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ACTIVIDADES DESENROLADAS NOS ÚLTIMOS MESES
Viaxe a Mallorca. Do 2 ao 9 de outubro, cinco persoas usuarias dos distintos dispositivos
de AFAES xunto cunha das terapeutas ocupacionais participaron nesta viaxe á illa de Mallorca
organizada por FEAFES Confederación xunto co IMSERSO. Os viaxeiros puideron gozar de distintas visitas pola Palma monumental, castelo de Bellver, as covas Drach e d’Artá, a fábrica
Majorica (en Manacor), as localidades de Sóller, Valldemossa e Inca, o Palmaaquarium e o
cabo de Formentor ademais das marabillosas praias da illa (como as das localidades de Can
Picafort, Alcudia ou Pollensa).

Semana da Saúde Mental. Con motivo da celebración do Día Mundial da Saúde Mental,
durante a semana do luns 8 a xoves 11 de outubro leváronse a cabo unha exposición de produtos elaborados nos talleres do CRPL e CO, unha andaina pola Saúde (o mércores 10 de outubro); e un ciclo de cinefórum que abordou diferentes perspectivas da Saúde Mental: a enfermidade mental na familia (familias con varios membros con enfermidade mental , a soidade e o illamento: “La Isla Interior”; a familia e a importancia do tratamento: “Some Voices”)
ou as alternativas residenciais para persoas con enfermidade mental (“Elling”).

Festa do Magosto. para as persoas usuarias dos diferentes dispositivos de AFAES. O mércores 31 de outubro tivo lugar no CRPL a celebración de dita festividade que incluíu un taller
de elaboración de colares, degustación de castañas e outros doces e baile.

II Torneo Fútbol Sala Usuarios-Monitores. O venres 30 de novembro tivo lugar no
Pabellón de Deportes da Gándara (Narón) a partido de fútbol sala entre as persoas usuarias e
os profesionais dos distintos dispositivos de AFAES. A diferenza do ano pasado, nesta ocasión
alzáronse co triunfo o equipo de Usuarios cun axustado marcador 8-6.

Comité usuari@s.Respecto ás propias actividades desenroladas polas persoas usuarias
destacan as eleccións ao Comité de Persoas con Enfermidade Mental de AFAES (levadas a
cabo entre o 10 e o 13 de decembro) e a celebración dunha comida de Nadal (organizada de
forma autónoma o 21 de decembro nun restaurante de Narón).
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Festa de Nadal. Celebrada o 14 de decembro no CRPL e aberta a tódolos socios da
entidade, contou cun concurso de doce e salgado, elección da Raíña e Rei da festa,
uvas da sorte, baile e entrega de trofeos (incluíndo a proxección do vídeo do II torneo
de fútbol sala Usuarios-Monitores).

Entroido 2013. Xa neste ano, o martes 12 de febreiro tivo lugar no CRPL a festa de
Entroido na que usuarios e traballadores de AFAES compartiron o disfrace de cirurxián,
os doces típicos destas datas (especialmente freixós e orellas) e o baile de fin de festa.

O E S T I G M A D A E N F E R M I D A D E M E N TA L
ESTE ARTIGO FOI ELABORADO POLA COMISIÓN DO ESTIGMA DO COMITÉ DE PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL DE AFAES
A enfermidade mental é un
trastorno da saúde que
provoca cambios nas formas de pensar, o estado de
ánimo e a conduta dunha
persoa. Con frecuencia
estas persoas son estigmatizadas polos demais, que
pensan que as enfermidades mentais son trastornos
raros e pouco frecuentes,
pero en realidade tódalas
persoas poden ter unha
enfermidade mental.

den marcar unha diferenza
clave en canto á recuperación ó aportar tranquilidade e compañía e así proporcionar fortaleza emocional.

Considérase que unha de
cada catro persoas padecerá unha enfermidade mental ó longo da súa vida. Son
enfermidades mentais a
ansiedade, a depresión, a
esquizofrenia, etc.

É importante dicir que non
hai cura para a enfermidade mental, pero si tratamentos que poden levar
cara a unha vida normalizada, e a estabilización é posible.

As persoas que padecen
enfermidades mentais deben ser tratadas con respecto, compaixón e aceptación por parte da familia e
amigos, de feito estes po-

Crese, por exemplo, que as
persoas con esquizofrenia
son violentas, pero a realidade é que só un 3% das
persoas con este diagnóstico teñen condutas violen-

Entre as persoas de 18 a 25
años o predominio do trastorno mental grave é alto e,
a esta idade, a posibilidade
de minimizar unha futura
discapacidade aumenta se
reciben o apoio adecuado.

Usa o teu coñecemento para educar aos
outros e axudar a aquelas persoas que sofren
unha enfermidade mental, a comprensión e o
apoio son fundamentais.
tas. Descoñécese a causa
exacta das enfermidades
mentais, pero factores como problemas, marxinación, desgustos, poden
provocar o inicio da enfermidade mental; o estigma é
outra barreira que dificulta
a recuperación.
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¿CÓMO PRESTAR APOIO A
UN AMIGO CON ENFERMIDADE MENTAL?

como por exemplo ir ó cine,
a comer fóra, …
Lémbralle ó teu amigo que
a súa enfermidade é tratable e ofrécelle a túa axuda
para obter o coidado axeitado.

Expresa a túa preocupación
e di o que sentes: pregunta
que podes facer para axudar, que é o que necesita
teu amigo.

O estigma é unha barreira
que hai que derrubar e iso
comeza por ti.

Axúdao nas súas tarefas
cotiás sen facelo sentir inútil.

Se teu amigo atópase ansioso podes tranquilizalo e
non subestimar as súas
inquedanzas.

Fai que teu amigo se sinta
útil, inclúeo nos teus plans,

Se escoitas aos outros falar
de xeito negativo sobre as

persoas que padecen enfermidade mental, podes ensinarlles que estas persoas
merecen respecto e dignidade.

PROGRAMACIÓN ACTIVIDADES 2013
EXCURSIONS E VIAXES

FESTAS
San Xoan: 19 de xuño
Magosto: 30 de outubro
Nadal: 18 de decembro

FÚTBOL SALA
Partidos da liga “ Todos
polo fútbol”: marzo-xuño
Final: prevista para o 22
de xuño en Narón

Casa de Respiro Familiar ( A Guarda ):
1-3 marzo
10-12 maio
4-6 outubro
Bautismo de Mar: febreiro
Casa da Auga: marzo
Córax ( Betanzos ): abril
Cabanas/Pontedeume: xuño
Aquaparck e Mosteiro do Couto: xullo
Procesión do Mar e Fragas do Eume:
agosto
Camiño de Santiago: setembro
Imserso: pendente de fixar a data
Balneario: pendente de fixar a data

ESCOLA DE FAMILIAS

MENTALÍZATE

27 Febreiro: Presentación Actividades 2013.
20 Marzo: Tipos de pensións: Dúbidas e preguntas.
24 Abril: Incapacitación Xudicial. Dúbidas e
preguntas.
29 Maio: Cine Fórum.
26 Xuño: Cine Fórum.
25 Setembro: A importancia do Ocio en
A.F.A.E.S.
30 Outubro: Ingresos hospitalarios. Dúbidas
e preguntas.
27 Novembro: Risoterapia. Técnicas de control do estrés.

Trátase dun proxecto educativo basado na impartición
de charlas en centros de ensino desarrolladas polas
asociación de persoas con enfermidade mental .
O obxetivo das mesmas é ofrecer información e sensibilización a adolescentes e mozoz de entre 14 e 20
anos, destinada á promoción da saúde mental a través
do fomento de hábitos e estilos de vida saudables e a
prevención da enfermidade mental centrada en concienciar ós mozos sobre o risco do consumo de tóxicos
( especialmente alcohol e cannabis ).
Datas previstas:
O Feal Narón): 18 de marzo
Concepción Arenal/ Masculino (Ferrol): 19 de xuño

CERTIFICACIÓN DE CALIDADE

O pasado 25 de xaneiro realizouse a segunda visita de
seguimiento de certificación
ISO 9001-2008 no CRPL de
Narón.
O alcance da certificación
recollida no Manual do Sistema de Xestión de Calidade fai
referencia aos procesos e
procedementos establecidos
para a coordinación e administración do Sistema de
Xestión da Calidade implantado no Centro de Rehabilitación Psicosocial dependente
de AFAES “Porta Nova”.
Os servizos que se fan baixo
este alcance son os “
de atención integral especializada a persoas con enfermide

de mental crónica severa:
desenvolvemento de habilidades pre-laborais, persoais
e sociais (atención psicolóxica, socio-familiar, adestramento en destrezas propias
na vida do fogar, na comunidade e básicas da vida diaria) e de lecer e inclusión
social e o servizo de transporte”.
A raíz da auditoría externa,
realizada por Bureau Veritas Certification SA, confirmouse que a organización
implantou de forma efectiva
as súas medidas previstas e
que o sistema de xestión é
capaz de alcanzar as políticas e obxectivos da organización. Tamén se asegura
que a Entidade cumpre os

requisitos legais, reglamentarios e contractuais
aplicables e, que se identifican as áreas de mellora
potencial do sistema de
xestión.

Quen somos
Unha Asociación composta por familiares, persoas
con enfermidade mental e profesionais de distintos
campos da saude mental
As finalidades básicas coas que foi creada a asociación AFAES “Porta Nova” son:
-O desenvolvemento de actividades que promovan a

¿ONDE ATOPARNOS?

saúde e o benestar das persoas con enfermidade
mental.
-A recuperación psicosocial e laboral das persoas
con enfermidade mental.

CRPL NARÓN
Rúa Río Sil, 1-3,Baixo (Piñeiros)
15570 Narón
Tfno.:981388992 Fax: 981393018
E-mail:afaesferrol@mundo-r.com
Web:feafesportanova.org

-A integración das persoas con enfermidade mental
no medio en que viven.
-Apoiar aos familiares, mediante axuda mutua,
xestión de recursos e soporte social.

Servizos que ofrecemos:
CRPL CERDIDO
Escola da Avispeira, lugar de Porto
s/n, 15569, Cerdido

• Centro de Rehabilitación, onde se imparten
•
•

CENTRO OCUPACIONAL
Rúa Río Sil, 2-4,Baixo (Piñeiros)
15570 Narón

os obradoiros
Centro Ocupacional, con servicios de Lavandeiría e Brigadas de Xardinería
Pisos protexidos

