VERÁN, Nº 13

Boletín

afaesferrol@mundoafaesferrol@mundo-r.com
www.feafesportanova.org

Contidos:
> Logotipo novo
> Obradoiro de reciclado de plásticos
> Agasallos: Plan de apoio á natalidade da Xunta de Galicia
> ¿Cómo se fai?.Proceso de fabricación dunha toalliña
para bebé
> Formación para usuarios
> Formación para profesionais
> Outras actividades: Descubre e voluntariado
> Temos cociña nova
> Actividades realizadas nos últimos meses

TEMOS LOGOTIPO NOVO
Desde xaneiro de
2017 pasamos a denominarnos ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL, EUME E
ORTEGAL. Asociación
de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental”, e dende
fai uns meses tamén
contamos cun logotipo propio, sacado do
debuxo do pintor e
usuario Andrés Bouzón, que o cedeu para uso da Asociación.
É a marca de identidade coa que queremos resaltar o signifi-

Queremos darlle as
grazas a Andrés
Bouzón .

cado da nosa entidade de atención á diversidade,
promovendo a inclusión de
todas as persoas con
enfermidade mental
na sociedade.
Representa a apertura á comunidade,
romper o círculo de
illamento, remarcar a
liberdade de acción
sen limitarse a un esquema
predefinido
(que sería o encaixe
tipo puzle da parte
esquerda), empoderamento das persoas
con
enfermidade

mental.
Son tamén significativos os cores elixidos
porque representan
as diferenzas individuais, as diferentes
sensibilidades, pero
tamén as distintas
intervencións
interdisciplinares según as
diferentes necesidades do colectivo.
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OBRADOIRO DE RECICLADO DE PLÁSTICOS
A través da colaboración mantida entre a
nosa Asociación e a
Oficina de Cooperación
e Voluntariado da UDC
(OCV-UDC), seis alumnos e dúas profesoras
da Facultade de Deseño Industrial do campus de Esteiro-Ferrol
acudiron a Asociación
para impartir un obradoiro de reciclado de
plásticos.
Durante esta xornada,

na que participaron 36
usuarios e usuarias, os
alumnos de Deseño
Industrial ensináronlles
as utilidades e posibilidades dos polímeros
(plásticos) para implicalos despois nun taller de reciclado.
Neste taller realizaron
produtos tan diversos
como
portamóviles
con botes de xel, lámpadas feitas con bolsas, valeira petos reuti-

lizando botellas, pendentes con botes de
plástico ou lapiseiros
elaborados a partir de
tapós.
A actividade resultou de gran interese,
non só polo contido
da mesma senón
pola posibilidade de
compartir coñecementos e experiencias entre os usuarios da entidade e os
estudantes universitarios.

AGASALLOS: Plan de apoio á natalidade da Xunta de Galicia

“No seguinte
artigo
mostrámosvos
diferentes
agasallos”

A principios de febreiro de 2016 a directora
xeral de Maiores e
Persoas con Discapacidade, dirixe un email os Centros Ocupacionais, e polo tanto
tamén se pon en contacto co CO Porta Nova, explicando que
con motivo do Plan de
Apoio á Natalidade a

Primeiro, no mes de
marzo de 2016 envíamos 50 pinzas para
chupeteiros e 50 colgantes infantís, despois
en setembro confeccionamos 100 toallas
cambiadores para o
bebe, e dende outubro
de 2016 estamos elaborando toallitas para
as babas do bebe, de

Xunta de Galicia concederá unha Caixa
Benvida ás nenas/
nenos nados no 2016,
que incluirá diferentes
agasallos, e gustaríalle
comenta, incluír un
agasallo feito polo noso centro que sexa útil
para o primeiro ano de
vida do recen nado.

momento levamos enviadas 300 no último
trimestre de 2016 e no
pasado mes de maio
envíamos outra remesa
de 110 unidades, co
compromiso de rematar outubro con 590
toallitas máis.

Iniciamos a partir de
entonces unha colaboración co Plan elaborando o longo do
tempo distintos agasallos, case todos feitos
no taller de costura
polos usuarios, cunha
pequena supervisión
da profesora do taller.
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¿CÓMO SE FAI?. Proceso de fabricación dunha
toalliña de bebé

Materiais:
-Tea con motivos infantís
-Tea de rizo
-Fío
Primeiro se cortan a medida as dúas partes da
tea.

A continuación se cose a
tea de rizo coa de motivos infantís.
Por último empaquétanse
individualmente e se etiquetan.

FORMACIÓN PARA OS USUARIOS
O comezo do 2017 leváronse acabo dúas
accións
formativas,
subvencionadas pola
Xunta de Galicia, Consellería de Política social e cofinanciadas
parcialmente polo fondo social Europeo, Co
obxectivo principal de
“Promover a inclusión
social e loitar contra a
pobreza e a discriminación”.Unha das accións
formativas foi Lavande-

ría e limpeza de inmobles,
bles cunha duración
de 180 horas, e cun
número de participantes de entre 8 e 10 persoas, outra das accións formativas foi
Agricultura Ecolóxica,
cunha duración de 140
horas, e un número de
participantes de entre
8 e 10 persoas. Os/as
participantes de ambas accións formativas
foron
derivados/as

polo Plan de Inclusión
de Galicia e usuarios/
as de Saúde Mental
Ferrol, Eume e Ortegal
Ambos cursos foron
impartidos dentro da
entidade.Realizando as
prácticas externas na
residencia
Geriatros
(Narón) e na explotación
AGRONUQUEL,S.L. ( Neda.).

¡Estamos moi
orgullosos do
resultado deste
traballo!
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FORMACIÓN PARA PROFESIONAIS
O equipo de profesionais da as terapeutas ocupacionais
Asociación acudimos desde xunto a profesionais de 10 asoprimeiros de ano a varias ciacións e das 5 delegacións
xornadas de aprendizaxe de Feafes Galicia. Esta sesión
coa finalidade de seguir ac- foi impartida polos asesores
tualizando os nosos coñece- xurídicos da federación.
mentos.
• Seminario sobre Comunicación
• Plan de Desenvolvemento Básica para Organizacións:
Organizacións a
Asociativo de Feafes Gali- asociación estivo representada
cia:
cia no que se impartiron por catro profesionais, unha
tres accións formativas co terapeuta ocupacional, educaobxectivo de acadar un bo dora social, traballadora social
fortalecemento institucio- e a profesora de informática.
nal e cohesión interna. Os contidos estiveron relacioUnha delas, “Formulación nados co uso da linguaxe inde Proxectos, foi dirixida ós clusiva, comunicación adecuatécnicos de atención dire- da, xestión de redes sociais e
cta, na que participaron pautas para a comunicación
unha terapeuta ocupacio- escrita. A partires desta formanal e unha educadora so- ción, créase na nosa entidade
cial. A directora acudiu ó o Equipo de Comunicación de
curso
“Avaliación
de Saúde Mental Ferrol, Eume e
Proxectos Sociais”. E o pre- Ortegal.
sidente, á formación en • Formación para formadores
“Dinamización e Participa- A educadora social e tres profesoras de taller están a cursar esta
ción Asociativa”.
• Ocio e Responsabilidade formación actualmente. Os obxecLegal:
Legal curso ó que acuden tivos principais son coñecer o pro-

OUTRAS ACTIVIDADES: Descubre e voluntariado
Este curso escolar levamos a cabo por primeira vez o Programa
#DESCUBRE Non bloquees a túa saúde
mental nos centros de
Educación Secundaria
da nosa comarca, un
total de 10 charlas e
227 asistentes entre
alumnos e profesores
que se entregaron con
entusiasmo a compar-

tir as súas inquietudes
e dúbidas sobre o que
é e o que non é a saúde mental. ¡Moitísimas
grazas aos Centros
participantes, os seus
profes, coordinadores
e alumnos! Colexio La
Salle IES Concepción
Arenal, Ferrol,CPI As
Mirandas IES Ricardo
Carballo Calero.

ceso de ensinanza-aprendizaxe,
a metodoloxía e a detección de
necesidades e avaliación.
• E-Motional Training
o pasado 7 de xuño, os psicólogos
clínicos acuden á presentación do
sistema de rehabilitación EMotional TrainingTM, trátase dun
programa dirixido a persoas con
problemas graves de saúde mental, enfocado ó autoadestramento
online para traballar a rehabilitación en cognición social.
Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal vén colaborando neste proxecto co estudo levado a cabo por un
estudante de Medicina, no que se
analizou a aplicabilidade e eficacia
preliminar dun instrumento de rehabilitación prosódica chamado
“VOICES”, trátase do recoñecemento das emocións na voz. No
estudo utilízase un grupo control,
que non recibe rehabilitación, e un
grupo de intervención, que sí a recibe. Nos resultados establécese
que existe melloría no grupo experimental.
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VOLUNTARIADO TRABALLADORES “LA CAIXA”
Un grupo de oito traballadores das oficinas de
“la Caixa” en Ferrol, Narón e Fene estiveron
participando cómo voluntarios nos talleres
ocupacionais da nosa
Asociación.
Compartiron tempo e
espazo con nós, coñecendo de primeira má
as actividades que se

levan a cabo nos diferentes talleres, os usuarios
tiveron un papel moi
activo e mostráronlle
as diferentes técnicas
empregradas en encadernación, o traballo
que se leva a cabo na
lavandería e a práctica
do fiado de lá.
Sen dúbida é unha experiencia moi positiva

para os voluntarios pero tamén para os profesionais e os usuarios
da Asociación que nos
empregamos cada día
en erradicar o estigma
e dar en coñecer á realidade da saúde mental.

TEMOS COCIÑA NOVA
Despois de case dous anos de espera dende que elaboráramos o proxecto técnico e solicitáramos os pertinentes permisos e licenzas municipais, no mes de abril rematamos as instalacións e equipamentos no espazo do Centro Ocupacional habilitado como taller de cociña.

ACTIVIDADES DE OCIO DOS ÚLTIMOS MESES
FESTA DE CARNAVAL
O 28 de febreiro celebramos a nosa festa de
carnaval.
Pasamos
unha mañá chea de
festa e degustación de
productos típicos desta
época do ano. Non nos
faltou detalle, ademáis
de un bo grupo de
bombeiros,
tivemos

tamén un gran camión
preparado para apagar
todos os lumes. E veña
festaaaaa!!
CASA DE RESPIRO DE
SANXENXO
Xa viaxamos a Sanxenxo en dúas ocasións neste ano, no
mes de abril e no mes
de xuño.

Nas dúas ocasións
acompañounos un moi
bo tempo que nos axudou a disfrutar ainda
máis de esta bonita zona. Visitamos Sanxenxo, Combarro, a illa
de Ons, e incluso fixemos churrascada e festa de despedida.¡¡ Imposible pasalo mellor!!!
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BALNEARIO DE CUNTIS
Coma todos os anos
disfrutamos do noso
viaxe máis relaxado. Do
8 ó 10 de marzo estivemos no Balneario de
Cuntis aproveitando as
súas augas medicinais.
Ademáis de pasear pola
zona tamén visitamos
Vilagarcía.
VIAXE A ASTURIAS
Do 4 ó 6 de abril fixemos unha pequena
viaxe a Asturias. Entre
outras cousas visitamos
Gijón, Ribadesella, o
Museo da Minería ( El
Entrego ) e Oviedo. Qué
rápido se nos pasou o
tempo….voltamos con
ganas de máis!!!

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

EXCURSIÓN Á CASA DO
QUEIXO E Á CASA GRANDE DE XANCEDA
Qué ben o pasamos o pasado 3 de maio!!! Comezamos a excursión na Casa
do Queixo de Grixalba onde fixemos unha visita das
instalacións e elaboramos
queixo fresco. Despois de
comer o noso picnic nos
diriximos a Xanceda a facer unha visita guiada a
esta magnífica granxa
ecolóxica. Ademáis como
peche do día, degustamos
moitos dos deliciosos productos que elaboran nesta granxa.
CAMPIONATO DE PIN PON
NA CORUÑA
O pasado 5 de maio viaxamos A Coruña para disputar o torneo de tenis de
mesa cos compañeiros de

CRPL CERDIDO
Escola da Avispeira, lugar de Porto
s/n, 15569, Cerdido

outras asociacións. Despois
do esforzo disfrutamos
dunha merecida comida no
restaurante do Clube do
Mar de San Amaro.
SEMANA VERDE DE GALICIA
EN SILLEDA
O pasado 8 de xuño visitamos Silleda e a súa Feira
Verde
VISITA Á PRAIA DAS CATEDRAIS
O pasado 14 de xuño vistamos a Praia das catedrais e
o seu entorno. Como desfrutamos!
ACUAPARK CERCEDA
E que mellor maneira de
darle a benvida ao verán
que una visita ao Acuapark
de Cerceda.

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

