formarán directamente nos seus
postos de traballo.
A figura do Preparador ou Preparadora Laboral da entidade Down é fundamental no
proxecto, xa que acompañará á nova persoa traballadora durante todo o proceso:
asesoramento, seguimento e apoio durante o tempo que dura a relación laboral.

Contratación
laboral

CANDIDAT@

EMPRESA

ENTIDADE DOWN
Convenio

1. Estudo do perfil profesional
2. Análise de capacidades e habilidades
3. Formación en habilidades sociais e sociolaborais

1. Adestramento no posto de traballo
2. Retirada gradual do apoio
3. Seguimento e valoración do proceso

1. Análise do posto de traballo e da súa contorna
2. Preselección do perfil profesional axeitado
3. Formación á medida na empresa

Saúl Montoya · Repoñedor
“Gústame traballar para seguir
adiante ca miña vida”

Noela Avendaño · Aux. administrativa
“Ter un traballo apórtame ser máis
autónoma e dispoñer do meu diñeiro”

Miguel Álvarez · Operario automoción
“Nunca fora tan feliz coma cando
comecei a traballar”

Óscar Merlo · Axudante de tenda
“O traballo cámbiache a vida porque
podes valerte por ti mesmo”

Estefanía Teijo · Conserxe
“Gústame traballar porque me fai
máis responsable e maior”

Iago Borges · Camareiro
“Gústame traballar e ver que podo
ser independente”

Cristina Abadín · Auxiliar de farmacia
“Tras varias prácticas, conseguín o
meu primeiro traballo”

Jaime Vázquez · Expendedor de fuel
“Síntome útil mostrando á sociedade
que son apto. Quero independizarme”

FEDERACIÓN DOWN GALICIA
Rúa Alejandro Novo González, nº 1 · 15706 · Santiago
981 58 11 67
www.downgalicia.org
downgalicia@downgalicia.org

ENTIDADES DA FEDERACIÓN
Down Vigo
Rúa Portela, nº 48 · 36214 · Vigo
986 20 16 56
www.downvigo.org
downvigo@downvigo.org
Down Pontevedra “Xuntos”
Rúa Gorgullón, nº 45 Baixo · 36003 · Pontevedra
986 86 55 38
www.downxuntos.org
xuntos@downgalicia.org
Down Ourense
Rúa Francisco Huerta Vega, nº 1 Baixo Esq · 32004 · Ourense
988 37 03 13
www.downourense.org
downourense@downgalicia.org
Down Lugo
Rúa Miguel de Cervantes, nº 34 Baixo · 27003 · Lugo
982 24 09 21
www.downlugo.org
downlugo@downlugo.org
Down Compostela
Rúa Alejandro Novo González, nº 1 · 15706 · Santiago
981 56 34 34
www.downcompostela.org
downcompostela@downcompostela.org
Down Coruña
Avenida Pedralonga s/n · 15009 · A Coruña
981 26 33 88
www.downcoruna.org
asociacion@downcoruna.org
“Teima” Down Ferrol
Rúa Álvaro Cunqueiro, nº 1 · 15403 · Ferrol
981 32 22 30
www.teimadownferrol.org
teimadownferrol@teimadownferrol.org

