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MISIÓN E VISIÓN:
• AIXIÑA é unha asociación sen ánimo de lucro que

ten como MISIÓN traballar por e para as persoas
con discapacidade física, parálise cerebral, dano
cerebral, terceira idade dependente e as súas
familias, adaptando a nosa resposta ás súas
necesidades e expectativas a través de múltiples
programas e servizos, co valor engadido dun trato
persoal, próximo e normalizador, co fin de acadar a
plena integración das persoas en tódolos ámbitos
da vida (social, cultural e laboral).
• AIXIÑA quere que os seus servizos sexan sinónimo
de confianza e de calidade para os seus clientes,
comprometéndose a implementar as accións
oportunas para dar resposta ás necesidades
cambiantes dos seus grupos de interese, cumprindo
a normativa vixente no momento e mellorando
continuamente a eficacia do Sistema de Xestión.

A VISIÓN de AIXIÑA é a de seguir sendo entidade de referencia na atención integral a persoas
con discapacidade física na provincia de Ourense.
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VALORES QUE NOS ORIENTAN:
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ORGANIGRAMA:
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SOCI@S:
• Aixiña a forman un total de 439 persoas con

discapacidade, familiares e colaboradores
MULLERES

HOMES

Soci@s con discapacidade
Soci@s colaboradores

2%
2% 3%
1%

146
116

14%

177

74

262

78%

D. física
Dano cerebral
D. intelectual
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Par. Cerebral
D. sensorial
Outra

Socios/as con
discapacidade

Socios/as
colaboradores
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INSTALACIÓNS: C.I.S. AIXIÑA
• Aixiña ten en propiedade e xestiona

o Centro Integral de Servizos (C.I.S.)
AIXIÑA, un edificio de 7.350 m2
localizado na Rúa Recaredo Paz, 1
de Ourense. Nel está a nosa sede
social e nel realizamos a maior parte
da intervención social da asociación.
Este centro foi creado grazas ás
subvencións públicas dos seguintes
organismos:
O C.I.S. acolle ademais a sede social
e actividade de outras asociacións,
concentrando nun mesmo lugar boa
parte dos recursos da cidade de
Ourense
para
persoas
con
discapacidade física e orgánica.
Memoria AIXIÑA 2015
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ENTIDADES ÁS QUE PERTENCEMOS:

Federación Provincial
de Asociacións de
persoas con
Discapacidade Física
(DISCAFIS- COGAMI)
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Confederación Galega
de Persoas con
Discapacidade
(COGAMI)

Confederación
Española de
Personas con
Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE)
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ENTIDADES COLABORADORAS/
SUBVENCIONADORAS:

Memoria AIXIÑA 2015

9

RECOÑECEMENTOS:

Premio Solidaridad
Carrefour 2007

Premio Ourensanía
2011

Compromiso social
AJE Ourense 2016
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A ASOCIACIÓN
Neste apartado recollemos os programas e servizos que Aixiña
desenvolve no eido social, deseñados e orientados por e para
as persoas socias da nosa entidade. Aínda que a maior parte
dos beneficiarios son as persoas con discapacidade, poden
acceder ás actividades os familiares e socios non
discapacitados, de maneira que cada acción desenvolvida
fomente a normalización social

•
•
•
•
•
•
•
•

Servizo de información
Servizo de Intervención social
Servizo de Rehabilitación integral
Servizo de transporte adaptado
Programa de ocio e tempo libre
Colonias de verán
Programa de voluntariado
Acción exterior
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A ASOCIACIÓN: SERVIZO DE INFORMACIÓN
• A oficina de información de Aixiña é o punto no

que se centralizan as demandas (presenciais,
telefónicas ou por correo electrónico) de
servizos ou información tanto de persoas
socias e usuarias como da poboación xeral
que, posteriormente, son derivadas aos
diferentes departamentos do Centro Integral
de Servizos Aixiña.
• Dende esta oficina tamén se coordina o

Servizo de Transporte Adaptado, a inscrición
ás distintas Actividades de Ocio e Tempo Libre
e a tramitación de Socios entre outras, o que
fai que se manteña un contacto continuo e afín
coas persoas usuarias, sendo punto de
referencia para calquera relación coa
Asociación.
Memoria AIXIÑA 2015
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A ASOCIACIÓN: SERVIZO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
• Este servizo ten como obxectivo a atención aos familiares e membros da

Asociación, axudando e orientando na xestión das súas demandas, entre as
que se atopan: orientación sobre axudas técnicas, tramitación do certificado
de discapacidade e do recoñecemento de situación de dependencia,
accesibilidade, recursos públicos e información xeral no ámbito da
discapacidade.
Esta asistencia cobra maior
importancia cando as persoas
usuarias, ademais da orientación,
necesitan ser asesoradas na
forma e métodos da presentación
de solicitude do recurso ao que
queren optar, realizándose un
acompañamento
completo
ó
longo de toda a tramitación do
expediente, en coordinación, en
caso necesario, cos servizos
sociais de atención primaria.
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A ASOCIACIÓN: SERVIZO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
• Con este servizo facilítase ás persoas

socias de Aixiña o acceso a varias
disciplinas terapéuticas rehabilitadoras,
co obxectivo de mellorar a súa calidade
de vida e fomentar a súa integración ao
medio familiar, social e ocupacional.
• Aixiña contou en 2015 co seguinte cadro
de persoal terapéutico:
•
•
•
•

Musicoterapia

Fisioterapia

Terapia
ocupacional

Logopedia

4 fisioterapeutas
1 logopeda
1 terapeuta ocupacional
1 monitor de musicoterapia

Este servizo foi subvencionado este ano pola Xunta de Galicia
(Programas de Cooperación) e pola Deputación Provincial de Ourense.
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A ASOCIACIÓN: SERVIZO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
• Dende o ano 2013 este servizo está aberto a persoas con discapacidade e

os seus familiares directos, a socias/os colaboradores e a traballadoras/es
de Aixiña.
• Durante o ano 2015 o Servizo de Rehabilitación de Aixiña atendeu a un

total de 98 persoas, e se realizaron un total de 3.443,5 sesións
terapéuticas individuais.
57
socios/as con discapacidade
socios/as colaboradores

18

18
5
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familiares de persoas con
discapacidade
traballadores/as C.E.E.
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A ASOCIACIÓN: SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO
• Trátase da prestación dun servizo diario de transporte adaptado porta a

porta para persoas con mobilidade reducida do Concello de Ourense,
mediante furgonetas adaptadas e persoal con experiencia.
• Realízase ininterrompidamente dende o ano 1989, primeiro a través de
convenios anuais e na actulidade con subvención do Concello de Ourense.
• Durante o ano 2015 empregaron o servizo de maneira habitual 47 persoas,
e foron bastantes tamén as que solicitaron algunha viaxe puntual. Así, o
número de servizos prestados foi de 2.131.
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
• A Asociación AIXIÑA leva a cabo, dende a súa creación, un amplo

programa de ocio e tempo libre que se desenvolve ano a ano e que
ten como fin primordial achegar o ocio e ofrecer oportunidades de
socialización a persoas que, debido ás súas grandes afectacións
físicas ou físico-cognitivas, non teñen un acceso normalizado a
outras actividades do mesmo tipo organizadas por institucións ou
outras entidades. As actividades de Aixiña ofértanse á totalidade de
socios/as, aínda que a participación é aberta tamén para persoas que
non o sexan. As actividades realizadas durante 2015 foron:
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Festa de Reis (02/01/2015)
Esta actividade está dirixida específicamente aos máis pequenos
da Asociación, nenos e nenas con discapacidade de ata 9 anos
(sen límite de idade cando teñen afectacións cognitivas) e fillos/as
de traballadores do Centro Especial de Emprego. Realizáronse
varios obradoiros previos ao reparto de regalos por parte dos Reis
Magos. A festa rematou cunha merenda.

Entroido (13/02/2015)
Un ano máis celebramos o entroido, co tradicional
desfile, pinchos e competición de xogos. O noso
agradecemento á Panadería Vistahermosa e a
Conxelados Limia, que colaboraron para que o
custe da actividade fose o mínimo para os
participantes.
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Visita á exposición de Antón
Pulido (06/04/2015)
Visita á exposición "ANTÓN PULIDO: ANTOLÓXICA", na
Sala de Exposicións que Afundación ten na Praza Maior, con
taller de pintura incluido. Despois xantouse nunha terraza do
centro da cidade, para aproveitar o bo tempo.

Día de chuvia en Oira ( 25/04/2015)
O día de chuvia intensa estropeou os plans de
actividade ao aire libre, pero non nos impediu
pásalo ben en boa compaña. Primeiro un bo xantar
no Oira Praia, e logo unha estupenda sobremesa
na Alameda de Ourense.
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Visita á Exposición de prantas
carnívoras (28/04/2015)
Por fin houbo bo tempo e conseguimos visitar a
exposición de prantas carnívoras no Xardín Botánico
de Montealegre.

Curso de elaboración de xabóns
( 08, 15, 22 e 29/05/2015)
O Concello de Ourense (Participación Cidadá) impartiunos de
maneira gratuita dúas edicións do obradoiro de xabóns artesanais
nas nosas instalacións. Desta maneira non tivemos problemas de
accesibilidade e puidemos aportar voluntariado que axudou aos
participantes con máis dificultades.
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Rodaina por Mende/ Oira (16/05/2015)
As “rodainas” son a nosa adaptación das andainas para as
cadeiras de rodas. Nesta ocasión descubrimos o entorno do río
Loña, por Mende, e seguimos cara a Oira, onde xantamos e
xogamos un pictionary de sobremesa nas instalacións da Aula da
Natureza, que nos cedeu o Concello de Ourense gratuitamente.

Visita exposición «Darwin e o
evolucionismo» (29/05/2015)
Visita cultural á exposición "Darwin e o
evolucionismo" no Centro Cultural Marcos
Valcárcel, na que coñecemos un pouco máis aos
nosos ante-ante-antepasados.
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Taller de minerais e as súas
propiedades (18/09/2015)
Un voluntario da Asociación, Ander, veu impartir este
obradoiro, no que os participantes puideron coñecer
diversos minerais e saber máis das propiedades que se
lles asignan.

Magosto e torneo xogos de
mesa (18/11/2015)
Un ano máis Aixiña celebrou o seu Magosto.
Nesta ocasión, aparte de comer "coma
galegos" celebramos torneos de cartas e
dominó, con premios para os campeóns
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Visita exposicións Centro Cultural Marcos Valcárcel
(19/11/2015)
Escapada ao Centro Cultural Marcos Valcárcel, da
Deputación de Ourense, para disfrutar de 3
exposicións moi diferentes: COFEPO- Colección de
Trens Fernández Pacheco Outeiriño; Exposición Xulio
Gil (Retablos e Diálogos); e Miguel Ángel Tauchido (A
Esencia da Beleza)
Proxeción documental
“ENTREPARADAS” (14/12/2015)

En Aixiña tiñamos a asignatura pendente de
proxectar o documental ENTREPARADAS, no
que participaron compañeir@s da nosa
asociación
e
doutras
entidades
de
discapacidade. Este documental colleitou
numerosos recoñecementos e o recomendamos
totalmente.
Memoria AIXIÑA 2015
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Visita á exposición itinerante “Era unha vez…a
fala! – Obra Social La Caixa (14/12/2015)
Exposición
estupenda
e
totalmente
recomendable, coma todas as da Obra Social
“La Caixa”

Xantar de Nadal (19/12/2015)

Outra das actividades tradicionais, e a de
máis aceptación e participación: o xantar
de nadal, co non menos tradicional sorteo
de agasallos.
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE OCIO E TEMPO LIBRE
Obradoiro de manualidades
(tódolos venres, de 15:30 a 17h)

Taller individual de reiki e grupal de
mandalas (mércores de 15 a 16h)
O noso agradecemento á terapeuta
voluntaria Gloria, que impartiu estas
sesións de balde.

Mércores de boccia
(varios ao longo do ano)
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A ASOCIACIÓN: COLONIAS DE VERÁN
• Esta actividade ten como fin a experiencia de poder disfrutar de unhas

vacacións principalmente estivales nun entorno o suficientemente
flexible para disfrutar nunha poboación meramente turística e
multicultural como é a localidade de Sanxenxo.
• Neste entorno Aixiña ten a súa «Residencia», que se compón de varios

pisos, libres de barreiras arquitectónicas e no centro da vila de
Sanxenxo. Estas instalacións póñense a disposición de cualquera
Asociación que as solicite e cumpra os compromisos que se lle requiran.
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A ASOCIACIÓN: COLONIAS DE VERÁN
• As colonias de verán de Aixiña teñen como obxectivo a socialización, a

estimulación e a autonomía individual das persoas con diversas discapacidades,
proporcionando tamén o seu necesario respiro en relación cos seus coidadores
ou familiares.
•
•
•
•

Durante 2015 utilizaron a residencia:
Aixiña: 30 persoas
Outras asociacións: 178 persoas (Lecer Náutico COGAMI + RENACER Ourense)
Alugueres apartamentos: 9 familias
60
50

Nº DIAS DE OCUPACION

49

42
40
30
30
20
10
1,5
0
COGAMI – LECER
NAUTICO
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A ASOCIACIÓN: PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
• O labor do voluntariado é moi importante para o desenvolvemento de

moitas das actividades que se realizan coas persoas usuarias da
asociación, que de outra maneira non poderían ter lugar. A actividade
do voluntariado céntrase sobre todo nos programas de ocio e tempo
libre, colonias de verán e no desenvolvemento de diversos talleres.
• Aixiña acaba o ano 2015 cun total de 40 persoas voluntarias, 17 das

cales son da propia casa mentras que 23 son persoas externas á
entidade.
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A ASOCIACIÓN: ACCIÓN EXTERIOR
• Neste apartado recollemos

as distintas actividades,
eventos e sinerxias con
outras entidades, incluida a
formación de alumnado en
prácticas e as visitas
didácticas
ao
Centro
Integral de Servizos AIXIÑA.

nada

nada

nada
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A ASOCIACIÓN: ACCIÓN EXTERIOR
En febreiro de 2015, a empresa de desenvolvemento de software
ourensana INITCOMS (www.initcoms.com), con Javier Riestra e Carlos
del Río á cabeza, ofreceuse a axudarnos gratuitamente no rediseño da
web da Asociación. Así coa súa inestimable axuda durante este ano
púxose en marcha a nova web, con máis contidos e funcións e, o máis
importante, podendo xestionala nós mesmos. Grazas, INITCOMS!!!
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A ASOCIACIÓN: ACCIÓN EXTERIOR
O 9 de febreiro a nosa presidenta, Olga Cuña, asistiu no Concello de
Ourense ao acto de entrega de varias axudas a proxectos sociais
concedidas por Obra Social "La Caixa". Concretamente, a Aixiña se nos
concederon 6.000,00€ que servirán para axudar a manter as actividades
de musicoterapia e estimulación multisensorial. Moitas Grazas!!!
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A ASOCIACIÓN: ACCIÓN EXTERIOR
• O 27 de maio de 2015 presentouse oficialmente a Aula que o CIFP Portovello

dedicou ao noso benquerido Recaredo Paz. Un acto preparado polo alumnado que
resultou fermoso e emotivo, e que reflexou á perfección a personalidade e obra de
Reca. Dende Aixiña queremos expresar o noso máis sincero agradecemento ao
alumnado e profesorado do Centro, aos representantes de outras entidades e a todos
os e as que se achegaron ao acto para homenaxear a un gran home. GRAZAS.
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A ASOCIACIÓN: ACCIÓN EXTERIOR
Aixiña estivo presente o 24 de novembro de 2015 na presentación de
unha máis das axudas técnicas que CARREFOUR PLANET OURENSE
ofrece para facilitar a compra ás persoas con discapacidade, persoas
maiores ou a calquera que o precise. Neste caso tratouse dun elevador
de cestos, que se atopa instalado na Caixa preferente. Carrefour ofrece
tamén carros eléctricos para desprazarnos polo centro e carros
adaptados para cadeiras de rodas, ademáis de mostradores baixos,
caixas preferentes e, naturalmente, baño adaptado.
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A ASOCIACIÓN: ACCIÓN EXTERIOR
Nº
ALUMN@S

ESTUDOS

CENTRO DE PROCEDENCIA

2

Grao Educación Social

Universidade de Vigo

1

Grao Traballo Social

Universidade de Vigo

1

Máster Psicoxerontoloxía

Universidade Santiago de Compostela

2

Grao Fisioterapia

Universidade Cardenal Herrera (Valencia)

1

Máster Neurologopedia

Universidade Autónoma de Barcelona

3

C.S. Atención a Persoas en Situación de Dependencia

CIFP Portovello

1

C.M. Actividades Comerciais

CIFP Portovello

1

C.S. Integración Social

CIFP Portovello

2

Curso de Servizos de Cociña

Programa «Incorpora» Obra Social «La Caixa»

1

Curso de Xestión de Stock

COGAMI - Ourense

2

Curso de Operacións Básicas de Cociña

Ourense Inserta – Concello de Ourense

2

Curso de Operacións Básicas de Restaurante e Bar

Ourense Inserta – Concello de Ourense

2

Curso de Operacións Básicas de Cociña

Cáritas Diocesana de Ourense

1

Curso de Operacións Básicas de Cociña

UTE PEN Consultora e Formación e outras

1

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en institucións

SERDOGE S.L.

1

Curso de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos

COGAMI – Ourense

1

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en institucións

Cruz Vermella Española

Total persoas en prácticas: 25
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Total institucións con convenio: 12
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A ASOCIACIÓN: ACCIÓN EXTERIOR

DATA

ENTIDADE

PERFIL

Nº
VISITANTES

22/01

CIFP A FARIXA

C.S. Técnico en Actividade Física e Deportiva

27

10/02

ACADEMIA POSTAL

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións

8

19/03
26/03
21/04
07/05
14/05

ACADEMIA POSTAL
UNIVERSIDADE DE VIGO
IES GARCÍA BARBÓN VERÍN
CIFP PORTOVELLO
CFIP PORTOVELLO

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións
1º Grao Traballo Social
C.M. Coidados Auxiliares de Enfermaría
C.M. Atención a Persoas en Situación de Dependencia
C.M. Atención a Persoas en Situación de Dependencia

12
35
14
11
17

20/10

CONCELLO PIÑOR DE CEA

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes no Domicilio

9

21/10

FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO

14

10/11

COGAMI

16/11
26/11

UNIVERSIDADE DE VIGO
UNIVERSIDADE POPULAR

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións
Curso Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e
Documentos
1º Grao Educación Social
Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes no Domicilio

03/12

IES CARLOS CASARES VIANA DO BOLO

C.M. Atención a Persoas en Situación de Dependencia

6

7
40
14

Total visitantes en visitas grupais: 214
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CENTRO DE DÍA «AIXIÑA»
O Centro de Día é un equipamento especializado de atención diurna destinado a
proporcionar unha atención integral e coidado ás persoas con discapacidade con
necesidades de apoio extenso e xeneralizado e/ou en situación de dependencia, que polas
súas características necesitan dun sustento persoal para realizar as actividades da vida
diaria e dunha rehabilitación continua e específica, tanto dende o punto de vista físico coma
psíquico, para mellorar as súas capacidades e promocionar a súa autonomía persoal.

•
•
•
•

Misión
Certificado de Calidade
Ocupación do centro
Servizos
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: MISIÓN
O Centro de Día “AIXIÑA” nace coa MISIÓN de Atender as
necesidades e expectativas de persoas con discapacidade física
dependentes, parálise cerebral e afins, dende unha orientación
rehabilitadora, propiciándolles os apoios necesarios e
traballando en colaboración coas familias e outros profesionais
de cara a posibilitar a toma de decisións e a participación activa
na sociedade.
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: Certificado de Calidade
• Dende o ano 2011 no que AIXIÑA logra o certificado de Calidade para o Centro de Día,

este sométese anualmente tanto a auditorías internas como externas para facer un
seguimento desta certificación.
• O obxectivo é comprobar que o sistema de xestión funciona e é eficaz, cumpríndose
tódolos procesos marcados referentes ao servizo, instalacións, persoal…

Aprobación
orixinal:
01.02.2011

Área de Certificación: Centro de Día para persoas
con discapacidade física dependentes, Parálise
Cerebral e Dano Cerebral.

Certificado en
vigor:
02.02.2014

Caducidade
do certificado:
01.02.2017

Memoria AIXIÑA 2015
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: OCUPACIÓN DE PRAZAS
O centro de día conta con 30 prazas autorizadas:
• 18 prazas concertadas coa Xunta de Galicia e destinadas a persoas con
Parálise Cerebral e Dano Cerebral Adquirido.
• En 2015 a ocupación foi do 100% e non se produciron baixas.

• 12 prazas privadas.
• En 2015 a ocupación foi do 33,3%

8

4
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18

concertadas e
ocupadas
privadas
ocupadas
privadas libres
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
Dende Centro de Día trabállase baixo un enfoque interdisciplinar e a través de Plans de Atención
Individualizados (P.A.I).
Será nestes plans onde se especifique a valoración integral da persoa usuaria, onde se prefixen os
obxectivos a desenvolver polo equipo interdisciplinar, a forma de avalialos, as estratexias de
intervención para levalos a cabo por parte de todo o equipo e o seu seguimento.
A valoración integral da persoa usuaria establecerá a cantidade e intensidade das sesións
terapéuticas e dos apoios.
Traballo social

Psicoloxía

Logopedia

Fisioterapia

Terapia ocupacional

Musicoterapia

Reforzo pedagóxico

Hidroterapia

Talleres

Servizo asistencial

Ocio e tempo libre

Atención a familias

Servizos de apoio:
comedor e
transporte
Memoria AIXIÑA 2015
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
INTERVENCIÓN 2015
PSICOLOXÍA
• Realización da avaliación de tódolos usuarios e
establecemento de pautas de traballo para cada
un deles.

• Asesoramento familiar.

LOGOPEDIA
• TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN: Estimulación da
linguaxe – cognitiva; Terapia Miofuncional;
Vendaxe Neuromuscular; Estimulación sensorial;
Implantación e axuste dos SAAC
• Sólo acoden aqueles usuarios que despois de
valoración logopédica paútase como necesaria.
• Dos 22 usuarios do centro, acoden 13 usuarios
con 2 sesións / semana/ persoa.
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
INTERVENCIÓN 2015
FISIOTERAPIA
• TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN: Kinesiotape;
Punción seca; Masoterapia; Perfetti; Bobath;
Diagonais de Kabat; Fisioterapia respiratoria;
Mecanoterapia
• Tódalas persoas usuarias acoden como mínimo 2
veces / semana.
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TERAPIA OCUPACIONAL
• Sólo acoden aqueles usuarios que despois de
valoración terapéutica, se establece que son
perceptibles de mellora.
• Dos 22 usuarios acoden 9, dos cales:
• 7 teñen 1 sesión / semana
• 2 teñen 2 sesións / semana
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
INTERVENCIÓN 2015
MUSICOTERAPIA
• TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN: Modelo
Benenzon; Método Tubía de Rehabilitación do
Movemento; Terapia de Libre improvisa (J. Alvin);
Danzaterapia

REFORZO PEDAGÓXICO
•
•
•
•

Das 22 persoas usuarias acoden 15, das cales:
7 teñen 1 sesión / semana
7 teñen 2 sesións / semana
1 ten 3 sesións / semana

• Tódalas persoas usuarias acoden como mínimo 1
vez / semana.
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
INTERVENCIÓN 2015
HIDROTERAPIA

TALLERES- módulos

• A Hidroterapia é a utilización terapéutica da auga
polas súas propiedades físicas. A través dela temos
a oportunidade de disfrutar dunha técnica efectiva e
agradable para exercitar a musculatura ou recuperar
unha función perdida.
• TÉCNICAS
DE
INTERVENCIÓN:
Flotación;
Deambulación na agua; Control respiratorio;
Natación
• Das 22 persoas usuarias
autorización das familias).
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acoden

14

• Estas actividades terapéuticas serven para
implementar dende outras perspectivas os
obxectivos do P.A.I, reforzando o traballo
desenvolvido polo terapeuta en sesión
individual. Establécense grupos de terapia
denominados “módulos”, que se organizan
tendo en conta as capacidades funcionais
de cada persoa.

(baixo
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
TALLERES - módulos
Orientación á realidade: de luns a venres

09:00 a 10:15h

Estimulación cognitiva: luns e mércores

10:30 a 13:30h

Psicomotricidade: martes e xoves

10:30 a 13:30h

Manualidades: venres

10:30 a 13:30h

Informática: de luns a venres

(apoio das diferentes actividades)

Habilidades Sociais: de luns a venres
Actividades da vida diaria: de luns a venres
Deporte - Boccia

Memoria AIXIÑA 2015
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
INTERVENCIÓN 2015
SERVIZO ASISTENCIAL

SERVIZO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

• O servizo asistencial ten como finalidade
responder ás necesidades de apoio, de
intervención e de aprendizaxe das persoas
usuarias relacionadas coas actividades da vida
diaria e a saúde, mantendo as habilidades
adquiridas ou servindo de apoio para afianzar os
obxectivos marcados pola terapeuta ocupacional e
/ ou o fisioterapeuta.

• Dende o centro de día mantéñense entrevistas e
contactos coas familias co fin de:

• Entre outros, no centro desenvólvense: asistencia
en wc, alimentación, hixiene bucal, transferencias,
cambios posturais…

• Establecer os obxectivos e as estratexias de
intervención que se levaran a cabo, tanto no
centro de día coma no entorno familiar.

• No momento no que o usuario ingresa no centro,
realizar unha primeira entrevista (a anamnese)
que nos permita ter coñecementos do usuario
antes de acudir ao centro e da súa relación tanto
coa familia coma co seu entorno inmediato.

• Asesoramento Familiar por parte dos diferentes
técnicos do centro.
• Coordinación entre centro / familia.

Memoria AIXIÑA 2015
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
INTERVENCIÓN COAS FAMILIAS 2015

Memoria AIXIÑA 2015
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
SERVIZOS DE APOIO
COMEDOR
• Aixiña conta con unha persoa responsable da
elaboración de menús, que traballa coa Concellería
de Sanidade do Excmo. Concello de Ourense a
través do Programa de Asesoramento Nutricional
para
o
control
destes.
Do mesmo modo, os menús se elaboran nas nosas
propias instalacións a través do Servizo de
Restauración, con nº de Rexistro Xeral Sanitario de
Alimentos
26.07598/OR.
Este
servizo
ten
implantado e auditado (pola Consellería de
Sanidade) un Manual de Análisis de Perigos e
Puntos Críticos de Control (APPCC) realizándose
trimestralmente os controis oportunos.
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TRANSPORTE

• En 2015 modifícase o Contrato de Prestación
de Servizo coa Xunta de Galicia, incluíndose o
transporte no mesmo (anteriormente este
realizábase a través do 065).
• Esta modificación implicou que os custos de
transporte
repercutan
directamente
na
Asociación (a pesar do copago estipulado pola
Administración), realizando diariamente unha
media de 455 km.
• Tendo en conta todo isto, solicítase á
Deputación de Ourense unha subvención para
axudar a sufragar os gastos.
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
SERVIZO DE OCIO E TEMPO LIBRE

Magosto

Samaín
Entroido

San
Valentín
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
SERVIZO DE OCIO E TEMPO LIBRE

Concurso
xardíns de
ALLARIZ

Exposición
«Darwin e o
evolucionismo»
Exposición
prantas
carnívoras
MONTEALEGRE
Feira
Gastronómica
XANTAR
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
SERVIZO DE OCIO E TEMPO LIBRE

Verán nas
piscinas de
OIRA

Festas do
CORPUS
Exposición «Era
unha vez… a
Fala!»
Salón do Motor
EXPOURENSE
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CENTRO DE DÍA AIXIÑA: SERVIZOS
SERVIZO DE OCIO E TEMPO LIBRE
TALLER DE MAQUILLAXE E
BOA IMAXE

• Taller sobre a importancia
da boa imaxe, tanto para
ter unha autoestima máis
elevada, como tendo en
conta os hándicaps que
pola nosa discapacidade
nos acompañan no día a
día. Para elo, coas mozas
do centro de día fomos de
compras
á
perfumería
Arenal a mercar cremas
para o coidado da cara,
maquillaxe, pintauñas… e
dúas veces por semana
dedicamos as tardes a
arranxarnos e poñernos
guapas.
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ANIVERSARIOS

• Celebración
dos
aniversarios de cada
persoa usuaria.

SAÍDAS A CAFETERÍAS

• Saídas a cafeterías
cercanas ao centro
os xoves destinadas
a
mellorar
a
autonomía
pola
cidade, traballar
a
comunicación e o
manexo do diñeiro (e,
como non, aproveitar
para
tomar
un
cafeciño).
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CENTRO DE DÍA
«ALBOREXO»
O centro de dia é un recurso xerontolóxico de carácter socioterapéutico que durante o día
presta atención ás necesidades terapéuticas, básicas, emocionais e sociais da persoa
maior con dependencia cognitiva, física ou psíquica.

•
•
•
•
•
•

Misión
Valores
Obxectivos
Datos ocupación do centro
Servizos e actividades
Atención ás familias
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: MISIÓN
• A nosa misión é promover o benestar e autonomía da

persoa maior dependente, facilitando o respiro familiar e
mantendo á persoa no seu entorno habitual o máximo
tempo posible. O fin último é a mellora da calidade de
vida da persoa.
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO:
OS
NOSOS
VALORES

Dar
oportunidades
de éxito á
persoa maior e
promover a sua
autovalía
persoal.

Traballo en
equipo con
transparencia
e ética
profesional.
Respecto á intimidade
e dignidade da persoa
durante todo o proceso
de envellecemento.
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: OBXECTIVOS
Favorecer respiro e apoio familiar.

Promover a autonomía persoal o máximo tempo posible.
Manter ou mellorar o nivel cognitivo, afectivo e do comportamento.
Evitar o aillamento social.
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: OCUPACIÓN DE PRAZAS
• Perfil de usuarios/as: persoas maiores de 65 anos que presentan problemas de

saúde psíquica, cognitiva ou física que precisen apoio ou supervisión continua
para desenrolar as actividades básicas ou instrumentais da vida cotiá.
• O centro de día atendeu en 2015 a un total de 34 persoas usuarias, 26 a través
de praza concertada co Concello de Ourense e 8 con praza privada.

16

15

descrición por sexo

14
12
10
8

7

7

6
4

2

HOMES 10

3

2
0
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MULLERES
24
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: SERVIZOS E ACTIVIDADES
• SERVIZO DE COIDADOS SANITARIOS: PRINCIPAIS ACTUACIÓNS

•

•
•
•
•
•

•

Asistencia, axuda ou supervisión á persoa con problemas para executar
a alimentación.
Valorar e seguimento do estado nutricional e hidratación da persoa.
Asistencia, axuda ou supervisión á persoa con problemas na realización
independente do vestido, aseo e arranxo persoal.
Realización de tarefas de hixiene e coidados asociadas á incontinencia:
pautas de aseo para reeducación vesical, cambios de absorbentes
segundo precise e utilización correcta de drenaxes.
Valoración e coidado da pel.
Modificación no ambiente para a prevención de caídas ou episodios de
fugas.
Comunicación fluida coa familia para atender as necesidades médicas.
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: SERVIZOS E ACTIVIDADES

• SERVIZO DE FISIOTERAPIA: PRINCIPAIS ACTUACIÓNS

•
•
•
•
•
•
•
•

Actividades de xerontoximnasia.
Exercicios do membro superior.
Exercicios do membro inferior.
Exercicios de deambulación.
Recomendacións do bo control postural e hixiene postural.
Exercicios de traballo de amplitude articular.
Adestramento na realización das transferencias.
Seguimento do Plan de Atención Individualizado cada 6 meses.
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: SERVIZOS E ACTIVIDADES

• SERVIZO DE PSICOLOXÍA: PRINCIPAIS ACTUACIÓNS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atención psicolóxica durante o proceso da enfermidade.
Atención neuropsicolóxica para atender as necesidades cognitivas,
emocionais e do comportamento da persoa e a súa implicación na vida
diaria.
Talleres de estimulación cognitiva.
Estimulación sensorial usando espazo Snozelen.
Actividades de orientación persoal e temporo-espacial.
Orientación ó equipo sobre a comunicación e pautas de manexo
condutual.
Comunicar e derivar a outros profesionais cando sexa necesario.
Realización de informes psicolóxicos cando sexa preciso.
Seguimento do Plan de Atención Individualizado cada 6 meses.
Atención ás familias durante todo o proceso e manexo do loito.
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: SERVIZOS E ACTIVIDADES
TALLER DE
MUSICOTERAPIA

TALLER DE
COMUNICACIÓN

• Destinatarios: Persoas
maiores de 65 anos con
necesidades atencionais
a nivel cognitivo, motor,
afectivo e comunicativo.
GDS 2-5

• Destinatarios: Persoas
maiores de 65 anos con
deterioro comunicativo
de leve a moderado,
con dificultades na
comprensión e expresión
oral.

• Actuacións: Actividades
de reminiscencia
musical; Actividades de
recoñecemento de
caras; Actividades de
canto; Actividades de
baile e ritmo
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• Actuacións: Actividades
de fluidez verbal;
Actividades de linguaxe
automático: refráns,
cancións, meses do ano,
etc.; Actividades de
denominación;
Actividades de
categorías semánticas;
Actividades de lectura.

TALLER DE
ESTIMULACIÓN
SENSORIAL
• Destinatarios: Persoas
con deterioro moderadograve
• Actuacións: Usar o
Método Montessori:
actividades de coller,
verter, prensar, cortar,
discriminar, ordenar,
clasificar, etc.;
Actividades de
estimulación visual
usando proxector;
Orientación persoal
diariamente.
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: SERVIZOS E ACTIVIDADES
Taller de bos
días: orientación
e lectura de
prensa
Xogos de mesa:
cartas, dominó,
bingo

Manualidades

Taller de
expresión
tradición oral

Taller de
ocupacións
significativas

Calceta e
costura

Cine

Coidado de
prantas
Memoria AIXIÑA 2015
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: SERVIZOS E ACTIVIDADES
VISITA Á CATEDRAL DE
OURENSE

23 de abril 2015
Asistiron 13
usuarios/as con visita
guiada por un
voluntario da
Asociación Aixiña.

Memoria AIXIÑA 2015

TALLER DE TEATRO CON
RENACER

09 de xuño 2015
Asistiron 18
usuarios/as a unha
representación teatral
realizada pola
Asociación
RENACER

MAGOSTO

20 de novembro 2015
Celebramos o
tradicional Magosto
no Centro de Día
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: ATENCIÓN ÁS FAMILIAS
ENTROIDO

FESTA DO MAIOR

FESTA DO NADAL

16 de febreiro 2015
Asistiron 26 persoas
usuarias e 17
familiares

02 de outubro 2015
Asistiron 26 persoas
usuarias e 27
familiares

23 de decembro 2015
Asistiron 25 persoas
usuarias e 30
familiares
Coa actuación
benéfica de
2NAFRONTEIRA
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CENTRO DE DÍA ALBOREXO: ATENCIÓN ÁS FAMILIAS
Ao longo do ano os/as profesionais do Centro de Día realizan diversas
intervencións de asesoramento, orientación e apoio individualizado ás
familias. Complementariamente realizáronse as seguintes XORNADAS
de formación:
ÁREA/DATA

CONTIDOS XERAIS

PSICOLOXÍA
10 E 24 XUÑO

O deterioro cognitivo.
Alteracións cognitivas, afectivas e do comportamento nas
demencias.
O manexo condutual.

LOGOPEDIA
8 XULLO

FISIOTERAPIA
23 XULLO
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A disfaxia, síntomas e prevención nas demencias.
Axudas técnicas.
A mobilización en persoas maiores.
Prevención de úlceras por presión.
A importancia do exercicio físico e autonomía persoal.
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RESIDENCIA «DOMINGO
GÓMEZ FREIRE»
Este centro, situado no 2º andar do CIS Aixiña, é a peza que lle falta á nosa
entidade para ofrecer unha atención integral para as persoas con discapacidade,
e da resposta a unha demanda que se remonta xa varios anos atrás.

•
•
•
•

Definición
Situación actual
Prazas e tipoloxía
Servizos e programas
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RESIDENCIA DOMINGO GÓMEZ: DEFINICIÓN
• Trátase dunha residencia de persoas con discapacidade gravemente

afectadas: en réxime de internado, procura unha atención integral a
aquelas persoas maiores de 16 anos con discapacidade grave que
non poden acudir a outros centros máis normalizados sempre que
precisen da axuda doutra persoa para a realización de actividades da
vida diaria e non poidan ser atendidos no seu medio familiar habitual.
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RESIDENCIA DOMINGO GÓMEZ: SITUACIÓN ACTUAL
• No ano 2015 Aixiña viuse obrigada a facer cambios na autorización e poñer tódolos medios para tratar de

axilizar a apertura da Residecia. A causa: a exclusión das persoas usuarias do Centro de Día de Parálise
cerebral/ dano cerebral adquirido do Servizo de transporte adaptado da Xunta de Galicia, comunmente
chamado 065. Isto implicoulle á Asociación o ter que asumir a totalidade das viaxes, con rutas por toda a
provincia e asumindo case 500 km diarios, cos gastos de persoal, combustible e vehículos que iso implica.
• Para solventar esta circunstancia optouse, co visto e prace das familias, por tratar de axilizar a posta en
marcha do servizo de residencia, que daría solución á problemática dunhas 6 persoas usuarias do centro
de Día e de outras 8 persoas usuarias de Aixiña que demandan este recurso.
• Así, en data 30/10/2015 acadouse o Permiso de Inicio de Actividades como «Residencia para
discapacitados gravemente afectados con atención diurna», e continuáronse os contactos coa
administración para tratar de acadar o concerto das 14 prazas que temos autorizadas, que esperamos se
faga efectivo ao longo de 2016.
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RESIDENCIA DOMINGO GÓMEZ: PRAZAS E TIPOLOXÍA
Esta Residencia ten autorizadas 14 prazas coas seguintes tipoloxías:

Prazas de
Residenciais de
365 días/ano.

• Servizo destinado a garantir o aloxamento, manutención e prestación dunha
atención integral ás persoas con discapacidade física con necesidades de
apoio extenso ou xeralizado, e/ou en situación de dependencia, que polas súas
características poidan necesitar dun apoio persoal para realizar as actividades
básicas da vida diaria.

Prazas de
respiro familiar
(RF).-

• Servizo destinado a familiares e coidadores/as que conviven con persoas con
discapacidade que ten por obxecto conciliar a vida persoal, familiar e laboral para así
apoiar ás persoas coidadoras no caso de hospitalización do coidador/a, enfermidade,
descanso ou sobrecarga física ou emocional. Este servizo consiste na atención
temporal da persoa con discapacidade, garantindo o aloxamento, manutención e
prestación dunha atención integral.

Servizo de
estadías
temporais (ET)
ou de
emerxencia
social (ES).-

• Servizo destinado a garantir o aloxamento, manutención e prestación dunha atención
integral ás persoas con discapacidade física con necesidades de apoio extenso ou
xeneralizado, e/ou en situación de dependencia, que polas súas características
poidan necesitar dun apoio persoal para realizar as actividades básicas da vida diaria.
Este servizo presta unha atención temporal ás persoas con discapacidade en caso de
situacións de urxencia.
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RESIDENCIA DOMINGO GÓMEZ: SERVIZOS E PROGRAMAS
Servizos xerais
Aloxamento: habitacións
individuais ou dobres,
baños, espazos comúns.
Limpeza de habitacións,
baños e espazos
comúns.
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Manutención: almorzo,
xantar e cea, incluidas
dietas especiais.

Lavandería.

Lencería: utilización da
roupa de cama, mesa e
aseo.
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RESIDENCIA DOMINGO GÓMEZ: SERVIZOS E PROGRAMAS
Servizos de coidados persoais e Atención Individual

Garantirase o correcto aseo persoal
das persoas usuarias, prestándolles
o apoio que sexa necesario en cada
caso.

Os produtos de aseo de uso común
están incluídos no prezo dos
servizos básicos, salvo cando a
persoa usuaria demande ou utilice
produtos específicos.

Prestarase a axuda necesaria ás
persoas usuarias con autonomía
limitada para comer, vestirse,
desvestirse, levantarse, deitarse e
demais actividades básicas da vida
diaria que necesite.

As próteses, órteses, cadeiras de
rodas e axudas técnicas de uso
persoal serán a cargo dos usuarios.
Coidaranse de que estes elementos
se manteñan en adecuadas
condicións de limpeza, hixiene e
normal funcionamento, sendo a
cargo das persoas usuarias as
reparacións ou repostos dos
mesmos.

O material de incontinencia será
subministrado con carácter xeral
polas persoas usuarias con cargo ao
sistema sanitario.

Non se inclúe como servizo o relativo
ó traslado e acompañamento no caso
de estancias hospitalarias e
consultas médicas, que deberá
efectuarse pola familia ou titor/a,
excepto no caso de emerxencias.
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RESIDENCIA DOMINGO GÓMEZ: SERVIZOS E PROGRAMAS
Servizos de saúde:

Atención básica de
enfermería

Control e administración
da medicación das
persoas usuarias,
segundo a prescrición
facultativa.

Servizo de rehabilitación menor e atención psicolóxica:

Rehabilitación funcional:
Tratamentos dirixidos a paliar e
evitar o deterioro derivado da
discapacidade nas funcións
motoras, comunicativas,
sensoriais…
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Actividades de Terapia
ocupacional: entendidas como o
conxunto de intervencións
dirixidas, dependendo das
características de cada persoa, a
previr ou reducir unha limitación
na actividade ou alteración física,
intelectual, sensorial ou mental.

Atención psicolóxica: Actuacións
tendentes a preservar e manter a
función cognitiva das persoas
usuarias o axuste persoal e a
intervención en alteracións
psicolóxicas, conduta e/ou estado
cognitivo.
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RESIDENCIA DOMINGO GÓMEZ: SERVIZOS E PROGRAMAS
Servizos psico-sociais

Valoración inicial de
cada usuario,
seguimento e
avaliación.

Servizo de
información,
orientación a
familiares.

Apoio no ingreso e no
proceso de adaptación

Información sobre os
recursos sociais
(axudas,
prestacións…) e
axuda na tramitación.

Actividades de lecer e
tempo libre.

Actividades de
convivencia e
animación
sociocultural.

Promoción de
habilidades para a
vida diaria.
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CENTRO ESPECIAL DE
EMPREGO
O Centro Especial de Emprego Aixiña (C.E.E. Aixiña) constitúese no ano 1993 co fin de
promover a integración laboral das persoas con discapacidade física, como parte da súa
atención (rehabilitación) integral. Ademais está recoñecido pola Xunta de Galicia como «sen
ánimo de lucro», xa que os ingresos xerados invístense en mantemento de instalacións e
actividade social.

•
•
•
•
•

Definición
Balance 2015
Talleres subcontratados
Talleres de iniciativa propia
Formación continua de
traballadores
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CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO: DEFINICIÓN
Conforme ao disposto no artigo 42 da Lei
13/1982, de 7 de abril, de integración
social dos minusválidos, os Centros
Especiais de Emprego son aqueles que
teñen como obxectivo principal o realizar
un
traballo
produtivo,
participando
regularmente
nas
operacións
do
mercado, e tendo como finalidade o
asegurar un emprego remunerado e a
prestación de servizos de axuste persoal
e social que requiran os seus
traballadores con discapacidade, á vez
que sexa un medio de integración do
maior
número
de
persoas
con
discapacidade ao réxime de traballo
normal. A plantilla dos centros especiais
de emprego estará constituida polo maior
número de persoas traballadoras con
discapacidade que permita a natureza do
proceso produtivo e, en todo caso, polo
70 por 100 de aquela.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO: BALANCE 2015
Un ano máis a situación de crise
económica volve a afectar ás previsións
de contratación e facturación do Centro
Especial de Emprego Aixiña. Cabe
destacar que ao longo deste ano
produciuse a finalización dos contratos
coas empresas Adolfo Dominguez,
Cristalería Ramos e Teydesa, o que
provocou unha redución da carga
laboral do taller de Clasificación de
Perchas e o cese de actividade nos
talleres de Elaboración de Barrotillo e o
de Manufactura de Parafusos.

DISTRIBUCIÓN DA PLANTILLA
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Ao finalizar o ano 2015 no Centro
Especial de Emprego Aixiña contamos
cunha plantilla de 82 traballadores, dos
cales o 74,4% son persoas con
discapacidade. Dentro do grupo dos
traballadores non discapacitados, 2
pertencen ás Unidades de Apoio e 3 son
subvencionados polo Programa de
Cooperación da Xunta de Galicia.
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA: TALLER DE ARTESANIA
Este é o decano dos talleres no Centro
Especial de Emprego de Aixiña,
mantendo a mesma filosofía de
realización de pezas artesanais.
Os traballadores artesáns elaboran as
pezas no taller de pedra e madeira,
diseñando e montando reloxos, hórreos,
cruceiros,
pezas
ornamentais
de
decoración ou calquera outra peza que se
nos pida baixo demanda. Tamén se fan
caixas de madeira para a presentación ou
embalaxe de botellas de viño ou licores,
ou calquera outro tipo de material que se
queira embalar.
O Taller de Artesanía tamén dispón das
ferramentas adecuadas para facer
traballos de enmarcación de calquera tipo
de cadros, láminas, diplomas, lenzos, etc.
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA:
TALLER DE GRAVACIÓN E MONTAXE DE TROFEOS
A comercialización de trofeos é unha actividade que vimos desempeñando no
Centro Especial de Emprego dende fai máis de 18 anos sendo, para orgullo
noso, un labor que nos distingue, estando á vangarda para a súa montaxe e
personalización grazas á utilización das últimas tecnoloxías, empregando
máquinas láser por fibra de impulsos e CO2 de última xeneración.
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA:
TALLER DE GRAVACIÓN E MONTAXE DE TROFEOS
Contamos con clientes fieles todo o ano, a maioría relacionados co mundo do
deporte. Dende organismos, concellos, federacións e clubes ata particulares
que organizan torneos para incentivar aos máis pequenos. Tamén están, e
non son menos importantes, as AA.VV., comisións de festas populares,
colexios e agrupacións deportivas... de tal xeito que o noso campo
desenvólvese satisfactoriamente dentro e fóra da provincia de Ourense.
Este taller no ano 2015 tivo un incremento da produción do 15,6 %

7514

9826

13294

Trofeos, placas homenaxe, obsequios
Medallas (clasificatorias / participación)
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Gravacións (artigos publicitarios)
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA: HOSTALERÍA
Aixiña está presente nun sector cunha forte competitividade de
empresas cun gran arraigo no ámbito da restauración, para elo
apostamos por un servizo persoal e de calidade que
acompáñanos dende a posta en marcha desta iniciativa.
O traballo de restauración é o departamento que máis recursos
humanos ocupa de todo o Centro Especial de Emprego, dada a
amplia actuación en institucións públicas e privadas nas que
prestamos os nosos servizos, atendendo necesidades como:
catering a domicilio en casas ou locais, empresas, institucións
ou ben no exterior montando carpas e aportando mesas,
cadeiras, menaxe completo; almorzos segundo requirimento
fríos, quentes, confites integrais, baixos en colesterol, etc. ou
eventos nos nosos comedores do Centro Integral de Servizos.
Na cociña central de Aixiña tamén se elaboran e distribúen en
contenedores térmicos os menús diarios de diversos colexios da
provincia, usando para elo 3 furgonetas isotérmicas.
En canto aos clientes privados, foron numerosos no 2015 os
particulares e empresas que confiaron en nós. Sirvan como
exemplo nomes como: Cruz Vermella Española, Parque
Tecnolóxico de Galicia, Confederación de Empresarios de
Ourense (CEO), Delegación Diocesana Pastoral de
Xuventude,...
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA: HOSTALERÍA
AS NOSAS INSTALACIÓNS
Comedores no C.I.S. AIXIÑA (Rúa
Recaredo Paz, 1 – 32005 Ourense)

Restaurantes xestionados por Aixiña na vila de Allariz

FOGAR DOS MAIORES

RESTAURANTE
ACEA DA COSTA

COMEDOR
PRINCIPAL
Sito na Rúa Entrecercas
s/n – 32660 Allariz, o
restaurante do Fogar dos
Maiores é unha propiedade
do Concello que a nosa
Asociación
xestiona
a
través
de
concesións
anuais. Nel realizamos os
menús
do
programa
municipal de «Xantar sobre
rodas»

Sito na Rúa da Costa s/n
(Parque Portovello) – 32660
de Allariz, Acea da Costa é
un antigo muíño de auga
rehabilitado en restaurante
que Aixiña xestiona dende o
ano 2014

SEGUNDO COMEDOR
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA: HOSTALERÍA
EVENTOS DESTACADOS
Ademáis dos servizos de restauración e catering para clientes particulares,
empresas e institucións, Aixiña participou un ano máis na feira gastronómica
XANTAR en Expourense, nesta ocasión representando á Asociación Galega
da Carne (ASOGACARNE)
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA: TENDA ARTESANA
Como complemento da sección de artesanía da Asociación, no ano 1998 abriuse unha tenda
de regalo na Praza Maior, 12 – baixo de Ourense, chamada “Tenda Artesana”. Este
establecemento, que inicialmente só comercializaba produtos artesáns propios, ampliou a
súa oferta cos anos a diversas artesanías, obxectos de regalo ou souvenirs turísticos e,
ultimamente, comercializando imaxinería relixiosa.
Despois de pasar os peores anos da crise con incremento de facturación, 2015 foi o primeiro
ano no que a tenda notou baixada, cun descenso moderado do volume de negocio anual.
Evolución ventas anuais
2015
2014

50.205,38 €

2013

47.708,90 €

2012

48.357,27 €

2011

48.105,90 €

2010

46.850,40 €

2009
2008
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43.740,37 €

42.493,92 €
35.375,94 €
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA:
TALLER DE REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

A finais de 2013 o Centro Especial
de
Emprego
comenzou
a
desenvolver esta nova actividade, o
seu ámbito de actuación céntrase en
persoas e empresas con algún tipo
de relación con Aixiña, sen descartar
ningún traballo para o exterior. Este
taller está composto por dous
trabajadores que ademáis deste
labor desempeñan outras actividades
dentro do Centro Especial de
Emprego.
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C.E.E. – TALLERES SUBCONTRATADOS:
TALLER DE MONTAXE DE ESTORES E RIELES

Este taller manten unha
plantilla de 8 traballadores,
que compoñen o plantel
destinado á manufactura
de pezas para Sistemas
Delfín, S.L., conseguindo
neste
momento
unha
situación de equilibrio.
Sendo conscientes da
situación económica e do
sector
para
o
que
traballamos
procuramos
facernos
fortes
neste
campo laboral.
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C.E.E. – TALLERES SUBCONTRATADOS:
TALLER DE CLASIFICACIÓN DE PERCHAS
Neste Taller realízase a clasificación de
perchas para as empresas Adolfo
Domínguez e Textil Lonia S.A. Esta
última empresa confecciona prendas
para as firmas Carolina Herrera e
Purificación García.
Nº Unidades Clasificadas
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En outubro de 2015 finalizou o
contrato coa empresa Adolfo
Domínguez, o que supón unha
importante redución da carga
laboral deste taller.

ADOLFO DOMINGUEZ
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C.E.E. – TALLERES SUBCONTRATADOS:
MANUFACTURA DE MATERIAL ELECTRÓNICO
Esta é unha actividade que se
realiza
para
a
empresa
ASCENSORES
ENOR,
S.A.
adicada á fabricación, instalación
e mantemento de aparatos
elevadores. Aixiña mantén unha
colaboración con esta compañía
dende abril de 2004, traballando
na confección de fontes de
alimentación
e
placas
de
circuitería integrada. O ano 2015
caracterizouse por unha baixa
carga de traballo, como xa
sucedeu
nos
dous
anos
precedentes.
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FORMACIÓN CONTINUA DE TRABALLADORES:
Durante o ano 2015 Aixiña xestionou as seguintes actividades de formación continua para os/as
traballadores/as do seu Centro Especial de Emprego:
CURSO

Nº traballadores

Coctelería creativa

3

Seminario 1 Ximnasia Abdominal Hipopresiva

1

Manipulador de alimentos

3

Alérxenos e obrigas do etiquetado

4

Manipulación de pacientes con mobilidade reducida

3

Formación interna en Calidade ISO 9001:2008

1

Facilitouse ademais información sobre todo tipo de actividades formativas para traballadores en activo, na
súa maioría gratuitas, de diversas entidades: Concello de Ourense, Concello de Barbadás, FORGA, EJBUGT, CC.OO., Federación Gallega de Comercio, Cámara de Comercio de Ourense, etc, asesorando e
xestionando inscricións cando así o demandaron os traballadores.
Tamén destacamos o asesoramento e acompañamento que dende Aixiña se está a realizar dende o ano
2012 a 11 trabajadores/as da área social de cara á acreditación da súa experiencia profesional e
formación non regrada por parte da Xunta de Galicia, para a obtención un CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDADE, conseguindo en 2015 a acreditación total en «Att. sociosanitaria a persoas
dependentes en institucións» 1 persoa, e quedando no proceso dous traballadores de nova incorporación.
Memoria AIXIÑA 2015

88

MEMORIA ECONÓMICA
2015
•
•
•
•
•

Evolución por talleres
Ingresos orzamentarios
Gastos orzamentarios
Conta de Perdas e Ganancias
Balance de situación
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MEMORIA ECONÓMICA: EVOLUCIÓN POR TALLERES
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MEMORIA ECONÓMICA: INGRESOS ORZAMENTARIOS
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MEMORIA ECONÓMICA: GASTOS ORZAMENTARIOS
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MEMORIA ECONÓMICA: CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
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MEMORIA ECONÓMICA: BALANCE DE SITUACIÓN
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MEMORIA ECONÓMICA: BALANCE DE SITUACIÓN
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