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Presentación

Un ano máis, compráceme presentarvos os 
resultados da nosa actividade durante a xeira que 
remata, uns resultados que reflexan o noso traballo 
e esforzo por facer un pouquiño mellor a vida das 
persoas con problemas de saúde mental e os seus 
achegados.

Este traballo comezou en Galicia fai xa máis de 35 
anos, cando un grupo de familias que tiñan na súa 
casa unha problemática de saúde mental decidiron 
xuntarse, primeiro na Coruña e despois en Vigo, 
para buscar solucións conxuntas que non recibían 
por parte de ningunha outra institución. 

Da necesidade de sumar forzas e xerar novas 
ferramentas e servizos, naceu a nosa Federación 
en 1995. Hoxe, máis de dúas décadas despois, 
podemos presumir dun movemento galego de 
saúde mental cada vez máis potente e capacitado, 
que traballa día a día para brindar servizos ás 
persoas con problemas de saúde mental e loitar 
pola defensa dos seu dereitos. 

Actualmente, FEAFES Galicia conta con 14 
asociacións que teñen presenza en 30 localidades 
galegas, estando integrada ademais en estruturas 
estatais e europeas que comparten o mesmo 
ideario e obxectivos.

Os problemas de saúde mental teñen unha 
prevalencia destacable na nosa comunidade e 
no mundo, a pesar de que aínda resultan moi 
descoñecidos. Trátase da segunda causa de 
discapacidade despois da física e xeran unha 
importante dependencia, ademais de estar 
intimamente ligados á exclusión social.

Por iso, FEAFES Galicia aposta pola atención 
comunitaria como alternativa ao modelo de 
atención tradicional e como xeito de abordar a 
saúde mental dende unha perspectiva integral. 
Nesta tarefa é fundamental a colaboración de todas 
as institucións, o traballo en rede e a implicación 
cidadá, para garantir a inserción total e real dun 
colectivo que sempre foi altamente discriminado.

Xosé Ramón Girón García
Presidente de FEAFES Galicia
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Que logramos 
no 2016?

Saúdo do 
presidente

O 2016 tivo as súas luces e sombras no 
ámbito no que FEAFES Galicia desenvolve 
o seu traballo. Por unha banda, seguimos 
sen ter un Plan de Saúde Mental en 
Galicia que facilite os recursos necesarios 
para mellorar a atención sociosanitaria ás 
persoas con problemas de saúde mental 
e os seus achegados. Non obstante, ao 
longo do ano estivemos a abrir camiños 
neste terreo e seguiremos traballando 
nel durante o 2017.

Por outra banda, fomos consolidando o 
noso traballo en ámbitos nos que temos 
unha traxectoria máis dilatada, á vez que 
abrimos camiños noutros eidos nos que 
iremos afondando pouco a pouco, como 
a atención ás persoas que se atopan na 
rúa e que sofren unha maior e máis grave 
situación de exclusión social. 

As entidades que conformamos Saúde 
Mental  FEAFES Galicia tamén puxemos 
en marcha un proceso de traballo 
colaborativo para definir o noso Plan 
de Desenvolvemento Organizativo, á 
vez que continuamos co traballo de 
incidencia política e diálogo civil.

Sabemos que aínda queda camiño 
por percorrer e retos que afrontar no 
futuro, tanto na atención ás persoas con 
problemas de saúde mental e os seus 
achegados como na mellora continua do 
movemento asociativo de saúde mental 
en Galicia, mais afrontamos estes retos 
coa mesma ilusión e motivación coas 
queestivemos a traballar ata agora.



Información xeral
Saúde mental 
Que son os problemas de saúde mental?
Segundo a Organización Mundial da Saúde, “a saúde é un estado de 
plenitude física, mental e benestar social, non soamente a ausencia 
de enfermidades”. É importante saber que a saúde mental pode 
estar afectada por factores socioeconómicos, emocionais e físicos 
que poden influír negativamente no benestar xeral da persoa.

Cando falamos dun problema de saúde mental, referímonos a 
unha serie de alteracións de tipo emocional, cognitivo e/ou do 
comportamento nas que quedan afectados procesos psicolóxicos 
básicos como as emocións, a percepción ou a motivación. Entre os 
máis frecuentes atópanse, por exemplo, a esquizofrenia, o trastorno 
bipolar, os trastornos depresivos ou os trastornos da personalidade.

Como detectalos?
A manifestación destas doenzas é diferente en cada persoa, aínda 
que poden darse unha serie de síntomas comúns: anomalías na 
forma de transmitir os sentimentos, dificultade para comunicarse, 
cambios na conduta, anomalías na forma de pensar e na conciencia 
da realidade, etc. 

Como afrontalos?
As persoas con problemas de saúde mental poden recuperarse e 
minimizar os seus síntomas. Os tratamentos son distintos en cada 
caso e deséñanse intervencións personalizadas para cada persoa. 
A maioría delas son tratadas no ámbito comunitario e acostuman 
integrarse na sociedade con normalidade. 

A canta xente afectan?
Calcúlase que unha de cada catro persoas terá un problema de 
saúde mental ao longo da súa vida.  

O 9% da poboación española padece algún tipo de trastorno mental, 
xa sexa grave ou leve. 

Entre o 25% e o 33% das persoas sen fogar teñen un trastorno 
mental grave.

A incidencia da enfermidade mental nos centros penitenciarios 
triplica os indicadores da poboación xeral.

As familias e coidadores informais asumen o 88% da atención ás 
persoas con problemas de saúde mental. 

Só o 5% das persoas con problemas de saúde mental teñen emprego 
e case a metade deles sufriron discriminación laboral.
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Situación en Galicia
Saúde mental

Afectación por idade

Causas de discapacidade

46,7%
52,8%

Incidencia en galicia

Afectación por diagnóstico

Trastornos do 
estado de ánimo

26.105

Esquizofrenia e 
outros trastornos 

psicóticos
9.650

Trastornos da 
personalidade

6.612

Trastornos de 
ansiedade

4.328

Trastornos 
adaptativos

4.752

Dependencia 
de substancias 
adictivas
2.748

Trastornos 
somatomorfos
585

Trastornos 
da infancia e 
adolescencia
108

Trastornos 
disociativos
184

Outros 
trastornos
52

Afectación por provincias

A Coruña PontevedraOurenseLugo

20.708

5.513 6.615

22.288

NOTA: Os datos destas gráficas foron extraídos do censo da Consellería de Política Social do 2016. Todas as persoas aquí cuantificadas teñen 
unha enfermidade mental, aínda que non en todos os casos trátase do diagnóstico principal. No 2015, o censo tan só cuantificara ás persoas 
con certificado de discapacidade por enfermidade mental como diagnóstico principal.
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55.124 
persoas con 
enfermidade 

mental

18%
57%

14%

11%

19 - 59 anos

< 19 anos

Enfermidade 
mental

Física

Psíquica

Sensorial

> 59 anos

0,5%



Que somos?
A Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade 
Mental de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro creada en 
1995 e que agrupa actualmente a 14 asociacións con presenza en 
30 localidades galegas.

A quen nos diriximos?
O noso traballo vai dirixido ás persoas con problemas de saúde 
mental, aos seus familiares e achegados, aos profesionais 
relacionados coa saúde mental e á sociedade en xeral.

A nosa misión
A misión de FEAFES Galicia é mellorar a calidade de vida das persoas 
con problemas de saúde mental, das súas familias e dos seus 
achegados. Para iso, representamos ao movemento asociativo en 
Galicia, defendemos os dereitos do colectivo e brindamos apoio e 
coordinación ás asociacións federadas.

Os nosos obxectivos
Defender os dereitos e necesidades das persoas con problemas de 
saúde mental, dos seus familiares e dos seus achegados.

Ofrecer servizos para mellorar a calidade de vida destas persoas.

Asesorar e representar ao movemento asociativo.

Deseñar e levar a cabo campañas de loita contra o estigma e accións 
de sensibilización sobre os problemas de saúde mental.

Traballo en rede
Para abordar todas as facetas da atención ás persoas con problemas 
de saúde mental e os seus achegados, levamos a cabo un traballo 
multidisciplinar e coordinado con diferentes entidades do ámbito 
sociosanitario.

Recoñecemento público
FEAFES Galicia aposta por implementar procesos de calidade e 
mellorar a súa atención aos usuarios. Neste senso, somos unha 
entidade declarada de Utilidade Pública pola Orde 3 de xuño de 2010. 
No ano 2013, recibimos a certificación oficial que acredita á entidade 
como Axencia de Colocación; e dende 2014, as cinco delegacións de 
FEAFES Galicia posúen a autorización para a prestación de servizos 
como Centro Sanitario.

FEAFES Galicia
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Que somos?



FEAFES Galicia

Presidente
Xosé Ramón Girón García
Asociación A Creba

Secretaria
Mª del Mar Piñeiro Sobrido
Asociación Fonte da Virxe

Vogais
José Jaime Figueroa Cerdeira. Asociación Lenda
Ángeles Fernández Araújo. Asociación Morea
Leopoldo Robla Álvarez. Asociación Doa
Carmen Blanco González. Asociación Alba
Mª Amelia Varela Artusio. Asociación Lar
Mª Iris Castro Meitín. Asociación A Mariña
Francisco Guitián González. Asociación Albores
José María Regueiro Otero. Asociación Avelaíña
Antonia Mª Eugenia Pérez Amieiro. Asociación Apem
Gregorio Descalzo señorán. Asociación Andaina

Vicepresidente
Manuel Fernández Prado
Asociación Alume

Tesoureiro
Félix Pena Calvo
Asociación Afaes Porta Nova

Quen somos?

Equipo técnico

Xunta Directiva
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ASEMBLEA

XUNTA DIRECTIVA

PRESIDENCIA
Xosé Ramón Girón

COMITÉ DE PERSOAS CON 
ENFERMIDADE MENTAL

COMISIÓN PERMANENTE

COMISIÓNS DE TRABALLO 
“AD-HOC”

DIRECCIÓN
Antonio Hernández

COORDINACIÓN 
TÉCNICA

ATENCIÓN 
INTEGRAL A 

FAMILIARES E 
PCEM

Carina Fernández

.

FORMACIÓN E 
CALIDADE

Nuria Fernández

DESENVOLVE-
MENTO

ASOCIATIVO
Enrique Castro

DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO 
DE RR.HH.

INFORMACIÓN, 
APOIO E 

ASESORAMENTO

EMPREGO FORMACIÓN CALIDADE ASESORAMENTO 
XURÍDICO

COMUNICACIÓN 
E SENSIBILIZA-

CIÓN

ASOCIACIONISMO 
E REPRESENTACIÓN 

DO COLECTIVO

OCIO, 
DEPORTES 
E RESPIRO 
FAMILIAR



FEAFES Galicia
Información, apoio e 
asesoramento personalizados
FEAFES Galicia proporciona, tanto ás persoas con 
enfermidade mental como aos seus familiares 
e achegados, información e asesoramento 
individualizado sobre saúde mental, recursos e 
servizos que lles poidan resultar de utilidade. 

Asesoría xurídica
Trátase dun servizo de asesoramento legal gratuíto 
para persoas con problemas de saúde mental, 
achegados, asociacións e profesionais que necesiten 
orientación en temas de pensións, incapacitacións, 
herdanzas, problemas penais ou laborais, etc.

Emprego e formación
Contamos co Observatorio de Emprego para Persoas 
con Enfermidade Mental (OEDEM), que pretende 
facilitar a inserción laboral mediante accións de 
información, orientación, formación, intermediación 
laboral coas empresas e apoio para a consecución e o 
mantemento do posto de traballo.

Ocio e Deportes
As persoas que participan nas actividades de 
lecer e deportes realizan actividade física dende 
unha perspectiva lúdica, rompen coa rutina diaria, 
socializan, enriquécense culturalmente e intégranse 
na sociedade. Á súa vez, estas actividades permiten 
que os familiares ou achegados teñan un respiro na 
súa tarefa de coidadores. 

Comunicación e sensibilización
FEAFES Galicia preocúpase por difundir entre a 
sociedade unha imaxe real e positiva das persoas con 
problemas de saúde mental. Para elo, estamos en 
contacto cos medios de comunicación, elaboramos 
publicacións, material divulgativo e realizamos 
campañas de sensibilización.

Apoio ás asociacións
A misión de FEAFES Galicia inclúe a representación 
das asociacións que integran a federación galega. 
Mediante a unión, logramos máis forza para facer 
chegar as nosas mensaxes ás institucións e á sociedade.
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Centros de Rehabilitación 
Psicosocial e Laboral
Estes centros prestan unha atención diúrna, 
global e multidisciplinar ás persoas con 
enfermidade mental crónica. Manteñen 
aos usuarios no seu ámbito, promovendo e 
apoiando a súa interacción psicosocial para 
que desenvolvan unha maior autonomía. 

Centros Ocupacionais
Trátase dun servizo social que pretende lograr, 
dentro das posibilidades de cada persoa, a 
superación dos obstáculos que poidan atoparse 
no seu camiño cara a integración social e 
laboral. 

Centros Especiais de 
Emprego
Son empresas onde as persoas con problemas 
de saúde mental teñen un emprego produtivo 
e remunerado, axeitado ás súas características 
persoais e que facilita a súa integración laboral 
no mercado ordinario de traballo.

Vivenda e servizos 
residenciais
Para as persoas con problemas de saúde mental 
que non poden convivir cos seus familiares ou de 
maneira independente, temos dúas alternativas 
de vivenda protexida onde os usuarios están 
atendidos por persoal especializado: os pisos 
tutelados e as minirresidencias. 

Atención a domicilio
Pretendemos que as persoas con problemas 
de saúde mental poidan conseguir a 
maior independencia e autonomía posible 
permanecendo no seu entorno máis próximo. 
Tamén se realizan intervencións cos familiares.

Dispositivos 
xestionados 
polas 
asociacións

Servizos



FEAFES Galicia
Asociacións A Coruña
Afaes Porta Nova - Narón
Afaes Porta Nova - Cerdido
Apem - A Coruña
Apem - Betanzos
Apem - Cambre
Apem - Carballo
Apem - Cee
Apem - Vimianzo
Fonte da Virxe - Santiago
A Creba - Noia
A Creba - Ribeira
Andaina - Dodro
Andaina - Ordes

981 388 992
981 388 992
981 132 218
981 773 047
981 652 082
981 757 177
981 747 255
698 184 307
981 574 660
981 824 921
981 107 013
981 802 078
650 270 824

Asociacións Pontevedra
Lar - Vilagarcía
Alba - Pontevedra
Lenda - Redondela
Doa - Vigo
Doa - Cangas
Avelaíña - A Guarda
Avelaíña - Baiona
Morea - Lalín

986 502 571
986 859 368
986 404 200
986 483 208
986 304 015
986 610 021
986 389 233
986 781 460

Asociacións Lugo
Albores - Monforte
Albores - Chantada
Alume - Lugo
Alume - Guitiriz
A Mariña - Burela
A Mariña - Ribadeo
A Mariña - Cervo

982 404 968
982 404 968
982 251 602
982 370 140
982 581 620
982 130 014
982 557 692

Asociacións Ourense
Morea - Ourense
Morea - Verín
Morea - O Barco de Valdeorras

988 237 454
988 412 557
988 320 934

Centros de Rehabilitación
Nº de prazas: 934 (30*)
Localidades: Betanzos, Cambre, Carballo, Cee, A Coruña, 
Vimianzo, Narón, Cerdido, Santiago, Dodro, Ordes, 
Noia, Ribeira, Lugo, Guitiriz, Burela, Ribadeo, Chantada, 
Monforte, Ourense, O Barco, Verín, Vilagarcía, Pontevedra, 
Vigo, Cangas, A Guarda, Baiona, Redondela, Lalín

Centros Ocupacionais
Nº de prazas: 66 (33*)
Localidades: Narón, Santiago, Noia, Redondela

*Sen financiamento

Asociacións

Residencias
Nº de prazas: 65 (5*)
Localidades: Cee, Cervo, Ourense

Pisos tutelados
Nº de prazas: 166
Localidades: Cambre, Carballo, Cee, A Coruña, Narón, 
Santiago, Noia, Lugo, Burela, Monforte, Ourense, 
Pontevedra, Vigo, A Guarda

Centros Especiais de Emprego
Nº de prazas: 58
Localidades: Cambre, Noia 11

Recursos
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información e 
asesoramento 

personalizados
FEAFES Galicia proporciona ás persoas con problemas de saúde 

mental e aos seus achegados asesoramento sobre saúde mental, 
recursos e servizos que lles poden resultar de utilidade, ofrecendo 

unha atención individualizada por parte dos nosos profesionais.



Información e asesoramento

Persoas atentidas
Ofrecemos asesoramento e 
apoio personalizado a persoas 
con problemas de saúde mental, 
achegados e profesionais, 
aportando información xeral 
e realizando accións de 
seguimento.

373 persoas atendidas 
por primeira vez

706 entrevistas 
presenciais
Durante o 2016, os novos 
usuarios acudiron derivados, 
principalmente, dende os 
seguintes recursos:

SERGAS: 30%
Servizos Sociais Municipais: 20%
Equipos de valoración de 
discapacidade e dependencia: 15%
Asociacións socio-sanitarias: 10%
Servizo Público de Emprego: 10%
Outros: 15%

Liña gratuíta      
900 102 661
Este número está a disposición 
da cidadanía para ofrecer 
información e asesoramento 
sobre saúde mental. En moitos 
casos, este primeiro contacto 
telefónico constitúe o punto 
de inicio dunha intervención 
posterior. 

2.777 chamadas 
atendidas
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Apoio na xestión de 
trámites
FEAFES Galicia tamén ofrece 
apoio para realizar informes 
e trámites relacionados coa 
solicitude de recursos. 

117 trámites 
xestionados

Coordinación 
con outras 
organizacións e 
servizos
Para o correcto seguimento 
e avaliación do traballo 
realizado cos usuarios, é 
imprescindible establecer unha 
comunicación continua entre 
todos os profesionais e axentes 
implicados. No modelo de 
atención integral centrando nas 
persoas que leva a cabo FEAFES 
Galicia, o traballo en rede ten un 
papel fundamental. Realizamos 
accións coordinadas con:

- Unidades de Saúde Mental
- Unidades de Hospitalización
 Psiquiátrica

- Centros de Día e Hospitais de Día
- Servizos Sociais
- Centros de Información á Muller
- Equipos de Valoración e Orientación
- Unidades Municipais de Atención
 á Dependencia 

- Unidades de Tratamento 
Ambulatorio

420 seguimentos 
coordinados

Intervención 
temperá
Está dirixida a persoas con 
problemas de saúde mental 
de recente diagnóstico e 
os seus achegados. Nestes 
casos, axúdaselles a manexar 
as dificultades derivadas da 
nova situación mediante 
asesoramento, apoio emocional, 
información sobre saúde mental 
e achegamento a outros recursos 
de utilidade.

Atención integral 
a mulleres con 
enfermidade 
mental
A través deste programa, FEAFES 
Galicia pretende mellorar a 
calidade de vida das mulleres con 
discapacidade por enfermidade 
mental, atendendo as súas 
necesidades específicas. 

Realízanse accións de 
intervención directa coas 
mulleres e cos seus achegados, 
así como derivacións a recursos 
específicos. Concretamente, as 
beneficiarias deste programa 
fixeron uso dos seguintes 
servizos de FEAFES Galicia:

- Asesoramento legal
- Orientación laboral
- Atención psicolóxica
- Participación en obradoiros 

formativos

66 mulleres

Servizos de atención directa
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Asesoría 
xurídica

O servizo de asesoramento legal que ofrece FEAFES 
Galicia é de carácter gratuíto e está destinado a todas 

aquelas persoas con problemas de saúde mental, 
achegados, asociacións e institucións que precisen 

orientación en asuntos de pensións, incapacitacións, 
herdanzas, problemas penitenciarios ou laborais, etc.



Consultas 
atendidas

No 2016, o Servizo de Asesoría 
Xurídica de FEAFES Galicia 
atendeu un total de: 

341 consultas  

Segundo a procedencia
Resolvemos dúbidas que 
proceden de persoas con 
problemas de saúde mental, 
familiares, achegados e 
profesionais. 

203 de persoas con 
problemas de saúde mental
91 de profesionais
47 de familiares ou achegados

 Segundo a orixe 
xeográfica
As consultas legais realízanse 
de xeito habitual en Santiago 
de Compostela, mais os 
asesores xurídicos desprázanse 
periodicamente ás demais 
delegacións de FEAFES Galicia.

A Coruña: 174 consultas
Lugo: 39 consultas
Ourense: 42 consultas
Pontevedra: 86 consultas

Segundo o xénero
En canto ao xénero das persoas 
das que proveñen as consultas, a 
distribución foi a seguinte:

Mulleres: 185 consultas (54%) 
Homes: 156 consultas (46%)

Contido das 
consultas

As consultas atendidas ao 
longo do 2016 polo Servizo de 
Asesoría Xurídida de FEAFES 
Galicia abordaron temas de 
diversas ordes, predominando 
as cuestións relativas á 
Seguridade Social, incapacidades 
civís, reclamacións e asuntos 
familiares.

De orde civil

149 casos  
43 incapacidades civís
40 asuntos de familias
4 internamentos involuntarios
62 asuntos diversos

De orde social

108 casos
83 Seguridade Social
25 problemas laborais

De orde administrativa

55 casos
36 reclamacións de usuarios
14 procesos sancionadores
1 cuestión lexislativa
4 asuntos diversos

De orde penal

29 casos
13 asuntos de ámbito familiar
8 de orde pública e patrimonio
8 asuntos diversos

Asesoría xurídica

Outras accións en 
materia xurídica

Charlas informativas
Durante o 2016, os asesores 
xurídicos de FEAFES Galicia 
impartiron charlas informativas 
en distintas asociacións.

3 charlas informativas
- Asociación Apem (Cee)
- Asociación Lar (Vilagarcía)
- Asociación Afaes Porta Nova

(Narón)

Estas charlas-coloquio abordaron 
temas lexislativos xerais 
relacionados coa saúde mental 
como a tutela, a curatela, o 
internamento, as pensións ou o 
Código Penal.

Comité Xurídico da 
Confederación Salud 
Mental España

FEAFES Galicia está presente 
neste órgano asesor técnico da 
Confederación Salud Mental 
España. O Comité Xurídico 
realiza actuacións para visibilizar 
a discriminación que sofren as 
persoas con problemas de saúde 
mental, coa fin de concienciar á 
sociedade sobre as vulneracións 
dos seus dereitos. 

Durante o último ano, elaborouse 
o “Informe sobre o estado dos 
Dereitos Humanos das Persoas 
con Trastornos Mentais 2016” e 
o “Informe de xénero 2016”.
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Emprego
O Observatorio de Emprego para Persoas con Enfermidade 
Mental (OEDEM), centro colaborador do Servizo Público de 

Emprego de Galicia dende 2002, ten como misión facilitar 
a inserción laboral destas persoas a través de accións de 

información, orientación, cursos, prospección laboral, 
intermediación coas empresas e apoio para a consecución 

e o mantemento do posto de traballo. Ademais, no 2013 
obtivemos a cualificación de Axencia de 

Colocación co número 1200000022.



Orientación 
laboral
Asesoramos e acompañamos aos 
demandantes de emprego, sendo 
eles quen definen o seu itinerario 
de inserción en función das súas 
necesidades e demandas.

4.047 entrevistas de 
orientación laboral
2.712 persoas 
recibiron orientación

A Coruña: 1.126 persoas
Lugo: 327 persoas
Ourense: 391 persoas
Pontevedra: 868 persoas

Preparación para o 
emprego
Facilitamos a mellora da 
cualificación profesional de 
cada persoa segundo as súas 
capacidades e vocacións, 
organizando para iso accións 
formativas e talleres prelaborais. 

352 persoas 
participantes

Prácticas non 
laborais
Realízanse prácticas en empresas 
ordinarias para aumentar a 
capacitación laboral dos usuarios 
e incrementar as posibilidades de 
inserción laboral. 

29 persoas realizaron 
prácticas

Insercións laborais
O obxectivo fundamental do 
Servizo de Emprego é lograr a 
inserción laboral de persoas con 
problemas de saúde mental.

213 persoas 
contratadas
391 contratos 
laborais

A Coruña: 185 contratos, 
69 persoas contratadas
Lugo: 68 contratos, 
42 persoas contratadas
Ourense: 44 contratos, 
35 persoas contratadas
Pontevedra: 94 contratos, 
67 persoas contratadas

Apoio no emprego
Realízase un acompañamento 
personalizado para cada usuario 
no seu proceso de inserción 
laboral e no mantemento do 
posto de traballo. 

189 contratos

Prospección 
laboral
Visitamos distintas empresas 
para realizar accións de 
sensibilización e ofrecer 
información sobre bonificacións.

318 visitas a empresas
71 convenios de 
colaboración

Proxectos e 
Programas
PROGRAMA INCORPORA de 
Obra Social “la Caixa”. Conta co 
proxecto específico “Incorpora 
Salud Mental”. 
321 persoas beneficiarias

PROGRAMA INTEGRADO PARA 
O EMPREGO “EM-PRÉGATE”  
financiado pola Consellería de 
Economía, Emprego e Industria. 
60 persoas beneficiarias

PROGRAMA DE HABILIDADES 
PRELABORAIS cofinanciado pola 
Consellería de Política Social e o 
Fondo Social Europeo. 
32 persoas beneficiarias

PROGRAMA JUNTOS SOMOS 
CAPACES xestionado pola 
Fundación Konecta e a 
Fundación Mapfre. 
34 persoas beneficiarias

PROXECTO EMPREGO CON 
APOIO da Consellería de 
Economía, Emprego e Industria. 
32 persoas beneficiarias

PROXECTO EMPREGO 
CON APOIO da Asociación 
Española de Empleo con Apoyo 
cofinanciado polo Ministerio de 
Sanidade. 
15 persoas beneficiarias

PROGRAMA EMPREGO CON 
APOIO financiado por Obra 
Social “la Caixa”. 
30 persoas beneficiarias
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Atención á 
exclusión

Enfermidade mental e exclusión social son, 
lamentablemente, dúas caras da mesma moeda. Para facer 

fronte á alta prevalencia de problemas de saúde mental 
que hai entre a poboación sen fogar ou en severo risco de 

exclusión, FEAFES Galicia está a potenciar o seu traballo de 
inclusión social a través de diversos proxectos.



Atención á exclusión

Atención integral 
en centros 
penitenciarios
O Programa de Atención Integral 
a Persoas con Enfermidade 
Mental (PAIEM) está financiado 
pola Fundación Barrié de la Maza 
e aplícase en todos os centros 
penitenciarios de Galicia a través 
das seguintes asociacións: 

Alume: Bonxe e Monterroso
Morea: Pereiro de Aguiar
Lenda: A Lama e CIS Vigo
Apem: Teixeiro e CIS Carmela 
Arias

159 persoas

Mesa de persoas 
sen fogar na 
Coruña
Está formada polo Concello 
de A Coruña, profesionais 
do Complexo Hospitalario 
Universitario de A Coruña e 9 
entidades sociais, que aunaron 
esforzos para atender a persoas 
sen fogar con trastornos mentais 
graves.

Este ano, a Mesa coordinou as 
intervencións na rúa e nos diversos 
servizos das organizacións para 
mellorar a súa eficacia. Tamén 
organizou o curso “Abordaxe da 
persoa con problemas de saúde 
mental e exclusión social” ao que 
asistiron máis de 100 profesionais.

7 reunións de traballo 
e coordinación

Atención a persoas 
en risco de exclusión 
en Santiago
Financiado polo Concello de 
Santiago de Compostela, este 
programa da resposta á carencia 
de necesidades básicas das 
persoas con problemas de saúde 
mental en grave risco de exclusión 
e os seus achegados. Aténdense 
de xeito individualizado as 
necesidades específicas de cada 
persoa e facilítaselle o acceso aos 
recursos necesarios, priorizando a 
coordinación con outras entidades 
co obxecto de ofrecer unha 
atención integral.

No 2016, puxéronse en marcha 
dos pisos de transición nos 
que se aloxan 4 persoas que 
vivían na rúa. Para cada unha 
delas, deseñouse un itinerario 
personalizado de inclusión co 
obxectivo de favorecer a súa 
integración e o emprego dos 
recursos sanitarios e sociais 
normalizados. Para poñer en 
marcha este recurso, valoráronse 
a 22 persoas.

Atención social

Ofrecemos información, 
asesoramento xurídico, atención 
sociofamiliar, orientación 
laboral e ocio a persoas con 
problemas de saúde mental e os 
seus achegados, co obxecto de 
mellorar a súa calidade de vida.

241 persoas

Proxecto de 
Inclusión Social
Financiado pola Consellería de 
Política Social, este proxecto 
responde á necesidade de actuar 
contra a vulnerabilidade, as 
barreiras e o illamento social que 
sofren as persoas con problemas 
de saúde mental. Conta con catro 
liñas de actuación:

Acompañamento para 
persoas con enfermidade 
mental

23 persoas

Acompañamento para 
persoas sen fogar ou en 
grave risco de exclusión

15 persoas

Acompañamento para 
persoas tuteladas pola 
funga

12 persoas

Punto formativo de 
inclusión sociolaboral
Obradoiros de competencias 
transversais: 

61 persoas
Obradoiros de alfabetización 
dixital: 

65 persoas
Prácticas non laborais:

11 persoas
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Ocio e 
Deportes

As actividades para o disfrute do tempo libre organizadas por FEAFES 
Galicia permiten mellorar a calidade de vida das persoas con problemas de 
saúde mental e facilitar a súa plena integración social. Deste xeito rompen 

coa rutina diaria, realizan actividade física, enriquécense culturalmente, 
socializan, adquiren autonomía e intégranse na sociedade. Á súa vez, os 

familiares e achegados poden ter un respiro na súa tarefa de coidadores, 
gozando de máis tempo libre e mellorando o ambiente familiar.



Actividades de 
longa estancia
Estancias vacacionais

FEAFES Galicia conta cunha casa 
vacacional que estivo en Hío ata 
o mes de maio e trasladouse 
despois a Sanxenxo. En ambas 
realizáronse estancias tanto de 
fin de semana como de semana 
completa, o cal proporciona 
un respiro aos familiares e 
achegados á vez que fomenta 
que os usuarios adquiran 
habilidades da vida diaria.

355 persoas
Viaxes

Durante o 2016, o Servizo de 
Ocio e Deportes de FEAFES 
Galicia organizou viaxes aos 
seguintes destinos:

- Norte de Portugal
- Mallorca
- Lanzarote

147 persoas
Camiño de Santiago

Como cada ano, percorrimos o 
camiño de Santiago cun dobre 
obxectivo: facer exercicio e 
ofrecer á sociedade unha imaxe 
normalizada das persoas con 
problemas de saúde mental, 
loitando pola integración e 
sensibilizando á cidadanía.

54 persoas

Ocio e deportes

Programa 
deporte-saúde
Fomenta a práctica de deporte 
entre as persoas con problemas 
de saúde mental coa fin de 
mellorar a súa forma física e 
fomentar a socialización.

A este propósito, organizamos 
unha Liga anual de Fútbol Sala, o 
X Campionato de Fútbol Sala e o 
IV Campionato de Tenis de Mesa. 
Ademais, a selección de balompé 
de FEAFES Galicia participou no 
Campionato Interautonómico 
Desmárcate (Madrid) e na I 
Xonada de Saúde Mental e 
Deporte (Donosti).

Outras prácticas deportivas 
desenvolvidas ao longo do ano 
foron bautismos de mar e de 
buceo, sendeirismo, patinaxe 
sobre xeo, xogos populares, 
termalismo ou piragua. En total 
realizáronse:

55 actividades

Voluntariado
FEAFES Galicia conta coa 
colaboración dun grupo 
de persoas voluntarias que 
participaron, principalmente, 
en actividades de tempo libre, 
acompañando aos usuarios nas 
saídas organizadas polo Servizo 
de Ocio e Deportes. No 2016, 
FEAFES Galicia contou con:

14 persoas voluntarias

Clubs de Ocio
Esta actividade é unha das máis 
demandadas polos usuarios 
de FEAFES Galicia que queren 
mellorar a súa rede social 
e que non acoden a outros 
recursos. Ten como finalidade 
normalizar a súa vida en todos 
os eidos realizando actividades 
de distensión con certa 
regularidade.

Ademáis, as actividades dos 
Clubs de Ocio tamén teñen unha 
gran vantaxe para os familiares 
e achegados, pois lles permiten 
gozar dun tempo de descanso 
na súa tarefa de coidadores. Este 
ano participaron:

544 persoas
Santiago: 157 persoas
A Coruña: 71 persoas
Lugo: 108 persoas
Ourense: 63 persoas
Vigo: 145 persoas

Asistencia a partidos
Os membros dos Clubs de Ocio 
foron espectadores do R.C. 
Deportivo, o S.D. Compostela, o 
R.C. Celta, o C.D. Lugo, o Basket 
Coruña, o C.B. Breogán e o Prone 
Lugo F.S.

Visitas culturais
Os Clubs de Ocio tamén 
realizaron diversas visitas 
e excursións culturais e 
medioambientais nas catro 
provincias galegas.
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Comunicación 
e sensibilización

En FEAFES Galicia traballamos a diario para erradicar a imaxe 
equivocada que existe sobre as persoas con problemas de saúde 
mental. Queremos mellorar a percepción social deste colectivo e 

dos seus achegados ofrecendo unha imaxe real e integradora. Para 
iso, elaboramos material divulgativo, deseñamos campañas de 

sensibilización e realizamos accións de loita antiestigma.



Comunicación e sensibilización

Aparicións 
en medios de 
comunicación
FEAFES Galicia trata de difundir o 
seu traballo e as reivindicacións 
do colectivo a través dos medios 
de comunicación, informando 
sobre as actividades que realiza e 
comunicando o posicionamento 
do colectivo ante determinados 
acontecementos sociais.

168 aparicións en 
medios

68 en medios dixitais
46 en prensa escrita
29 en radio
25 en televisión

Boletíns 
informativos
Boletín de Noticias
Quincenalmente, FEAFES Galicia 
facilita aos seus subscritores 
información sobre a marcha e as 
actividades da entidade.

21 boletíns enviados
190 subscritores
Outros boletíns
Para facilitar a busca de axudas 
e subvencións ás asociacións 
federadas, FEAFES Galicia envía 
dous boletíns internos:

- De subvencións: 39 boletíns 
enviados, 38 subscritores
- De axudas sociais: 4 boletíns 
enviados, 34 subscritores

Información na 
rede
Páxina web
FEAFES Galicia difunde 
información sobre saúde 
mental e da a coñecer as súas 
actividades a través da web 
www.feafesgalicia.org. 

70.512 visitas anuais
117 noticias 
publicadas
Redes sociais
Os nosos perfís de Facebook 
e Twitter xogan un papel 
destacable na comunicación 
externa da entidade.

2.012 seguidores en 
Facebook
1.771 seguidores en 
Twitter
Outros espazos na rede
Ademais destas redes sociais, 
FEAFES Galicia conta con outras 
canles online que tamén ofrecen 
información sobre a entidade:

- Youtube: 5.447 reproducións 
anuais
- Linkedin: 176 visitas anuais
- Blog do Club de Emprego: 
1.879 visitas anuais
- Web da Axencia de Colocación: 
613 visitas anuais
- Wikipedia e Galipedia

Sensibilización
#Eunonteñoprexuízos
Polo Día Mundial da Saúde 
Mental, lanzamos unha campaña 
que incluíu dous vídeos 
con 7 persoeiros coñecidos 
da televisión galega, unha 
web específica, accións de 
sensibilización nas redes sociais e 
a elaboración dunha guía.

3.427 visualizacións 
dos vídeos
13.768 visitas á web

303 novos seguidores 
nas redes sociais

Mentalízate
Pretende ampliar o coñecemento 
das enfermidades mentais por 
parte dos alumnos de secundaria 
a través de charlas en institutos. 
Beneficiáronse 2.325 alumnos e 
docentes de 42 centros.

I Xornada de Ética e 
Discapacidade

Celebrouse o 6 de abril en 
Santiago e nela interviron 
personalidades como o Dr. Ángel 
Carracedo ou José Antonio 
Seoane. Asistiron 230 persoas.

Baixo o mesmo paraugas
O 3 de decembro, conmemoramos 
en A Coruña o Día Internacional 
da Discapacidade xunto a outras 
24 entidades sociais.
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Incidencia 
política e 

diálogo civil 
O obxectivo destas accións é defender os dereitos do noso 

colectivo ante as administracións públicas autonómicas, coa fin de 
conseguir melloras lexislativas para as persoas con problemas de 

saúde mental e os seus achegados, así como lograr un aumento do 
financiamento para proxectos e programas dirixidos a eles.



Incidencia política e diálogo civil
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Traballo en rede
Outra liña estratéxica de FEAFES 
Galicia é o traballo en rede 
con entidades do Terceiro 
Sector coas que compartimos 
principios, fins e valores. Deste 
xeito, fomentamos alianzas que 
favorezan a consecución dos 
fins que nos marcamos como 
colectivo.

Neste senso, traballamos 
activamente nas seguintes 
entidades de terceiro nivel, coas 
que realizamos:

27 reunións
CERMI GALICIA, no ámbito da 
discapacidade: 5 reunións.

EAPN GALICIA, no ámbito da 
pobreza e a exclusión social: 8 
reunións.

Dende xuño de 2015, e por un 
periodo de catro anos, FEAFES 
Galicia ostenta a presidencia da 
EAPN Galicia. Igualmente, varios 
técnicos da Federación participan 
en distintos grupos de traballo da 
rede.

CONFEDERACIÓN SALUD 
MENTAL ESPAÑA, no ámbito da 
saúde mental a nivel estatal: 14 
reunións.

Na Confederación Salud Mental 
España, FEAFES Galicia conta 
cun membro na Comisión 
Permanente, outro no Comité de 
Directores Autonómicos e outro 
no Comité Xurídico.

Participación a 
nivel interno
O traballo de comunicación e 
participación interna tamén é 
fundamental para desenvolver 
accións coordinadas e fortalecer 
o movemento asociativo.

36 accións de 
participación

- Xuntas Directivas: 3
- Asembleas FEAFES Galicia: 1
- Comisións permanentes: 5
- Reunións coordinación técnica: 20
- Reunións de coordinación 
co Comité de Persoas con 
Enfermidade Mental: 2
- Participación en foros, 
congresos e outras accións: 5

Comité de Persoas 
con Enfermidade 
Mental
Pretende dar voz propia ás 
persoas con problemas de saúde 
mental creando un foro de ideas 
e debate. No 2016, contou con 9 
membros activos.

4 accións de 
participación

- Reunións do Comité galego: 2
- Reunións do Comité nacional: 1
- Curso “Relación con medios de 
comunicación: o voceiro”: 1

No mes de xullo, o Comité cesou 
a súa actividade, quedando 
pendente a súa reactivación para 
o ano 2017.

Incidencia política
FEAFES Galicia desenvolve un 
traballo de incidencia política 
con distintas administracións e 
organismos.

XUNTA DE GALICIA

Realízanse reunións e 
interlocucións permanentes con:

- Consellería de Sanidade
- Consellería de Política Social 
(áreas de discapacidade e 
inclusión social)
- Consellería de Economía, 
Emprego e Industria (área de 
emprego)

Cabe destacar a nosa 
participación na elaboración do 
Plan de Prevención do Suicidio 
de Galicia, da Consellería de 
Sanidade. 

Igualmente, FEAFES Galicia 
interviu en dúas reunións do 
Consello Asesor de Pacientes, 
pertencente á mesma consellería.

Tamén participamos no Consello 
Galego de Benestar Social, onde 
ostentamos unha das vogalías no 
eido da discapacidade. 

OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

FEAFES Galicia ten contacto 
permanente coas catro 
Deputacións Provinciais e 
cos Concellos nos que temos 
presenza, especialmente cos de 
A Coruña, Lugo, Ourense, Vigo e 
Santiago.
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Desenvolvemento 
Asociativo

Dado o seu carácter integrador e de cohesión entre as distintas 
asociacións galegas de saúde mental, FEAFES Galicia desenvolve 

accións dirixidas a potenciar a calidade e unidade das súas 
entidades membro. De aí que a federación traballe para 

mellorar a identidade institucional do movemento asociativo, 
o seu desempeño como organización, a comunicación intra e 

interasociativa e a coordinación técnica.



Desenvolvemento asociativo

Mellora da 
participación 
asociativa

Revisión dos modelos 
organizativos

FEAFES Galicia ofreceu ás 
asociacións federadas a 
posibilidade de desenvolver un 
procedemento para a revisión dos 
seus modelos organizativos, coa 
fin de detectar posibles melloras 
e optimizar o funcionamento 
interno das entidades. 

Esta acción de revisión dos 
modelos organizativos contempla 
tres liñas de traballo:

- Área de participación 
asociativa, interasociativa e 
órganos de goberno
- Área de planificación 
estratéxica e análise 
organizativa
- Área de transparencia e 
comunicación interna/externa

Regulamentación da 
toma de decisións

Elaboráronse distintos 
documentos, definitivos e en 
calidade de borradores, para 
regularizar o funcionamento dos 
órganos internos da Federación. 
Do mesmo xeito, puxéronse en 
marcha diversos mecanismos 
que permiten mellorar a 
comunicación entre os membros 
directivos da entidade e facilitar 
así o traballo conxunto.
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Plan conxunto de 
Desenvolvemento 
Asociativo
O seu obxectivo é definir liñas 
de futuro conxuntas entre todas 
as entidades membro de FEAFES 
Galicia Saúde Mental para 
potenciar a súa cohesión e unidade. 

Fases do proceso
O proceso de definición do plan 
de acción levouse a cabo dun 
xeito participativo e colaborativo 
entre as distintas asociacións 
de FEAFES Galicia. Para iso 
establecéronse catro fases, que 
culminaron o 31 de marzo coa 
aprobación do plan de acción 
por parte da Xunta Directiva de 
FEAFES Galicia.

- Programación e lanzamento
- Elaboración da proposta do 
Plan de Acción (documento 
borrador)
- Contraste da proposta do Plan 
de Acción
- Peche, aprobación e 
comunicación

Metodoloxía de traballo
Para avanzar na elaboración 
e posta en marcha do plan, 
establecéronse tres grupos de 
traballo divididos por áreas 
xeográficas. Igualmente, existe 
un Comité de Coordinación 
encargado de impulsar, seguir e 
avaliar a elaboración do plan de 
acción.

Fortalecemento 
institucional

Representación 
territorial

Elaborouse un documento 
de compromiso para a 
representación institucional entre 
as asociacións e FEAFES Galicia.

Programa de formación

Púxose en marcha un programa 
formativo dirixido a persoas con 
responsabilidades directivas 
nas asociacións (membros das 
Xuntas Directivas, directores e 
xerentes). Consultouse con eles 
as áreas formativas que eran 
do seu interese e deseñáronse 
contidos para tres cursos que se 
realizarán no primeiro trimestre 
do 2017.

Innovación na 
prestación de 
servizos
Catálogo de programas e 
servizos

Púxose en marcha a elaboración 
dun catálogo de programas 
e servizos en saúde mental 
oferecidos polo movemento 
asociativo FEAFES Galicia.
Elaborouse un borrador que foi 
debatido en distintos grupos 
presenciais de traballo e 
entregado o 16 de decembro de 
2016, quedando pendente a súa 
aprobación para o 2017.

Servizos de estrutura
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Formación
A formación interna garante a innovación e a adaptación 

constante ás novas demandas dos usuarios, dos profesionais e 
do entorno. Permite dar resposta aos retos da entidade mediante 

a renovación e a mellora das competencias profesionais do seu 
equipo humano, favorecendo ademais a calidade dos servizos 

prestados. A maiores, como entidade especializada, FEAFES Galicia 
tamén ofrece formación externa para que outros axentes poidan 

dispoñer de competencias útiles na atención á saúde mental.



Formación

Formación recibida
Ao longo do 2016, os 
profesionais de FEAFES Galicia 
acudiron a diversas accións 
formativas coa fin de enriquecer 
as súas competencias e poder 
mellorar, así, a atención global 
que ofrece a entidade.

32 profesionais
32 accións formativas
Igualmente, FEAFES Galicia 
xestionou a asistencia a 
cursos e xornadas de persoas 
pertencentes ás asociacións 
federadas.

5 profesionais
5 accións formativas

Formación 
impartida
FEAFES Galicia preocúpase 
por facilitar a capacitación e 
a mellora continua doutras 
persoas que traballan no eido 
da atención á saúde mental, 
participando en espazos para o 
coñecemento, a aprendizaxe e 
o intercambio de experiencias. 
Por iso, os técnicos da entidade 
acuden como ponentes 
a xornadas e seminarios 
organizados por outras entidades 
para compartir a súa experiencia 
e competencias.

12 profesionais
15 accións formativas

Programa de 
Alumnado en 
prácticas
Facilitamos aos alumnos e 
titulados en distintas disciplinas 
a realización de prácticas 
profesionais na nosa entidade, 
co obxectivo fundamental de 
mellorar as súas competencias 
para que poidan afrontar coas 
mellores garantías posibles os 
seus obxectivos académicos e 
profesionais. En total, no 2016 
tivemos:

5 alumnos en 
prácticas

- Psicoloxía: 3 alumnos
- Psicopedagoxía: 1 alumno
- Traballo Social: 1 alumno

Formación de 
voluntariado
A través desta formación, 
FEAFES Galicia capacita a un 
grupo de persoas interesadas no 
voluntariado para que poidan 
dedicar parte do seu tempo libre 
a realizar actividades con persoas 
con problemas de saúde mental. 
Deste xeito non só poñemos en 
valor a acción voluntaria, senón 
que tamén sensibilizamos sobre 
a saúde mental favorecendo 
que os nosos voluntarios poidan 
coñecer esta realidade de 
primeira man. 

5 voluntarios 
formados
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Servizos de estrutura

Formación 
continua para 
técnicos
A área de formación de FEAFES 
Galicia organiza, ao longo do ano, 
unha serie de cursos dirixidos 
aos seus técnicos e baseados 
nas inquedanzas e necesidades 
formativas dos mesmos.

Con esta formación interna 
preténdese que todo o persoal 
de FEAFES Galicia dispoña da 
formación e competencias 
necesarias para desenvolver o 
seu traballo no nivel de calidade 
requirido, favorecendo a súa 
reciclaxe e perfeccionamento.

Seminario de 
intervención familiar en 
enfermidade mental
Permitiu dotar aos participantes 
das ferramentas necesarias para 
afrontar o proceso de intervención 
coas familias a través da análise e 
a reflexión sobre casos prácticos. 
Foi impartido por Antonio Olives, 
psicólogo e terapeuta familiar.

Curso sobre patoloxía 
dual
Tratáronse aspectos xerais, clínicos 
e terapéuticos sobre a patoloxía 
dual, así como modelos e pautas 
de intervención. Presentáronse 
tamén casos clínicos e abordouse 
a incorporación social das persoas 
con patoloxía dual. Foi impartido 
por Indalecio Carrera e o seu 
equipo (P. Bermejo e A. Mariño).
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Resumo
de resultados
Accións de difusión

Orientación e asesoramento

Outras accións

Teléfono de 
atención gratuíta

Páxina web Redes sociais Medios de 
comunicación

2.777 
chamadas

70.512 
visitas

3.783 
seguidores

168 
noticias

Clubs de Ocio

544 
persoas

Asesoría xurídicaInsercións laborais

341 
consultas

391 
contratos

Orientación 
laboral

2.712 
persoas

Formación de 
profesionais

52 
formacións

19
 persoas

Atención a persoas 
sen fogar



Ingresos

Gastos

Administracións públicas

Entidades privadas

Aportacións usuarios ocio

Cotas das asociacións federadas

Ingresos financeiros

Ingresos inversións en capital

Ingresos excepcionais

Persoal contratado

Transferencias ás asociacións

Gastos de actividade e mantemento

Gastos de servizos e programas

Gastos financeiros

Amortizacións

Axudas e becas a usuarios

Cotas ás organizacións de 3º nivel

Reintegro subvencións

Gastos Xunta Directiva e participación
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Memoria económica

Balance
O 2016 rematou cun resultado final positivo de 1.719.783,10 - 1.647.634,60 = 72.148,50 €

1.500.698,47 €

173.880,00 €

34.716,80 €

6.161,12 €

5,99 €

3.534,55 €

786,17 €

713.391,05 €

574.808,94 €

227.830,12 €

90.604,56 €

9.538,91 €

14.307,51 €

7.996,08 €

2.909,02 €

417,94 €

5.830,47 €

Total ingresos                      1.719.783,10 €

Total gastos                          1.647.634,60 €
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Colaboradores
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FEAFES Galicia
Rúa Belgrado nº 1, baixo

15707 Santiago de Compostela
981 554 395 

FEAFES Coruña
Avda. Peruleiro nº 18, baixo esquerda

15011 A Coruña
981 228 135

FEAFES Lugo
Ronda de Fingoi nº 109, baixo

27002 Lugo
982 254 452

FEAFES Ourense
Rúa Salustiano Muñoz nº 1, baixo

32001 Ourense
988 601 194

FEAFES Vigo
Rúa Serafín Avendaño nº 18 interior,

oficinas 10 e 11. 36204 Vigo
986 485 779

www.feafesgalicia.org
feafesgalicia@feafesgalicia.org  

900 102 661


