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MEMORIA DE ACTIVIDADES
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MEMORIA FINAL XUSTIFICATIVA 2012
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL “O VISO”
CIF: G-32122376
PROGRAMA INTEGRAL DIRIXIDO A TODA A COMUNIDADE.
RESUMO DO CONTIDO DO PROGRAMA:
Durante este período, dende o CDR “O Viso” continuamos e ampliamos, como en anos anteriores, a
acción social a través do programa integral dirixido á poboación rural máis vulnerable da comarca
(maiores, discapacitados, mulleres, xuventude, infancia) -colectivos excluídos ou con risco de exclusión
social, a través de accións globais de carácter social, educativas, económicas, de formación e emprego
para que a nosa comunidade permaneza no seu medio e nunhas mellores condicións e calidade de
vida.
ACCIÓNS E PROXECTOS LEVADOS A CABO POLO CDR “O VISO”:














VIVENDA COMUNITARIA PARA 12 PERSOAS MAIORES CON ALTO GRADO DE
DEPENDENCIA – EMERXENCIA SOCIAL
ATENCIÓN E APOIO AOS NOSOS MAIORES (SERVIZOS DE PROXIMIDADE) SERVIZO DE
ACOMPAÑAMENTO, HOSPITALIZACIÓN, GESTIÓNS BÁSICAS, SERVIZO DE LAVANDERÍA E
PASADO DO FERRO, COMEDOR SOCIAL E COMUNITARIO CON SUBMINISTRACIÓN
EXTERNA, SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO, PODOLOXÍA, FISIOTERAPIA, TERAPIA
OCUPACIONAL.
OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL E COMUNITARIA: INFORMACIÓN DIRECTA, AUTOCONSULTA, AXUDA Ó EMPREGO...
SERVIZO PERSONALIZADO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO
SOCIOLABORAL; BOLSA DE EMPLEO; TALLERES SOBRE TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE
EMPREGO; BOLSA DE EMPRESAS...
FORMACIÓN PARA MOZOS/AS A TRAVÉS DA ESCOLA DE TEMPO LIBRE LIMICORUM
PROGRAMA DE POBO ESCOLA QUE QUERE Contribuír Ó MANTEMENTO E
DESENVOLVEMENTO DAS PERSOAS QUE QUEDAN NA NOSA CONTORNA.
ANIMACIÓN DO TEMPO LIBRE INFANTIL
CENTRO SOCIAL COMUNITARIO: ACTIVIDADES PARA TODA A COMUNIDADE
CAMPAÑAS E MESAS INFORMATIVAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA TODA A POBOACIÓN.
LUDOBIBLIOTECA ITINERANTE
SERVIZO DE INFORMACIÓN, ASESORAMENTO E DIVULGACIÓN DA ACCIÓN VOLUNTARIA..
PROGRAMA DE XUVENTUDE EN ACCIÓN 2. DO SVE COMO ENTIDADE DE ENVÍO E
ACOLLIDA
CENTRO COLABORADOR CO SERVIZO SOCIAL PENAL EXTERNO DE OURENSE.

Un ano máis podemos dicir que estamos ante un programa totalmente social encamiñado a atender
situacións de necesidade e/ou marxinación das persoas que viven no noso medio rural desfavorecido,
complementando así os programas sociais das distintas institucións públicas e privadas, escasas aínda
na nosa zona.
NÚMERO DE USUARIOS/AS DIRECTOS: 2.750

LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Na comarca da Limia, especialmente nos concellos de Sarreaus,
Trasmiras, Cualedro e Xinzo de Limia.
METODOLOXÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS:
Durante este ano a metodoloxía empregada en cada servizo e/ou actividade variou pouco con respecto
a outros anos, seguimos revisando e ampliando métodos, protocolos e rexistros para un mellor
funcionamento de todas as actividades que se realizan no centro.
Durante este período, seguimos dando prioridade ás técnicas que dinamizan toda a comunidade dunha
forma global, integradora e dinámica.
Partimos da comunidade e desde a súa propia realidade, utilizando diferentes metodoloxías segundo as
accións a desenvolver, pero todo método debe ser superado co propio traballo cotián tanto nos grupos
de participantes como das persoas responsables de realizar as actividades.
Baseámonos nunha metodoloxía democrática e comprensiva, fomentando o diálogo, a crítica, a
creatividade e a motivación permanente. Un método baseado no debate aberto e no diálogo, no
respecto cara a “o outro”, na confrontación de ideas e pareceres, na posta en común de experiencias,
asumindo a teoría e a práctica da dinámica de grupos, cunha avaliación e revisión continua.
OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL E COMUNITARIA (CIX):
Un ano máis o método de traballo no CIX baseouse na planificación, execución e avaliación das
distintas actividades programadas; dentro de cada un dos apartados promociónase a participación d@s
usuari@s, sendo a interacción a liña básica da organización interna do servizo.
O bo funcionamento da oficina baséase na atención aos/as usuari@s, na organización e actualización
da información semanal recibida e na divulgación da mesma.
En canto á atención aos/as usuarios/as séguese unha dobre metodoloxía, por unha banda contéstase
ás consultas de forma reactiva, é dicir, cando estas son expostas polos propios usuarios/as, e por outra
banda tratouse de ofrecer información de forma activa, pondo a disposición dos usuarios/as a
información ordenada e clasificada.
No primeiro caso, a información deuse directamente a través do medio polo que se realizaba a
consulta: correo electrónico, mensaxería instantánea, vía telefónica ou presencial.
No segundo caso, utilizouse a páxina Web, o boletín quincenal, os taboleiros/paneis de anuncios (un en
cada instituto e outro no propio CIX), paneis de auto consulta e o programa de radio (Todos os martes
en radio Limia da Cadea Ser).
Séguense utilizando recursos de actualidade para alcanzar os obxectivos previstos (recollendo e
clasificando así a máxima información), a través do correo electrónico e Internet.
A entrevista persoal segue sendo o medio máis solicitado polos/as mozos/as para liquidar as súas
dúbidas, sendo a relación informador/a xuvenil - usuari@, un elemento moi importante e a ter en conta
nas diversas consultas.
Como se sinalou xa, os soportes básicos de difusión da información son os paneis informativos que se
actualizan semanalmente, tanto os que se atopan na oficina como os dous paneis situados no IES, a
edición quincenal do boletín ¿Como diss?. Ou teu voceiro do CIX, os espazos de auto-consulta
(instrumentos de acceso directo onde mediante uns expositores os/as mozas poden obter a información
desexada de forma autónoma) e o programa comarcal informativo de radio Limia. Cando estes soportes
non son suficientes, o responsable da oficina liquida as carencias ou preguntas presentadas, ben cos
arquivos do centro, ou acudindo e derivando ás institucións, asociacións ou particulares que contan coa
información solicitada.
Ao longo do ano organizáronse charlas, cursos, obradoiros, pretendendo sempre cubrir necesidades ou
deficiencias detectadas, para colectivos concretos ou para toda a poboación en xeral.
Para outro tipo de actividades buscouse sobre todo a participación activa das persoas participantes,
actividades dinámicas que logran que o que participa descubra en por si e saque as súas propias

conclusións. Tamén se achegou moito máis a información a l@s interesades coas mesas informativas
situadas na rúa ou nos dous I.E.S. de Xinzo, posibilitando así, un acceso directo á información sen ter
que desprazarse á oficina.
Para difundir e promocionar o Comercio Xusto mantívose a tenda aberta durante todo este período no
horario da oficina de información (CIX dá Limia). Tamén se realizaron campañas e mesas informativas
onde se repartía información de elaboración propia e/ou fornecida polas asociacións de Comercio Xusto
coas que traballamos (Amarante/Setem e Intermon Oxfam).
ESCOLA DE TEMPO LIBRE “LIMICORUM”
En xeral nos cursos e xornadas realizados ao longo deste ano, dentro da escola, seguiuse unha
metodoloxía participativa, alternando a teoría coa práctica, e fomentando o traballo en grupo, algo
fundamental tendo en conta que se trata de formación para o tempo libre (formación de monitores/as de
tempo libre principalmente, aínda que tamén participaron profesores e outras persoas interesadas).
Nos cursos utilízase unha metodoloxía participativa, onde a simulación, o xogo, a acción virtual e as
técnicas de grupo ocupan o eixe dinámico de aprendizaxe:
- Técnicas para tratar un tema: remuíño de ideas, preguntas anónimas, expectativas e motivacións..
- Técnicas de representación: historias, consultorio sentimental, role-playing...
- Técnicas corporais: respiración, relaxación, desenvolvemento dos sentidos..
Nestes cursos, ademais de participar persoal propio do CDR participaron profesores e profesionais
cualificados que forman parte da escola para impartir cada unha das materias.
Á hora de determinar os contidos tomouse sempre como base os coñecementos previos dos
alumnos/as e como horizonte os obxectivos que se pretendían acadar en cada un dos casos.
ACTIVIDADES FORMATIVAS: CURSOS E CHARLAS (EDUCACIÓN DE PERSOAS ADULTAS):
Como en anos anteriores, seguimos potenciando a participación directa individual e en grupo dos/as
participantes aos cursos, charlas e actividades formativas-informativas, adaptándose os contidos aos
diferentes niveis de instrución e aos intereses dos/as participantes para fomentar os procesos dunha
aprendizaxe significativa
CHARLAS INFORMATIVAS:
-Exposición do tema- preguntas – reflexión - debate en pequenos grupos ou en gran grupo - posta en
común.
-Sesións teóricas, con apoio de medios audiovisuais.
-Sesións prácticas.
CAMPAÑAS INFORMATIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN:
Mediante a posta de carteis polos pobos, programa informativo de actividades da comarca por Radio
Limia. Elaboración e mantemento da páxina Web, bloq e Facebook do centro.
-Divulgación publicitaria, folletos e cadernos informativos.
- Mesas informativas nos IES de Xinzo de Limia, praza maior de Xinzo, exposición e venda de material
e/ou produtos de comercio xusto....
AULA DA NATUREZA:
A parte dos traballos propios que durante todo o ano temos que realizar nesta aula, cando algún grupo
ten interese de traballar no propio terreo os pasos a seguir foron os seguintes: Coñecemento do terreo Observación - Fichas de traballo (recollida de datos e investigación) - Contacto directo co medio e
labores agrícolas, actividades de orientación e clasificación.
CENTRO SOCIAL COMUNITARIO:

Cos/as posibles persoas participantes séguese establecendo un primeiro contacto para a detección de
necesidades a través de familiares, amigos, traballadoras sociais e ATS da zona. A través dunha ou
varias entrevistas infórmase á persoa (ou familiares) dos servizos e actividades que ofrece o CDR ou
outros servizos sociais existentes na comarca.
Cando comeza unha persoa nova no comedor déixase un período de proba de 15 días para que ela
mesma e logo dunha reflexión individual ou en grupo, decida se continúa acudindo ao mesmo ou non.
Como xa é coñecido na zona este servizo non somos os/as traballadores/as do centro quen buscan
aos/as posibles usuari@s, senón que son as mesmas persoas maiores as que animan a amigos/as e
veciños/as a vir. O mesmo ocorre coas traballadoras sociais, elas son agora quen nos mandan os
casos que consideran máis urxentes.
Tense un cartafol persoal de cada usuari@ con datos persoais, situación familiar, situación económica,
data de ingreso no servizo e un informe médico que se actualiza cada ano para poder seguir con cada
un a dieta máis conveniente e que mellor se adapta ás súas necesidades.
En moitas das actividades que se organizan para a terceira idade seguimos intentando e sempre que a
actividade permíteo, que participen persoas máis novas porque consideramos que non só se aproveita
a actividade en se, senón que se consegue ampliar a dimensión social e humana da mesma
(actividades no pobo escola, albergue, talleres tradicionais)
VIVENDA COMUNITARIA:
O seu funcionamento réxese por un regulamento de réxime interno elaborado polo CDR “O Viso” e
dado de alta por Vicepresidencia (Servizo de atención ao maior) da Xunta de Galicia.
Os/as usuarios/as realizan primeiramente unha reserva de praza, a solicitude de ingreso, firma do
contrato, presentan os informes médicos...etc... Mensualmente realízanse reunións da coordinadora
cos usuarios/as para recoller as súas propostas e poder mellorar o funcionamento da vivenda. Tamén
se realizan reunións quincenais/mensuais da coordinadora coas traballadoras. Para mellorar o servizo
aumentouse a participación das persoas residentes en tómaa de decisións e na execución dalgunhas
das actividades.
Téñense rexistros de todas as actividades realizadas na vivenda, alimentación, fármacos, aseo, curas,
visitas médicas e de familiares, exercicios de rehabilitación etc... e de cada un dos usuarios/as,
proporcionando así evidencia obxectiva de actividades realizadas e/ou de resultados obtidos.
Seguimos mellorando os protocolos de actuación para a vivenda intentando minimizar os erros que
vanse cometendo permitindo unha resposta rápida e coherente ante circunstancias inesperadas e/ou
non frecuentes.
XIMNASIA DE MANTEMENTO, REHABILITACIÓN E TERAPIA OCUPACIONAL PARA PERSOAS
MAIORES.
Na ximnasia e a rehabilitación no centro, inícianse as sesións:
1.Circuíto de exercicios, formado por actividades como: poleas, pesas, paralelas, escaleira de ombreiro,
bicicleta, subir e baixar escaleiras
2. Exercicios na padiola: habendo sido valorados os usuarios previamente, tanto en patoloxías e os
seus grados, como en capacidades e habilidades.
3. Cinesiterapia activa, onde traballamos mobilización das principais articulacións, con diferentes
exercicios e xogos de pelotas.
Na terapia ocupacional (na vivenda) primeiramente faise unha planificación do tratamento:
1. Organízase a información obtida da valoración

2. establecemos metas e obxectivos
3. Deséñase o programa adaptando a actividade e a contorna para satisfacer obxectivos
SESIÓNS INDIVIDUAIS DE REHABILITACIÓN FÍSICO-FUNCIONAL
As sesións de rehabilitación físico funcional se estruturan do seguinte xeito:
1. Recompilación de datos: partindo da historia clínica e os datos ocupacionais recollidos mediante
técnicas tales como, a observación directa dos usuarios, o contacto directo co persoal do centro e as
entrevistas tanto estandarizadas como non estandarizadas, identificamos e definimos tanto
capacidades como déficits funcionais.
2. Planificación do tratamento e definición de obxectivos tanto a curto, medio e longo prazo: esta parte
da estrutura é moi importante, posto que diso depende en gran parte que o tratamento terapéutico sexa
óptimo para o paciente.
3. Avaliación constante do método de traballo: isto vainos a permitir saber se estamos cumprindo os
obxectivos terapéuticos, e xa que logo se non o estamos facendo, variar a metodoloxía.
METODOS DE AVALIACIÓN:
- batería de test para avaliar as actividades básicas da vida diaria: : test de Barthel, índice de Katz,
- batería de test para avaliar as actividades instrumentais da vida diaria: escala Lawton
- probas de avaliación cognitiva: Minimental Test de Folstein
- probas de independencia funcional: MIF
- entrevistas non estandarizadas coas persoas participantes.
SISTEMAS DE AVALIACIÓN:
1-Avaliación de resultados da intervención, partindo dos indicadores que se elixiron ao principio do
tratamento e da opinión e grado de satisfacción do usuario/a.
2- Avaliación sobre o control de calidade do servizo que nos serve para proceder ás modificacións
necesarias para mellóraa do mesmo.
ACOMPAÑAMIENTO NAS PRÁCTICAS:
Na formación para Nos ciclos formativos dos IES de Xinzo de Limia e de Ourense e os estudos de
educación social da Universidade de Vigo, inclúen dentro da súa programación un proxecto en
empresas dunha duración determinada, segundo o tipo de formación que se realiza logo da formación
presencial, o alumnado ten a posibilidade dunha primeira toma de contacto co posto de traballo real no
que pode poñer en práctica os coñecementos adquiridos durante a formación presencial.
A titorización en todo este proceso é clave para a persoa que realiza as prácticas. É tamén unha
oportunidade, un espazo de ensaio onde a persoa que realiza as prácticas pode ratificar os seus
intereses vocacionais como profesionais e contrastar a realidade que observa e vive, coas expectativas
previas, máis ou menos idealizadas, que da profesión se fixesen.

ACTUACIÓNS REALIZADAS.
ACTIVIDADES

DATA DE
INICIO

DATA
FINALIZACION

NUMERO DE
PARTICIPANT
ES

SERVIZOS:

VIVIENDA COMUNITARIA TUTELADA
PARA 12 PERSOAS MAIORES CON ALTO
GRAO DE DEPENDENCIA
DEPENDENCIA – EMERXENCIA SOCIAL
SERVIZO
DE
ACOMPAÑAMEINTO,
HOSPITALIZACIÓN, GESTIONS BÁSICAS:
traslado ao médico, compra de medicinas,
varias xestións, control de toma de
medicamentos, toma de tensión, curas
paliativas..
SERVIZO DIARIO DE COMEDOR NO
CENTRO E CON SUMINISTRACIÓN
EXTERNA: para persoas maiores de 60
anos, emerxencia social e doentes crónicos
mentais con transporte incluído dende as
súas vivendas e subministración no propio
domicilio en caso de enfermidade. Percorrido
dende Xinzo de Limia, pobos de Sarreaus,
Trasmiras e Cualedro
SERVIZO DE LAVANDERÍA E PASA-LO
FERRO: Para persoas maiores e familias
desfavorecidas e urxencia social. Durante
todo o ano de luns a venres
SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO
SERVIZO DE PRÉSTAMO de material
didáctico e axudas técnicas para maiores
dependentes
SERVIZO DE XIMNASIA DE MANTEMENTO
E REHABILITACIÓN MENOR para persoas
maiores. (martes e xoves 2.5hs/sesión)
ACTV. DE TERAPIA OCUPACIONAL NO
CENTRO E DOMICILIOS:
- Terapia ocupacional a domicilio e na
vivenda
- Servizo de rehabilitación físico
funcional a domicilio e no centro
- Servizo
de
rehabilitación
e
estimulación cognitiva a domicilio e
na vivenda
Tódolos días de luns a venres. 50 minutos
por sesión.

01//01/2012

31/12/2012

13
2

01//01/2012

31/12/2012

27

01//01/2012

31/12/2012

35 – 40
en el centro
43 – 54
a domicilio

01//01/2012

31/12/2012

16

01//01/2012

31/12/2012

47

01//01/2012

31/12/2012

15

01/01/2012

31/12/2012

20

01/01/2012

31/12/2012

25
20
20

ACTIVIDADES

SERVIZO DE PODOLOXÍA, HIXIENE,
PEITEADO E NUTRICIÓN
CENTRO SOCIAL PARA A COMUNIDADE:
Actividades lúdicas e formativas.: celebración
do Entroido, magosto, xogos populares e
tradicionais, obradoiro da memoria.

DATA DE
INICIO

DATA
FINALIZACION

NUMERO DE
PARTICIPANT
ES

01/01/2012

31/12/2012

92

01/01/2012

31/12/2012

130

01//01/2012

31/12/2012

39 asociacións

SERVIZOS PARA TODA A COMUNIDADE
OFICINA DE INFORMACIÓN XUVENIL E
COMUNITARIA: orientación sociolaboral
para toda a comarca:
- Edición quincenal do boletín informativo
- Xestión e información do “carné xove” e
outros
- Taboleiro informativo semanal
- Programa de radio semanal.
- Atención ao público 36 hs/sem
- Orientación laboral, tempo libre...
- Venta de produtos de comercio xusto
- Páxina web
SERVIZO
DE
INFORMACIÓN,
ASESORAMIENTO E DIVULGACIÓN DA
ACCIÓN VOLUNTARIA POLA COMARCA:
- Información: actividades para os/as
voluntarios/as nas asociacións da comarca e
da provincia.
- Servizo de voluntariado europeo.
ESCOLA DA SAUDE: MOITO POR SABER,
MOITO POR MOVER
MESAS e CAMPAÑAS INFORMATIVAS DE
SENSIBILIZACIÓN
PARA
TODA
A
COMUNIDADE:
- Día internacional dos dereitos humanos.
- Día mundial de loita contra a sida: Mesa
informativa, reparto de preservativos nos IES de
Xinzo. Campaña informativa:
- SIDA e enfermidades de transmisión sexual.
- Solidariedade co terceiro mundo: Comercio
xusto, consumo responsable. Exposición e venda
de produtos durante as feiras de Xinzo.
- Día internacional da loita contra o cancro.
- Día Mundial sen tabaco.
- Día Nacional da doazón de órganos e
tecidos.

750
+ 2866 visitas á
páxina web

01/01/2012

31/12/2012

65
6

01/01/2012

31/12/2012

19

01/01/2012

31/12/2012

1.518

ACTIVIDADES

POBO ESCOLA: actividades lúdicas e
formativas: fornada, papel reciclado, aula da
natureza, barro, elaboración de queixos,
horta, vista a granxas, saquiños aromáticos,
itinerarios, elaboración de xabón, coidado de
animais de curral…
CENTRO SOCIAL PARA A COMUNIDADE:
Actividade lúdicas e formativas: Celebración
do Entroido, xogos populares e tradicionais....

DATA DE
INICIO

DATA
FINALIZACION

NUMERO DE
PARTICIPANT
ES

01/03/2012

21/06/2012

823

01//01/2012

31/12/2012

160

01//01/2012

31/12/2012

1002

01/01/2012

31/12/2012

55

01/01/2012

31/12/2012

64

01/01/2012

01/12/2012

11

01/01/2012

31/12/2012

19

01/01/2012

01/12/2012

32

17/07/2012

05/08/2012

24

01/08/2012

01/08/2012

24

01/01/2012

01/12/2012

900

10/03/2012
28/04/2012

10/03/2012
28/04/2012

24
25

05/11/2012

12/12/2012

20

ACTIVIDADES
DE
FORMACIÓN,
INFORMACIÓN E ASESORAMENTO
PUNTOS DE INFORMACIÓN XUVENIL IES
de Xinzo de Limia:
- IES Lagoa de Antela: martes
- IES Cidade de Antioquia: martes
SERVIZO
PERSONALIZADO
DE
INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN
E
ASESORAMENTO a mozos/as, mulleres,
persoas con discapacidade persoas
inmigrantes e con risco de exclusión social da
comarca
Continuidade coa BOLSA DE TRABALLO de
currículo de persoas mozas, mulleres, homes
e colectivos con dificultade de inserción
Continuidade coa BOLSA DE DATOS das
empresas da comarca
SERVIZO DE INFORMACIÓN,
ORIENTACIÓN, ACTIVIDADES
FORMATIVAS sobre técnicas de busca de
emprego e apoio na realización de currículos
vitae.
SERVIZO DE INFORMACIÓN ás empresas
da comarca sobre axudas e subvencións
para a creación de emprego
CURSO DE MONITORES/AS DE TEMPO
LIBRE
OBRADOIRO DE SEXUALIDADE E
AFECTIVIDADE
ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTIAS: Aula
da Natureza
1ºCURSO DE ORNITOLOXÍA
2ºCURSO DE ORNITOLOXÍA
MÓDULO (70 horas):
“Características e necesidades de atención
hixiénico – sanitaria das persoas
dependentes” dentro do programa Inclusión

ACTIVIDADES

Formación e información periódica a
familias e/ou coidadores (fondo documental
de préstamo para formación de coidadores)
LUDOTECA INTINERANTE PARA TODA
DA COMUNIDADE: Préstamo de libros,
xogos do mundo etc
ACOMPAÑAMIENTO E APOIO NA
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE
TRABALLO no centro social, na vivenda
tutelada e nos domicilios (servizos de
atención ás persoas con especiais
necesidades, actividades no tempo de lecer,
administración....). Alumnado que se esta
formando para obter o certificado de
profesionalidade de “Atención sociosanitaria
a persoas dependentes en Institucións
sociais” da Fundación Estudios e Análise
(FESAN – Santa Mª de Europa e alumnado
da Universidade de Vigo Facultade de
Ciencias da Educación de Ourense
Acompañamento e apoio na aplicación de
penas en beneficio da comunidade
CAMPAÑAS, MESAS INFORMATIVAS E
VENTAS DE PRODUCTOS DO COMERCIO
XUSTO
REPARTO DE MOCHILAS coa mensaxe
IMPLIK-T voluntariado y solidariedade aos
mozos da comarca
Participación como entidade
intermediadora do programa de Micro
créditos do INJUVE
XIII Encontro da SGEA- SOCIEDADE
GALEGA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL no
local do CDR O Viso
O CDR O Viso deu unha charla da traxectoria
do seu proxecto no curso “EDUCACIÓN
AMBIENTAL RURAL ¿Qué marca a
diferencia? Enmarcado no Programa de
Formación 2011 en Cartes (Cantabria)
Organizado por Cedreac y Cima
Participación nunha xornada que organizaron
o Concello de Manzaneda, a Facultade de
Ciencias de Educación en Ourense (U.de
Vigo) e o colexio de Educadoras/es Sociais
de Galicia (grupo de estudos e intervención
xeragóxica) sobre o desenvolvemento
comunitario no rural

DATA DE
INICIO

DATA
FINALIZACION

NUMERO DE
PARTICIPANT
ES

01/01/2012

31/12/2012

25

01/01/2012

31/12/2012

120

01/01/2012

31/12/2012

5

01/01/2012

31/12/2012

1

01/01/2012

31/12/2012

440

05/10/2012

05/10/2012

395

01/01/2012

31/12/2012

1

08/10/2012

09/10/2012

20

29/11/2012

29/11/2012

21/01/2012

21/01/2012

ACTIVIDADES

Participación XXVI Encontro GalegoPortugues – de Educadores por la Paz
Chaves
Elaboración de publicidade dípticos/carteis/
folletos informativos – difusión do proxecto

DATA DE
INICIO

DATA
FINALIZACION

27/04/2012

29/04/2012

01/01/2012

31/12/2012

NUMERO DE
PARTICIPANT
ES

OBJETIVOS PREVISTOS, CUANTIFICADOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE:
 Atendendo ao obxectivo xeral do proxecto, durante este ano continuamos, consolidando,
mellorando e ampliando os servizos e accións dende o CDR: Comedor todos os días, comidas
externas, servizo de lavandería e pasa-lo ferro, acompañamento, asesoramento e información a
persoas e familias cun maior dependente, vivenda tutelada, ximnasia, rehabilitación e terapia
ocupacional para os máis maiores, servizo de información xuvenil, cursos, educación de
adultos… promovendo o desenvolvemento humano do noso medio e mellorando a calidade de
vida das persoas que viven na nosa comarca, nun intento de solventar as dificultades destas,
contribuíndo á permanencia no propio fogar e na súa contorna habitual.
 Tamén se mantiveron os convenios de colaboración que se tiñan con algúns dos concellos da
comarca, a Universidade de Vigo e de Santiago, os IES de Xinzo de Limia, o Servizo Social de
Penitenciaría, a Deputación provincial, Centro de Cultura popular do Limia, Instituto do Campo
etc... participando conxuntamente en accións dentro do área de servizos sociais, mocidade,
educativas, culturais.
Asinouse novos convenios de colaboración co Concello de Maceda e coa Fundación Estudios e
Análise (FESAN) – Santa Mª de Europa e 5 alumnos/as puideron realizar as súas prácticas na
vivenda tutelada.
 A vivenda comunitaria permitiu este ano a 13 persoas maiores da comarca (que son as que
pasaron por alí) a posibilidade de ter unha residencia permanente cunha convivencia máis
humana e con menos desarraigo, permitindo (para un deles) a permanencia na súa contorna ata
o último momento da súa vida. Tamén permitiu a dúas persoas unha estancia temporal mentres
se resolvía a situación que non lles permitía estar soas na súa casa, ben por unha enfermidade
ou por problemas familiares.
 Co servizo de comedor seguimos ofrecendo a posibilidade dunha alimentación correcta que
satisfaga adecuadamente as necesidades nutricionais de cada unha das persoas que acoden a
este servizo, tendo en conta a idade, o estado de saúde e a dieta a seguir segundo o certificado
médico anual, que presenta cada usuario/a. Ao mesmo tempo, todos os días e durante unhas
horas se posibilita a todas as persoas que acoden ao comedor, o encontro con outras persoas
da súa idade, a compañía, o debate e a charla. Un ano mais temos que destacar o aumento
considerable de usuarios do servizo a domicilio xa durante todo o ano estivéronse levando entre
43 e 54 comidas diarias. Moitos dos usuarios seguen na actualidade.
 Continúase ofertando un transporte adaptado facilitando así, o traslado dos/as participantes
ao centro de saúde, revisións, concellos, compras, bancos para a realización de xestións e a
participación nos diferentes servizos e actividades que ofrece o centro social de Lodoselo.

 A través de charlas, conferencias, cursos, mesas informativas, soportes publicitarios,
actualización da páxina web, Blog e Facebook etc. seguimos mellorando e aumentando, na
medida das nosas posibilidades, o nivel cultural da nosa comunidade rural (maiores, mulleres, e
especialmente novas) cubrindo necesidades informativas-formativas de interese para os/as
participantes.
A difusión da información, foi en aumento con respecto ao ano anterior, a colaboración cos IES
de Xinzo de Limia é cada vez maior, polo que os/as participantes nas actividades que se
organizan nos propios centros han aumentando considerablemente. Ao mesmo tempo, para a
programación deste tipo de actividades seguimos tendo en conta as necesidades e
preocupacións dos/as usuari@s e realízase conxuntamente cos dous directores dos centros,
previa consulta cos delegados/as e titores/as de cursos.
 Continúase dende o ano 95 co servizo de información e asesoramento que realizamos a
través da Oficina de Información Xuvenil e comunitaria (CIX) garantindo a difusión da
información para os/as moz@s de toda a comarca a través das consultas directas, telefónicas,
da elaboración dos 24 boletíns informativos, mesas informativas na rúa como nos IES, charlas,
campañas, programa semanal de radio (Cadea ser), taboleiros, antenas de información… Tamén
se lles axuda e facilita o acceso ao mundo laboral coa elaboración de currículos, cartas de
presentación, ademais de manter na oficina unha bolsa de ofertas de traballos na comarca.
Continuouse coa bolsa de traballo de currículo co obxectivo, por unha parte un emprego e pola
outra parte a mediación dunha persoa cualificada para o posto vacante.
Tamén continuouse coa bolsa de datos das empresas da zona co obxectivo de coñecer a
tódalas empresas desta comarca para así facilitar a posibles desempregados atopar un posto de
traballo.
 Este ano non se repartiron as axendas informativas como tiñamos previsto senón esta vez
repartiuse o Día Internacional do Voluntariado mochilas brancas coa mensaxe IMPLÍK-T
voluntariado e solidariedade entre o alumnado dos IES de Xinzo de Limia co obxectivo que os
moz@s da nosa comarca se impliquen en accións voluntarias.
 Continuamos co servizo de información, asesoramento e divulgación da acción voluntaria pola
comarca en estreita colaboración con outras entidades de acción voluntaria da provincia,
ademais de seguir formando parte como entidade no III plan de voluntariado de Galicia 20112014 e por sexto ano con voluntariado europeo sendo tamén asociación de envío.
 Dende o ano 1994 a través das actividades organizadas no Pobo Escola promovemos unha
ocupación activa, útil e creativa do tempo libre dispoñible polos máis maiores xa que son estes,
os que actúan como portavoces da súa propia cultura a través dos obradoiros que se ofertan en
devandito proxecto, á vez que se potencia o contacto coa natureza (aula da natureza, itinerarios,
visitas guiadas...) o seu coñecemento e respecto. Tamén contamos con persoas maiores (non
dependentes) residentes na vivenda que colaboran nestes obradoiros. Durante este período
intentouse que ademais dos coñecementos propios das actividades dos obradoiros, 823
participantes de todas as idades (desde infantil ata bacharelato) mostrasen unha actitude
positiva cara aos valores e a sabedoría da vida rural. Estas actividades tamén serviron para que
os habitantes de Lodoselo séntanse menos illados.
 Seguen aumentando as peticións para participar e contar a nosa experiencia en encontros,
charlas, cursos, seminarios ou mesas redondas relacionadas co desenvolvemento comunitario,
programas de voluntariado, educación social, a participación da comunidade etc... organizadas
dentro e fóra da nosa Comunidade Autónoma, polo que aínda que ás veces resúltenos difícil,
non deixamos escapar a oportunidade de participar, posto que entendemos que estamos

conseguindo un recoñecemento ao noso labor de anos e o máis importante, o coñecemento e
recoñecemento do noso medio rural.
 Destacar a continuidade do servizo de rehabilitación física a persoas dependentes e/ou con
enfermidades neurodexenerativas da nosa comarca a través do exercicio activo, cinesiterapia
pasiva e reeducación postural para manter o nivel de independencia o maior tempo posible e
frear o avance da enfermidade.
Tamén durante este período continuamos co servizo de terapia ocupacional a domicilio para que
todas aquelas persoas da nosa comunidade que non poidan achegarse ao centro, accedan a un
servizo de calidade nos seus propios fogares co obxectivo de manter capacidades funcionais,
previr a discapacidade e rehabilitar funcionalmente a persoas dependentes e/ou con
enfermidades neurodexenerativas, así como a aquelas que corren un risco inminente de selo.
 Dentro das actividades realizadas nos domicilios, seguimos co servizo de apoio aos
coidadores facilitando un respiro familiar dúas horas por semana, información sobre as diferentes
patoloxías polas que se ven afectados os seus familiares doentes e técnicas de mobilización
global, así como, exercicios prácticos que nos axuden a previr o encamamento.
Tamén con este servizo realizouse un asesoramento a familiares, coidadores e persoas
usuarias, na adquisición de axudas técnicas, adaptación da contorna e/ou das Actividades
Básicas da Vida Diaria, así como en ergonomía articular.
 Un ano máis se realizaron as mesas informativas sobre Comercio Xusto e consumo
responsable tanto para a poboación en xeral como nos IES de Xinzo de Limia. Durante este ano
as vendas son máis ou menos iguais ás do ano pasado pero se notou un maior coñecemento por
parte da poboación dos beneficios que ten o Comercio Xusto para a poboación dos países
empobrecidos e o seu medio ambiente e para toda a sociedade en xeral.
 Este ano a escola de tempo libre “Limicorum” realizou numerosas xornadas informativas, 1
Módulo, obradoiros e cursos, cun total de 117 alumnos. En todas as actividades realizadas
levouse adiante unha avaliación sendo o resultado destas moi positivo.
Estes cursos realízanse normalmente por escolas ubicadas nas cidades, o cal impide que as
persoas de zonas rurais accedan a eles. Así, a maioría d@s alumn@s eran da comarca da
Limia.
 Podemos concluír que ao longo deste período consolidouse e ampliouse o labor que vimos
desenvolvendo desde anos anteriores, promovendo o desenvolvemento integral da poboación
rural da nosa comarca a través de accións globais de carácter social con actuacións puntuais e
permanentes, aproveitando os recursos existentes e abarcando aspectos económicos, sociais,
educativos, e formativos.

RESULTADOS:
 A continuidade do proxecto integral do CDR “O Viso”: O QUE É NECESARIO TEN QUE SER
POSIBLE. Con este lema continuamos, reforzamos e ampliamos o noso proxecto integral desde
fai máis de 23 anos.
 Os usuarios/as mantivéronse na maioría das actividades e servizos que se levaron a cabo
durante este ano. Queremos destacar o aumento dos participantes do servizo de terapia
ocupacional a domicilio e do servizo de comedor a domicilio que son os dous servizos nos que
os usuarios aumentaron de forma considerable. Os participantes nas sesións de terapia
ocupacional a domicilio aumentaron máis dun 40% con respecto ao ano anterior e que o número
de usuarios do comedor a domicilio se viu incrementado en máis dun 35%. Isto supuxo a
realización de máis de 1410 comidas mensuais sen contar as comidas das persoas que
diariamente comen no comedor social do centro. Tanto o comedor coma os demais servizos
para persoas maiores son moi coñecidos en toda a bisbarra, os servizos están moi ben
valorados.
Debido ao aumento de persoas usuarias deste e dos demais servizos que ofrece o CDR “O Viso”
con respecto a anos anteriores e a constante demanda de novos usuarios tanto para a vivenda
coma para prazas de centro de día, inaugurouse este ano en xuño o novo Centro de Día de
Lodoselo cunha capacidade de 30 prazas
 Na actualidade todas as prazas da vivenda comunitaria están sempre cubertas. Hai unha gran
lista de espera que de ano a ano segue aumentando e a tendencia móstranos que a poboación
do noso medio rural ten moito interese de vivir na vivenda comunitaria. Durante este ano
atendemos a 2 persoas de xeito temporal, que por diversas causas, enfermidade, situación
social, etc ... ocuparon as dúas habitacións que temos para casos de urxencia social ata que se
solucionou o problema.
As hospitalizacións dos/as residentes, séguenos supoñendo unha dedicación enorme de horas
por parte dos/as traballadores/as do CDR. Para a maioría dos/as residentes somos a súa
referencia (case a súa única familia) e o acompañamento nestes momentos é imprescindible
como apoio e axuda para afrontar a enfermidade e o sufrimento que lles supón a hospitalización.
Tamén a vivenda serve como punto de referencia para outras persoas de Lodoselo que acoden
case diariamente a levar o control dalgunha patoloxía crónica como a diabetes, hipertensión,
realizarse algunha pequena cura, etc..
Durante este ano pasaron pola casa 13 persoas. Por sétimo ano recibiuse axuda económica da
Dirección Xeral do Maior para o mantemento da vivenda.
 Respecto a oficina de información xuvenil e comunitaria (CIX), durante este ano destacamos
que non só mantivemos o servizo, senón que ademais, aumentamos os servizos prestados e
continuouse co servizo de información, asesoramento, mediación e prevención sempre en
colaboración cos IES de Xinzo de Limia.
A través do servizo de información, orientación e asesoramento na busca de emprego e
formación conseguiuse que os e as moz@s da comarca teñan unha oficina de referencia onde
suscitar as súas dúbidas sobre emprego e formación, equiparando así as súas oportunidades
coas de outr@s moz@s de zonas urbanas.
Ademais dende a oficina, a través da páxina Web, Blog, Facebook o programa de radio semanal,
os expositores realízase unha difusión por toda a bisbarra deste servizo e cada vez é maior o
número de persoas que acoden para entregarnos o seu currículo ou ben pedir axuda para a
realización deste, encher solicitudes etc...
Durante este ano 55 persoas (no só mozos senón ultimamente tamén acoden a este servizo
mulleres, persoas con discapacidade etc...) gozaron deste servizo.

Coa continuidade, ampliación e difusión da bolsa de emprego conseguiuse responder aos
obxectivos que nos propuxeramos con este servizo: por unha parte facilitar ás empresas da
bisbarra a busca de profesionais máis cualificados e pola outra axudar aos demandantes de
emprego encontrar un posto de traballo.Durante este ano 64 novos currículos aumentaron a
bolsa de traballo e tres persoas da bolsa de emprego ocuparon os postos vacantes das
empresas que nos solicitaron o servizo. Este ano 11 empresas pasaron a formar parte da nosa
base de datos de empresa colaborando con nosa entidade e ofertando postos de traballo.
Destacamos que o número de consultas da páx. Web desde o mes de marzo do 2007 que
puxemos o contador ascende a máis de 12.818 visitas, e dicir que temos una media de 2600
visitas o ano.
 Este ano repartiuse para o Día Internacional do Voluntariado 395 mochilas brancas coa
mensaxe IMPLÍK-T voluntariado y solidariedade entre o alumnado dos IES de Xinzo de Limia. Os
mozos inmediatamente ao recibir as mochilas estreábanas.
 Nas campañas informativas como o día mundial da loita contra a sida, día internacional dos
dereitos humanos, doazóns, día mundial da loita contra o cancro etc.. volveuse a conseguir a
participación duns 1002 mozos/as. Durante este ano continúanse cos convenios que tiñamos
nos dous institutos polo que non só organizamos actividades conxuntas, campañas informativas,
charlas, talleres, cursos etc... senón que seguimos acudindo unha vez por semana a cada un
deles (antenas/puntos de información) co obxectivo de descentralizar a información e chegar a
un número maior de usuarios/as.
 Como en anos anteriores queremos destacar especialmente as campañas informativas que se
realizaron sobre o “Comercio Xusto, Consumo responsable”. Practicamente aproveitáronse as
feiras de Xinzo de todo o ano (feiras cada 15 días) para informar e concienciar á poboación en
xeral, dos criterios do “comercio xusto” como sistema alternativo que ofrece aos produtores
condicións laborais e comerciais xustas e igualitarias, asegurándolles un medio de vida
sustentable. Ó contar na propia oficina cunha exposición permanente de produtos de comercio
xusto (alimentación e artesanía, este ano incorporamos produtos novos de cosmética que ten
unha gran aceptación por parte dos nosos clientes) non só nos facilita a realización periódica
destas campañas, senón que ademais, nos posibilita uns ingresos que nos axudan a cofinanciar
o noso proxecto.
 Continuamos coa colaboración de institucións como o Instituto do Campo (Deputación
Provincial) e a cooperativa “Xuntoiro” de Vilar de Santos que de novo forneceron ao comedor de
xeito regular de alimentos das súas leiras de experimentación e produción, respectivamente.
Seguen estando en vigor todos os convenios asinados o ano anterior coa Deputación de
Ourense, os concello de Xinzo de Limia, Sarreaus e Trasmiras, os convenios de cooperación
educativa coa Universidade de Vigo, co departamento de xuventude do Concello de Ourense,
IES “Cidade de Antioquía e “ Lagoa de Antela” de Xinzo de Limia....
Ademais firmouse novos convenios de colaboración co concello de Maceda e coa Fundación
Estudios e Análise (FESAN) – Santa Mª de Europa. Debido a estes novos convenios 5
alumnos/as puideron realizar súas prácticas e o mesmo tempo tomar un primeiro contacto co
posto de traballo no que puideron poñer en práctica os coñecementos anteriormente adquiridos
pola parte teórica.
 Un ano mais 24 mozos/as da comarca e provincia participaron a través da Escola de Tempo
Libre “Limicorum”, (do CDR “O Viso”) no curso de Monitor de Tempo Libre. Por primeira vez
impartiuse coa colaboración da SACRE dous cursos de Ornitoloxía cun gran éxito e unha
participación de 24 persoas no primeiro curso e 25 no segundo.

 Tamén realizouse o Módulo da Formación Ocupacional na especialidade formativa:
“Características e necesidades de atención hixiénico – sanitaria das persoas dependentes” que
contribuíu a mellorar o nivel de empregabilidade dos 20 participantes
 Este ano participaron 28 colexios e os IES, un de Xinzo de Limia e de Cangas de Morrazo cun
total de 823 nenos/ás e adolescentes. En 5 ocasións a participación foi de todo o grupo escolar,
dende infantil ata 6º de primaria. Participaron nenos e nenas de 24 colexios da provincia de
Ourense. Nalgunhas ocasións os participantes viñeron do mesmo colexio pero clases diferentes.
12 colexios de Ourense provincia, 10 colexios doutros concellos da provincia (Celanova, Verín,
Xinzo de Limia, Entrimo, Monterrey, Pereiro de Aguiar, Baños de Molgas, A Gudiña, Amoeiro,
Allariz, Arnoia) - Colexio de Monforte de Lemos - Lugo. 2 IES de Xinzo de Limia e alumnado do
IES de Gangas do Morrazo.
 Por sétimo ano contamos con mozos/as voluntarias/as do SVE. Este proxecto segue
supoñendo unha experiencia novedosa para a comarca e moi enriquecedora para todos/as, para
os usuarios do CDR (sobre todo para as persoas maiores que son coas que máis tempo están),
para a asociación que segue enriquecéndose con persoas doutras culturas, de novas ideas, os
seus costumes, dos seus coñecementos en animación sociocultural...e por suposto, para os
voluntarios/as, que viviron e coñeceron unha cultura moi distinta á que estaban habituadas, pero
á que se souberon adaptar de inmediato e sen ningún problema.
Non só adaptáronse perfectamente aos nosos costumes e horarios (moi diferentes aos seus,
comidas...) senón que asumiron sen problemas "o sentir" da nosa organización, a necesidade de
traballar cos que máis o necesitan, as normas, as moitas tarefas diferentes que tiveron que levar
a cabo, o cambio dos horarios de traballo segundo as actividades e os meses do ano...
 Respecto ao servizo de terapia ocupacional a domicilio percibimos cambios substanciais na
actitude dos coidadores, respecto de a enfermidade dos seus familiares, así como cara á propia
intervención, colaborando en todo o posible coa terapeuta na maior parte dos casos.
Aumentou sustancialmente o número de usuarios a domicilio, sendo as familias quen solicitaron
o servizo.
Non cambiou a calidade do servizo, despois do cambio da terapeuta ocupacional. Conseguimos
unha maior autonomía das persoas nas súas vivendas grazas ao achegamento de axudas
técnicas así como a adaptación das actividades e dos seus fogares.
É palpable ademais a melloría na orientación espazo temporal e persoal dos usuarios do servizo;
así como, a mellora nivel cognitivo, debido ao aumento do grado de dificultade das actividades.
Conseguimos ademais que os nosos maiores estean en compañía e ocupen o seu tempo en
actividades produtivas e de lecer.
Exercitouse a capacidade respiratoria dos usuarios do servizo, sendo esta mellora cuantificable,
tanto en número de exercicios como na velocidade dos mesmos, así como a posibilidade de
chegar a exercicios resistidos habendo comezado por exercicios pasivos.
Durante este período a nova terapeuta utilizou un novo programa de avaliación e rehabilitación
sistematizada da deterioración cognitiva coas persoas usuarias da vivenda e do centro a través
dun programa de ordenador (programa GRADIOR) estruturado para o adestramento e
rehabilitación cognitiva que nos está a permitir detectar e actuar ante os déficits cognitivos, non
só para a mellora da deterioración ou déficit, senón tamén na potenciación ao máximo das
capacidades cognitivas intactas.
 Este ano queremos destacar o servizo de préstamo de material didáctico e axudas técnicas
porque moitos familiares e/o coidadores de persoas maiores dependentes acudiron a nos para
que lles facilitaramos recursos e así poder realizar exercicios con eles. Estas 15 persoas e 10
participantes a maiores asistiron aos obradoiros de formación e información que se levaron
periodicamente a cabo e cun gran éxito para familiares e coidadores.

 A difusión do programa, indicador que consideramos moi importante, segue crecendo de tal
forma que seguimos dispoñemos dunha persoa (voluntaria), para acudir a contar a nosa
experiencia en todas partes onde se nos require: prensa, mesas redondas, programas de
televisión, charlas, Universidade de Vigo e Santiago.
Tamén continuamos co espazo de radio semanal (todos os martes) que desde a cadea ser,
permítenos difundir a información que máis interesa á mocidade da comarca como difundir as
actividades e servizos que oferta o CDR “O Viso”.
CONCLUSIÓNS:
Un ano mais temos que destacar o impacto positivo dos proxectos e servizos do CDR O Viso e
especialmente dos seus servizos de proximidade coa poboación do nosos medio rural. Despois
de moitos anos de traballo, os nosos servizos son coñecidos e están totalmente integrados nesta
zona. De ano en ano o interese e a participación das persoas participantes aumenta
considerablemente e o CDR O Viso intenta na medida das súas posibilidades dar resposta ás
novas necesidades que se detectan. Este ano fíxose un gran esforzo para poder ofertar tódolos
servizos que estaban programados e que para a nosa comunidade son imprescindibles. Neste
período tivemos a posibilidade de rematar as obras do noso Centro de Día de Lodoselo
permitíndonos ter un centro axeitado para ofrecer novos servizos de proximidade ás persoas que
habitan nos nosos núcleos rurais mais próximos, dándolles a oportunidade de permanecer o
maior tempo posible no seu ámbito habitual, evitando polo tanto o abandono dos nosos pobos
por carencia de recursos e servizos, ao mesmo tempo que contribuiremos coa creación de
emprego en actividades vinculadas ás necesidades emerxentes no medio rural contribuíndo á
fixación de poboación.
Temos que facer constar que aínda que contamos con este novo centro a crise económica que
sofre o noso país golpeou con fóra as bases do Estado do Benestar e de novo este ano foi un
ano de recortes e retroceso nas políticas sociais, especialmente para as persoas mais
vulnerables e con menos oportunidades, tamén para a nosa entidade que tivo que axustar
horarios salarios e actividades.
Imprescindible seguir contando coa axuda e contribución de tódalas entidade públicas e privadas
e de tódalas persoas que co seu traballo diario e coa súa contribución voluntaria, fan posible a
continuidade do noso proxecto.
Lodoselo, a 30 de decembro de 2012

CENTRO
INFORMACIÓN
XUVENIL.
ACTIVIDADES CON
MOZOS/AS.
CURSOS,
TALLERES, MESAS
INFORMATIVAS…

Participantes en el curso de Mejora de las capacidades
físicas y primeros auxilios para las personas dependientes.

Curso de Ornitología: Clases teóricas combinadas con clases práctivas. Observamos las
aves en la charcas de las areneras de Xinzo. Observatorio de aves.

Campañas desde la oficina de información juvenil: IES de Xinzo de Limia

Curso de monitores/as de actividades de tiempo libre: Técnicas de animación, educación
para el tiempo libre, primeros auxilios, juegos...

ACTIVIDADES
CON LA
COMUNIDAD.
ENCUENTRO,
JUEGOS
POPULARES Y
TRADICIONALES,
FIESTAS...

PUEBLO ESCUELA:
Para grandes y
Pequeños.

Alumnos/as de infantil del colegio
público de Allariz.

Alumnado del IES Portobello
de Ourense.

Un grupo de personas adultas
de la ONCE

Reciclamos y hacemos una cartera con un
cartón de leche.

ACTIVIDADES CON MAYORES:
VIVENDA COMUNITARIA, CENTRO DE INCLUSIÓN,
COMEDOR SOCIAL, TERAPIA OCUPACIONAL, GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO, PELUQUERÍA, PODOLOGÍA, TALLER DE LA
MEMORIA

Celebramos los cumpleaños de Elisa (100)
y de Ricarda (99)

Terapia ocupacional.

Servicio de comedor en el centro social y a partir de junio en el centro de día nuevo.

Realizando ejercicios en el taller de la memoria, también trabajamos la concentración, atención,
coordinación..

Judit (fisioterapeuta) con Estrella.

Efrén (Psicólogo) en una sesión individual con Elías.

Sesiones grupales...gimnasia, terapia ocupacional..

Servicio de podología: Carmen de Lodoselo y Francisco de Nocelo.

Xisela, terapeuta ocupacional en los domicilios de Josefina (Piñeira Seca) y Emilio (Padroso)

Joshua, Signe y Dea (voluntarios del servicio de voluntariado europeo) ayudan a "desgrañar" mazorcas de
maíz.

Joshua y Michel acompañan a María, Ricarda,
Serafín y Cristalina a dar un paseo.

Miguel (voluntario) corta el pelo a Rosa (Lodoselo)

Dea (Croata) campaña de comercio justo
en la feria de Xinzo de Limia

Signe (Letona) - servicio de comedor a domicilio.

CENTRO DE DÍA
LODOSELO

Entrada principal.

Sala de curas.

Sala de rehabilitación.

Recepción.

Aula de actividades.

Baños..

Inauguración. 15 de junio de 2012

Comedor.

Cocina

