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• 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.
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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).

3

O traballo por e para
as persoas

O dinamismo e a
adaptación ao
cambio.

A coherencia coa
nosa Misión.

O trato persoal e
próximo.

A calidade óptima
dos nosos servizos e
produtos, mediante a
avaliación e revisión
continua.

O compromiso con
outras entidades do
sector, promovendo
as sinerxias.

A busca da
satisfacción dos
nosos grupos de
interese.

Crer no que facemos
e facelo con
entusiasmo.

A transparencia,
eficacia e eficiencia
cos recursos da
entidade.

A ética profesional e
a confidencialidade.

A xestión eficaz e
rápida das posibles
reclamacións que os
clientes poidan
efectuar.

A dotación de
recursos específicos.

VALORES QUE NOS ORIENTAN
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En Aixiña comprometémonos a crear un clima de confianza que
favoreza a participación plural (usuari@s, familias, profesionais,
voluntariado…), fomente a igualdade de oportunidades, o entusiasmo
polo traballo ben feito e o afán de superación. E todo elo, baixo os
seguintes valores:
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CENTRO DE DÍA “AIXIÑA”
DIRECTOR

SERVIZOS

RESIDENCIA “DOMINGO GÓMEZ FREIRE”

DIRECTOR
REHABILITACIÓN AMBULATORIA

TRANSPORTE ADAPTADO A PERSOAS
CON MOBILIDADE REDUCIDA
ENCARGADO

OCIO E TIEMPO LIBRE

VOLUNTARIADO

MONTAXE DE ESTORES E RIELES DE CORTINA
ENCARGADO
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MONTAXE E COMERCIALIZACIÓN DE TROFEOS

TALLERES

MANTEMENTO E LIMPEZA

Responsable de mantemento
Responsable de limpeza

CLASIFICACIÓN DE PERCHAS
ENCARGADO

ENCARGADO
ARTESANÍA EN PEDRA E MADEIRA

TENDA ARTESANA
ENCARGADO
RESTAURACIÓN E CATERING
ENCARGADO

EQUIPO
TÉCNICO
EQUIPO
TÉCNICO

EQUIPO
TÉCNICO

EQUIPO
TÉCNICO

EQUIPO
TÉCNICO

PERSOAL DE ATENCIÓN
DIRECTA

PERSOAL DE ATENCIÓN
DIRECTA

PERSOAL DE ATENCIÓN
DIRECTA

ORGANIGRAMA

CENTRO DE DÍA “ALBOREXO”
DIRECTOR

DIRECTOR ÁREA SOCIAL

CALIDADE

Responsable de Calidade
Equipo de calidade

ADMINISTRACIÓN

XUNTA DIRECTIVA : (Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Tesoureniro e 4 vogais)

ASEMBLEA DE SOCIOS

Técnico admon. persoal
Técnico contable
Auxiliar admon.
Responsable formación

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO
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EXTERNOS

ADMINISTRACIÓN
INTERNOS
FINANCIADORES

Públicos
Autonómico – Xunta
Provincial – Deputación
Local - Concello

TRABALLADOR@S
AA PRÁCTICAS

FINAIS

Privados
Obras sociais
Empresas
Socios
colaboradores
Donantes

VOLUNTARIADO
SOCI@S
DIRECCIÓN
Asemblea soci@s
Xunta Directiva

ENTIDADES DO 3º SECTOR
Asociacións
Federacións
Confederacións
Centros
educativos
Outros

PROVEDORES
SOCIEDADE
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USUARI@S E
FAMILIAS

GRUPOS DE INTERESE

Para orientar o noso plan de traballo, centrámonos nos seguintes
GRUPOS DE INTERESE:
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Aixiña a forman un total de
persoas con discapacidade,
familiares e colaboradores

Soci@s con
discapacidade:

Parálise
cerebral

Discapacidade
sensorial

Soci@s
colaborador@s:

Discapacidade
intelectual

Mulleres con
discapacidade:

Dano
cerebral

Discapacidade
mixta

Outras
discapacidades

Homes con
discapacidade:

40-49 anos: 50-69 anos:

Mulleres
colaboradoras/
familiares:

Homes
colaboradores/
familiares:

20-29 anos:

30-39 anos:

≥ 70 anos:

SOCI@S

Discapacidade
física

10-19 anos:
0-9 anos:
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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.
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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:
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E, ó longo dos anos, o noso labor foi
recoñecido por distintas entidades:

Premio “Compromiso
social” ano 2016

Premio “Compromiso
social “ ano 2016

Premio Deputación
Provincial ano 2011

Premio “Solidaridad
CARREFOUR” ano 2007
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CALIDADE/ RECOÑECEMENTOS

Aixiña conta cun Sistema de Xestión
que segue os requisitos da Norma ISO
9001:2015, e que está certificado dende
o ano 2011. Este Sistema aplícase ao
Centro de Día AIXIÑA para persoas con
discapacidade
física
dependentes,
parálise cerebral e dano cerebral.
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PERTENZA A ENTIDADES

Aixiña forma parte das
seguintes entidades:
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ENTIDADES COLABORADORAS
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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 soci@s sen discapacidade, de
maneira que cada acción desenvolvida fomente a normalización
social
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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.
Este servizo conta ademais cunha traballadora
social, que 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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Rúa Recaredo Paz, 1
32005 Ourense

Tlf. 988.233.304

informacion@aixina.org

www.aixiña.es

www.facebook.com/AIXINA

A ASOCIACIÓN:
SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO

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.
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Aixiña contou en 2018 co seguinte cadro de persoal terapéutico:
Dende o ano 2013 este servizo está aberto tamén a persoas socias
colaboradoras (non discapacitadas).
Durante o ano 2018 o Servizo de Rehabilitación de Aixiña atendeu
a un total de 100 persoas usuarias, e se realizaron un total de
3.541,5 sesións terapéuticas individuais.
Ademáis 18 socias/os de Aixiña foron derivados a través de
DISCAFIS-COGAMI para ser atendidas/os nos servizos de
logopedia, psicoloxía, transporte adaptado e préstamo de grúas.
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1

fisioterapeutas

logopeda

1

1

terapeuta
ocupacional

monitor
musicoterapia

28

72
Usuari@s con discapacidade
Usuari@s colaborador@s
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A ASOCIACIÓN:
SERVIZO DE REHABILITACIÓN AMBULATORIA

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.
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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 actualidade con subvención do Concello de Ourense.
Durante o ano 2018 empregaron este transporte de maneira habitual 44 persoas, e
foron bastantes tamén as que solicitaron algunha viaxe puntual. Así, realizáronse 2.005
servizos.
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XANEIRO

FEBREIRO

FEBREIRO

ABRIL

XUÑO

•Festa de Reis

•Demostración
axudas técnicas

•Entroido

•Exposición “O
TEMPO DOS
SUEVOS NA
GALLAECIA”
(C.C. Marcos
Valcárcel)

•Diferentes saídas
polas Festas de
Ourense
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A ASOCIACIÓN:
SERVIZO 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 2018 foron:
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NOVEMBRO NOVEMBRO DECEMBRO

DECEMBRO

•Samaín

•Exposición “O
ÁRTICO
ROMPE” de
Obra Social
La caixa

•Xantar de
Nadal

•Magosto

•Taller
repostería
MILHFLOR

Ademáis a diario realízanse distintas actividades e talleres
(estimulación cognitiva, manualidades, informática, cine–fórum,…)
en horario de 11 a 14 horas, de acceso libre a calquera persoa socia
de AIXIÑA.
Memoria AIXIÑA 2018

A ASOCIACIÓN:
SERVIZO DE OCIO E TEMPO LIBRE

OUTUBRO
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Esta actividade ten como fin a experiencia de poder disfrutar dunhas 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.
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 2018 utilizaron a residencia:
Aixiña: 28 persoas
Outras asociacións: 163 persoas
Lecer Náutico COGAMI
XUNTOS (DOWN Pontevedra)
Ocupación apartamentos: 9 familias/ grupos

DÍAS DE OCUPACIÓN 2018
100

APARTAMENTOS AIXIÑA

40

COLONIAS AIXIÑA
XUNTOS

2

COGAMI – LECER…
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61

A ASOCIACIÓN:
SERVIZO DE OCIO E TEMPO LIBRE

COLONIAS DE VERÁN
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A ASOCIACIÓN:
SERVIZO 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 2018 cun total de 18 persoas voluntarias, 11 das
cales son da propia casa mentras que 7 son persoas externas á
entidade.
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8 de marzo, Día da Muller: Tódalas Asociacións da área Social
participamos nun acto de reivindicación en torno á lectura do
manifesto da asociación de Mulleres con Discapacidade ACADAR

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.
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A ASOCIACIÓN:
ACCIÓN EXTERIOR

O 18 de xullo tivemos o pracer de recibir en Aixiña a Alfonso Rueda, Vicepresidente da
Xunta de Galicia; Jesús Vázquez Abad, Alcalde de Ourense; Marisol Díaz, Delegada
Territorial da Xunta en Ourense e Sofía Godoy, Concelleira de Servizos Sociais do Concello
de Ourense. Xunto con representantes de Down Ourense e da Asociación de Dano
Cerebral Adquirido de Ourense - Renacer, tivemos a oportunidade de agradecerlles a
axuda económica recibida da Vicepresidencia da Xunta de Galicia, que no caso de
Aixiña se invertiu en equipamento terapéutico que beneficiará tanto a persoas usuarias da
nosa entidade coma do resto de asociacións coas que compartimos instalacións.
¡¡Moitísimas grazas!!!
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A ASOCIACIÓN:
ACCIÓN EXTERIOR

Sinerxias coa empresa GALFOR: Grazas á labor dun dos nosos socios, a empresa GALFOR
entrou en contacto con AIXIÑA para iniciar diversas colaboracións solidarias, que incluíron
en 2018 una campaña solidaria de recollida de xoguetes e a difusión do labor da
entidade na súa revista interna. ¡¡¡Mil grazas a tod@s @s traballador@s e directiva da
empresa por contar con nós!!!

Memoria AIXIÑA 2018
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A ASOCIACIÓN:
ACCIÓN EXTERIOR

26 de Outubro, Día do Dano Cerebral Adquirido: Dende Aixiña tamén nos unimos á
reivindicación deste día apoiando a campaña d@s compañeir@s da Asociación de Dano
Cerebral Adquirido de Ourense - Renacer
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A ASOCIACIÓN:
ACCIÓN EXTERIOR

3 de decembro, Día da
Discapacidade: Tódalas
Asociacións da área
Social participamos nun
acto de reivindicación
con
lectura
de
manifesto e exposición,
que
se
prolongou
durante varios días, de
vari@s
artistas
con
dicscapacidade.
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Número de
visitantes

Entidade

Perfil

10 xaneiro

Mancomunidade Paderne de
Allariz- Obradoiro de Emprego
MANCO XOVE I

19 xaneiro

Fundación Ramón González
Ferreiro (Allariz)

26 xaneiro

CIFP A Farixa

Alumnado Atención sociosanitaria a
persoas dependentes en institucións
sociais
Alumnado Atención sociosanitaria a
persoas dependentes en institucións
sociais
Alumnado Ciclo de Formación
Profesional de grao superior para
Técnicos en Actividade Física e Deportiva
(TAFAD)

16 febreiro

Cruz Vermella

30 abril

Centro Academia Postal Uno

26 outubro

Novas Xeneracións PP Ourense

7 novembro

Cáritas Diocesana de Ourense

16 novembro

CIFP A Farixa

Alumnado Atención sociosanitaria a
persoas dependentes en domicilio
Alumnado Atención sociosanitaria a
persoas dependentes en institucións
sociais
Membros da Asociación
Alumnado Atención sociosanitaria a
persoas dependentes en institucións
sociais
Alumnado Ciclo de Formación
Profesional de grao superior para
Técnicos en Actividade Física e Deportiva
(TAFAD)

Total visitantes
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18

15

25

12
13
8
15

A ASOCIACIÓN:
ACCIÓN EXTERIOR

Data

27

133

25

CURSO

CPR Santo Cristo

Coidados Auxiliares de Enfermaría

1

Cruz Vermella Ourense

Atención a Persoas dependentes en Institucións Sociais

2

Cruz Vermella Ourense

Atención a Persoas dependentes en Domicilio

1

COGAMI

Operacións auxiliares de servizos administrativos

1

Universidade de Vigo
CIFP Portovello

Grao de Educación Social
Ciclo Superior de Integración Social

1
2

CIP Vigo

Atención a Persoas dependentes en Institucións Sociais

1

Academia Manzaneda

Atención a Persoas dependentes en Institucións Sociais

1

Concello de Barbadás

Operario de limpeza

2

Academia Postal UNO S.L

Atención a Persoas dependentes en Institucións Sociais

1

Universidade de Vigo

Grao de Traballo Social

1
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NºALUMN@S

A ASOCIACIÓN:
ACCIÓN EXTERIOR

CENTRO
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CENTRO DE DÍA “AIXIÑA”
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RESIDENCIA “DOMINGO
GÓMEZ FREIRE”

CENTROS DISCAPACIDADE

Neste apartado descríbense os servizos dos
dous dentros de atención específica á
discapacidade física que Aixiña xestiona:
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•Nace coa misión de ofrecer
un servizo especializado
destinado a persoas con
discapacidade física.
Partindo das distintas
situacións e das
características individuais,
ofrece unha atención
integral, continuada,
personalizada e familiar.
Proporciona os apoios
necesarios ás necesidades
de cada persoa co fin de
mellorar as súas
capacidades, autonomía
persoal e calidade de vida,
posibilitando así unha vida o
máis normalizada posible.

CENTROS DISCAPACIDADE:
MISIÓN

A RESIDENCIA “DOMINGO GÓMEZ FREIRE”

O CENTRO DE DÍA “AIXIÑA”

• Nace coa misión de
atender as necesidades
e expectativas de
persoas con
discapacidade física,
parálise cerebral e dano
cerebral . Baixo unha
orientación rehabilitadora
buscamos proporcionar,
xunto coas familias e
outros profesionais, os
apoios necesarios a cada
persoa, para que tome as
súas propias decisións e
participe de forma activa
na sociedade e
favorecendo así a
convivencia na contorna
familiar.

28

Presta unha atención
global a persoas de
16 a 59 anos. En 2018
a ocupación do
Centro foi:

PRAZA CONCERTADA
•100%
•18 Prazas

RESIDENCIA

Presta unha atención
global a persoas a
partir de 16 anos. En
2018 a ocupación do
Centro foi:

PRAZA CONCERTADA
•100% -12 Prazas

PRAZA PRIVADA
•20%
•2 de 10 prazas
CUSTODIAS CENTRO DE
DÍA
•6 Usuari@s de forma intermitente
Memoria AIXIÑA 2018

PRAZA PRIVADA

•Residencial: 40%(4 Prazas de
10)
•Respiro familiar: 6 persoas de
forma intermitente

CENTROS DISCAPACIDADE:
OCUPACIÓN

CENTRO DE
DÍA
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o modelo de traballo desenvólvese a
través de:

unha
atención
integral

interdisciplinar

centrada nas
necesidades
específicas
de cada
persoa.

intervindo nas
diferentes áreas
de

desenvolvemento

CENTROS DISCAPACIDADE:
MODELO DE TRABALLO

En Centro de Día, coma en Residencia,

Memoria AIXIÑA 2018
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Para cubrir as necesidades das persoas usuarias e das súas familias,
establécese un plan de traballo no que, despois dunha valoración
técnica, se establecen obxectivos de traballo e a metodología
para alcanzalos.
VALORACIÓN
INICIAL
•PSICÓLOGO
•LOGOPEDA
•FISIOTERAPEUTA
•TERAPEUTA
OCUPACIONAL
•D.U.E (solo en
residencia)
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OBXECTIVOS DE
TRABALLO
•ESTABLECER
ESTRATEXIAS DE
INTERVENCIÓN
•PAUTAS DE
TRABALLO
PARA O
EQUIPO

REVISIÓN
•SEGUIMENTO
DIARIO
•SEMESTRAL
•ANUAL

CENTROS DISCAPACIDADE:
METODOLOXÍA DE TRABALLO

PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL – P.A.I
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DIRECTOR
TRABALLADOR

COIDADORES

SOCIAL

ENFERMERA

PSICÓLOGO

INTEGRADOR

LOGOPEDA

SOCIAL

FISIOTERAPEUTA

MONITOR
MUSICOTERAPIA
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TERAPEUTA
OCUPACIONAL

CENTROS DISCAPACIDADE:
EQUIPO DE TRABALLO

Para acadar os nosos obxectivos contamos cun amplo equipo de
traballo:
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A área de traballo social
está dirixida a usuarios/as y
familias, ofrecendo
información, asesoramento
e acompañamento nas
xestións ás persoas en
función das súas
necesidades,
conectándoas cos recursos
dispoñibles a través dos
traballadores sociais de
zona.
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PSICOLOXIA

A área de psicoloxía ten
por meta ofrecer un servizo
de tratamento e
asesoramento psicolóxico
para alcanzar o benestar
individual e familiar e
conseguir a máxima
integración dentro da
sociedade. Todo elo, a
través de sesións individuais
e grupais .

LOGOPEDIA

A área de logopedia ten
por meta a avaliación,
diagnóstico, prevención e
intervención integral das
alteracións da
comunicación (voz, fala e
linguaxe) e das funcións
orais non verbais como a
deglución.

CENTROS DISCAPACIDADE:
SERVIZOS

TRABALLO SOCIAL
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A área de fisioterapia ten
por meta rehabilitar,
mellorar e manter as
capacidades físicas de
aqueles usuarios con algún
tipo de alteración
sensoriomotriz, promovendo
así unha maior autonomía e
calidade de vida.

TERAPIA OCUPACIONAL

A área de terapia
ocupacional ten como meta
aumentar a autonomía
persoal e participación
activa no desempeño das
actividades da vida diaria. A
través das necesidades que
a propia persoa ou a súa
familia nos prantexan
traballamos: alimentación,
autocoidado, participación
social, manexo de novas
tecnoloxías…

MUSICOTERAPIA

A área de musicoterapia
ten como meta a través da
práctica musical, o
desenvolvemento cognitivo,
comunicativo, físico, social
e afectivo. Desenvólvese
tanto en sesións individuais
como grupais e ten un
amplo campo de
actuación: musicoterapia
creativa, de expresión e
comunicación, de
estimulación…

CENTROS DISCAPACIDADE:
SERVIZOS

FISIOTERAPIA

Memoria AIXIÑA 2018
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O equipo de integración social ten
como obxectivo xestionar os talleres
grupais e dar cohesión no día a día aos
distintos obxectivos e plans de traballo
propostos polos terapeutas. O traballo
desenvólvese en sesión grupais.
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CENTROS DISCAPACIDADE:
SERVIZOS

INTEGRACIÓN SOCIAL
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En Centro de Día:

A área de enfermería ten
como meta realizar un
seguimento do estado de
saúde xeral dos usuarios.

De forma específica
lévase a cabo o
programa de vacinación
de gripe.
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En Residencia:

A área de enfermería ten
como meta garantir a
asistencia integral dos
usuarios e xestionar os seus
coidados. Unha vez
realizada a valoración
individual, establécese o
plan de coidados.

Entre os programas que
desenvolve está:
• O control de constantes
(tensión, peso,
temperatura…)
• O control de
integridade cutánea
• O control de fármacos
• O control de consultas
médicas e derivacións
• O programa de
vacinación de gripe

CENTROS DISCAPACIDADE:
SERVIZOS

ENFERMERÍA
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Dende o servizo asistencial se
presta apoio a tódalas
persoas que o precisen en
tódalas actividades básicas
da vida diaria.
Do mesmo modo, realizan a
función de apoio nos talleres
desenvolvidos polo equipo de
integración social.

CENTROS DISCAPACIDADE:
SERVIZOS

COIDADOR@S

Memoria AIXIÑA 2018
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PROGRAMA DE
HIDROTERAPIA

Este programa depende da área de
terapia ocupacional, fisioterapia e
logopedia.

O programa de hidroterapia depende da
área de fisioterapia.

Unha parte importante do traballo
desenvolvido polos Técnicos
é a
valoración e adecuación de axudas
técnicas para a autonomía e a
participación activa na sociedade das
persoas.
Para elo, desde fai anos puxemos en
marcha o servizo de ASESORAMENTO E
ADAPTACIÓN DE AXUDAS TÉCNICAS, no
que traballamos conxuntamente coas
familias, os médicos rehabilitadores e as
ortopedias.

É un método terapéutico no que se
empregan coñecementos fisioterapéuticos
de rehabilitación e biomecánica en
conxunto con diversas técnicas de
tratamento que sacan o maior proveito
das propiedades que nos ofrece o medio
acuático.
Se realizan sesións individuais e/ou grupais
1 día á semana.
Para elo contamos cun concerto coa
Deputación para o uso da Zona Spa do
Pazo dos deportes “Paco Paz”.

CENTROS DISCAPACIDADE:
PROGRAMAS

PROGRAMA DE
AXUDAS TÉCNICAS

Memoria AIXIÑA 2018
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O programa de deportes depende directamente da área
de fisioterapia e terapia ocupacional.
O deporte é un medio para traballar dende unha
perspectiva diferente os obxectivos terapéuticos
desenvolvidos en sesión.
O deporte é básicamente unha actividade física que fai
entrar ao corpo en funcionamento e que o saca do seu
estado de reposo, fronte ao cal se atopa normalmente.
A importancia do deporte é que nos permite que a persoa
exercite o seu organismo para mantelo nun bo nivel físico, e
tamén lle permite relaxarse, distenderse, despreocuparse da
rutina, liberar tensión e, ademáis, divertirse.
No centro lévanse a cabo as seguintes prácticas deportivas:
- Boccia
- Tenis de mesa
- Escalada
- Dardos
- Badmington
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CENTROS DISCAPACIDADE:
PROGRAMAS

PROGRAMA DE DEPORTES
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TALLER DE PERIÓDICO
•A elaboración dun periódico permite mediante o traballo en equipo:
•promover novas aprendizaxes a través de procesos creativos,
•fomentar a colaboración deica un obxectivo común,
•a autonomía e a práctica de habilidades sociais,
•ademais de abrir una nova canle de comunicación coas familias.

TALLER DE DEBATE
•Este taller depende da área de Psicoloxía.
•As finalidades deste taller son:
•favorecer o desenvolvemento de habilidades comunicativas, que se
vinculan coa capacidade de expor ideas, opinións, conviccións,
sentimentos e experiencias de maneira coherente e con fundamento,
facendo uso de diversas e variadas normas de expresión.
•Permitir a nivel social, fortalecer o recoñecemento de unha sociedade
pluralista e a posibilidade de exercer en plenitude os dereitos como
cidadáns.
•Fortalecer a autoestima, confianza en un mesmo, o interese por
comunicarse con outros defendendo puntos de vista persoais.

TALLER DE COCIÑA
•A cociña pode converterse nun mundo de estímulos para as persoas.
•Cociñar é unha actividade da vida diaria (AVD) que ademais de
desenvolvela co fin básico da alimentación, ten unha vertente máis lúdica
e creativa. A maior parte do tempo se emprega na elaboración de
receitas, para as que son necesarios procesos básicos de cociña como, por
exemplo, pelar e picar froitas e verduras, aliñar ensaladas, bater ovos,
montar claras, amasar, manexar o forno e o microondas, recoller, fregar ou
limpar.
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CENTROS DISCAPACIDADE:
TALLERES

•Este taller depende da área de Psicoloxía.
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XANEIRO

FEBREIRO

FEBREIRO

MARZO

ABRIL

MAIO

Día de Reis

Entroido

San Valentín

Exposición

Feira de Abril

Día das Letras
Galegas

XULLO

AGOSTO

Sanxenxo

Excursión Outaríz

Movemento
Estático
de Santiago
López Amado

XUÑO

XUÑO

XULLO

Mercado
Medieval

San Xoan

Festival de
Piscineo
Xardíns de Allaríz

Festas do
Memoria AIXIÑA 2018
Corpus

XULLO

CENTROS DISCAPACIDADE:
PROGRAMA DE OCIO

O Programa de ocio realiza actividades empregando os diferentes recursos
comunitarios existentes, o que nos permite o acceso a novas relacións
interpersonais e a unha participación activa na sociedade.

41

AGOSTO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

Excursión Castrelo
de Miño

Visita Praza de
Abastos

Visita Catedral de
Ourense

Xardíns Alecrín

Samaín -

OUTUBRO

NOVEMBRO

NOVEMBRO

DCEMBRO

DECEMBRO

Exposición

Magosto

Exposición
Educaixa

Concurso de
Postais de Nadal

Xantar de
despedida de Ano

Salón do Automóbil

“El Ártico se rompe”

Halloween

CENTROS DISCAPACIDADE:
PROGRAMA DE OCIO

AGOSTO

Memoria AIXIÑA 2018
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PERRUQUERÍA e PODOLOXÍA

•Contamos coa colaboración de
unha nutricionista para a
confección dos menús mensuais.

•Iníciase a súa oferta aos usuarios
en 2017.
•Periodicidade: mensual

•Partindo das necesidades
individuais elabóranse diferentes
plantillas:
•Menú basal
•Menú diabético
•Menú baixo en graxa
•Turmix

•A posta en marcha destes
servizos permitiu:
•Acceder a un servizo
profesional que en ocasións se
vía limitado polas barreiras
tanto arquitectónicas, coma
dos útiles de traballo.
•Permitir ás persoas usuarias que
decidan sobre a súa imaxe e
coidado persoal.
•Dar facilidade ás familias, xa
que se desenvolve en horario
de centro.
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CENTROS DISCAPACIDADE:
SERVIZOS EXTERNOS

NUTRICIONISTA
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CENTRO DE DÍA PARA MAIORES

Neste apartado descríbense os servizos do Centro de Día de
atención específica a persoas maiores dependentes ALBOREXO,
que Aixiña xestiona por concurso público do Concello de Ourense
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MISIÓN

VALORES

OBXECTIVOS

•A nosa misión é
promover o benestar
e a 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.

•Dar oportunidades
de éxito a persoa
maior e promover a
sua autovalía
persoal.
•Respeto a
intimidade e
dignidade, empatía
e independencia
da persoa durante
todo o proceso de
envellecemento.
•Traballo en equipo
con transparencia,
compromiso e ética
profesional.

•Manter ou mellorar
o nivel cognitivo,
afectivo e do
comportamento da
persoa.
•Elaborar a biografía
persoal .
•Favorecer o respiro
e apoio familiar.
•Promover a
autonomía persoal
o máximo tempo
posible.
•Evitar o aillamento
social.
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CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
O CENTRO

O centro de día é un recurso xerontolóxico de carácter
socioterapéutico que durante o día prestamos atención ás
necesidades básicas, terapéuticas, emocionais e sociais da persoa
maior.
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A.A. PRACTICAS: 4 alumnas dos
cursos de «Atención
sociosanitaria a persoas
dependentes en institucións»
organizados por: Cruz Vermella,
CIP, Academia Manzaneda e
Academia Postal. 1 alumna do
grao de Educación Social e 1
alumna do grao de Traballo
Social da U. Vigo.
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PERSOAL APOIO: condutores,
auxiliares de transporte, técnico
de contabilidade e facturación,
técnico de persoal, responsable
de formación, persoal de
cociña, persoal de limpeza e
persoal de mantemento.

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
O EQUIPO DE TRABALLO

VOLUNTARIADO: voluntarios da
Asociación Aixiña.

PERSOAL TÉCNICO: Directorapsicóloga, traballadora social,
logopeda, terapeuta
ocupacional, fisioterapeuta,
monitor de musicoterapia,
integradora social, monitora de
estimulación sensorial e
coidadoras.
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anos

maiores
que

65

presentan

dificultades
psíquicas,

de

de
cognitivas

tipo
ou

físicas que precisen apoio
ou

supervisión

TOTAL PERSOAS
ATENDIDAS
42

•Praza privada 8 persoas
Praza municipal 34 persoas

continua

para levar a cabo a súa
autonomía persoal.

Descrición por patoloxía

Descrición por sexo

4
HOMES
9

demencia
Alzheimer
demencia mixta

5
17

MULLERES
25

3

dano cerebral
adquirido

5
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demencia
vascular

enfermidade
psicopatolóxica

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
OCUPACIÓN

Persoas
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Psicoloxía
Logopedia
Terapia
ocupacional

ÁREA EMOCIONAL
E
COMPORTAMENTO

Musicoterapia
Psicoloxía
Atención familiar

PERSOA

ÁREA SOCIAL

Traballo social
Actividades lecer
Saidas culturais
Atención familiar
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ÁREA AUTONOMÍA
PERSOAL
Fisioterapia
Terapia
ocupacional
Auxiliar de
enfermaría
Atención familiar

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
ÁREAS

ÁREA COGNITIVA
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AREA DE AUXILIAR DE
ENFERMERIA
•Promover unha dieta equilibrada
e variada.
•Previr, retrasar ou minimizar os
episodios de incontinencia e
previr infeccións asociadas.
•Desenrolar seguridade persoal
evitando caídas ou fugas.
•Comunicar á familia e ao
coidador/a os cambios ou
necesidades que precisen
atención médica.
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AREA DE PSICOLOXÍA
•Previr e manexar as alteracións
emocionais (anasiedade e
depresión) e do comportamento
e mantendo as capacidades
cognitivas.
•Mantener procesos cognitivos
básicos e superiores.
•Facilitar á persoa tarefas de éxito
e autovalía persoal.
•Atención psicolóxica ao
coidador e á familia.

AREA DE FISIOTERAPIA
•Realizar tratamentos na área
física con fins preventivos, de
mantemento e rehabilitadores.
•Mellorar a mobilidade corporal
xeral.
•Previr e controlar o deterioro
músculo esquelético.
•Mellorar a capacidade cardiorespiratoria e equilibrio.
•Favorecer o estado de ánimo.
•Formación ao coidador principal.

AREA DE TERAPIA
OCUPACIONAL
•Estimular a participación da
persoa nas actividades
gratificantes e significativas.
•Desenrolar as relacións
interpersoais e favorecer a
integración social na
comunidade.
•Facilitar o mantemento de
procesos cognitivos básicos.
•Formación ao coidador principal.

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
ÁREAS

OBXECTIVOS POR ÁREA
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Obxectivos
Mellorar o estado de ánimo
Fomentar a expresividade
Elaborar o libro de vida persoal
Potenciar a capacidade relacional
Favorecer as habilidades manipulativas
Actuacións
Actividades de reminiscencias musical
Actividades perceción sensorial
Actividades de canto
Actividades de baile e ritmo
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EXPRESIÓN ORAL
Obxectivos
Estimular as capacidades da linguaxe en persoas
con alteracions da comunicación.
Manter as capacidades de denominación e fluidez
verbal.
Adquirir estratexias para facilitar a expresión oral.
Manter habilidades de comprensión verbal.
Favorecer a capacidade relacional.
Actuacións
Actividades de fluidez verbal
Actividades de linguaxe automático,
denominación e categorías semánticas.
Actividades de lectura.

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
MUSICOTERAPIA/ EXPRESIÓN ORAL

MUSICOTERAPIA
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orientación e lectura de
prensa.
Manualidades.
Calceta e costura.
Actividades de lecer
usando ordenador.
Coidado de prantas.
Pintura: óleo, pastel e
acuarela.
Xogos de mesa: cartas,
dominó, Bingo.

.

 Saídas culturais á cidade
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CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 Obradoiro de bos días:
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31.08.2018 CASA MUSEO
OTERO PEDRAYO

08.05.2018 Galisenior.
Expourense

23.03.2018 C.C. Marcos
Valcárcel «In Tempore
Sueborum»

27.04.2018

10.10.2018

21.11.2018 Exposición

Xardín Posío

VIVEIRO ALECRIN

« O ártico rompe».

12.09.2018 santuario dos
Milagres

19.12.2018 VISITA «LOS
BELENES DEL MUNDO»

19.12.2018
Visita nova Praza de
Abastos

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
REDESCUBRINDO OURENSE

01.02.2018
Xantar Expourense

Memoria AIXIÑA 2018
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Psicoloxía
11.06.2018

Logopedia
26.06.2018
• A disfaxia:
problemas na
deglución, signos,
síntomas e
prevención.
• Previr as dificultades
na comunicación.
• Participaron 5
familias

• O deterioro
cognitivo.
• O manexo dos
síntomas do
comportamento e
psicolóxicos.
• Coidar ó coidador.
• O manexo do
estrés.
• Participaron 8
familias
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Terapia
ocupacional
21.06.2018
• Fomento da
autonomía.
• Axudas técnicas na
casa.
• Prevención da
dependencia.
• Participaron 8
familias

Fisioterapia
03.07.2018
• O beneficio do
exercicio físico nas
persoas maiores.
• Prevención de
úlceras por presión.
• Mobilización da
persoa
dependente.
• Participaron 4
familias

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
ATENCIÓN AO COIDADOR

ATENCIÓN GRUPAL: Realizaronse 4 xornadas de atención para as
familias. O obxectivo é facilitar ós familiares ou coidadores de persoas
maiores dependentes as ferramentas para facilitar o coidado do seu
familiar e de si mesmos durante o proceso do envellecemento.
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FESTA DO
MAIOR
ENTROIDO
•12.02.2018
•38 familiares
•Agrupación Fonte
Vella
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•28.09.2018
•20 familiares

•28.12.2018
•25 familiares

CENTRO DE DÍA PARA MAIORES:
ATENCIÓN GRUPAL: OCIO EN FAMILIA

NADAL
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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
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C.E.E.: 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 constituída 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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C.E.E.: BALANCE 2018

O C.E.E. AIXIÑA inclúe a todo o
persoal da entidade, dende as
persoas que levan a actividade
social (rehabilitación, centros de día,
residencia) ate as que realizan as
actividades meramente produtivas
que se describen a continuación,
pasando polos servizos transversais a
tódalas actividades, como limpeza e
mantemento.
O ano 2018 trouxo a autorización da
totalidade de prazas da Residencia
DOMINGO GÓMEZ FREIRE e a
ampliación das concertadas. O resto
de actividades e servizos
mantivéronse con lixeiras baixadas
de facturación, o que non nos
impediu manter o emprego e
acabar o ano 2018 con certa
estabilidade
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Traballador@s
con
discapacidade :

1
HOSTALERÍA

25

60

20

Traballador@s
sen
discapacidade :

5

PERFIL POR SEXO:
Mulleres :

SERVIZOS
SOCIAIS

TALLERES

7

15

Homes :

50
6
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DISC. FÍSICA <65
DISC. SENSORIAL <65
DISC. INTELECTUAL

DISC. FÍSICA ≥65
DISC. SENSORIAL ≥65

C.E.E.: TRABALLADOR@S

TENDA

A data 31/12/2018 Aixiña conta cun
total
de
106
traballadoras
e
traballadores, que se distribúen, a nivel
operativo, nun total de 4 contas de
cotización: Servizos Sociais, Talleres
(Fabr. Art. Manufactureros), Hostalería
e Tenda, da seguinte forma:
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Este é o decano dos talleres no Centro
Especial
de
Emprego
de
Aixiña,
mantendo
a
mesma
filosofía
de
realización de pezas artesanais.
Aixiña conta cunha marca rexistrada de
artesanía de Galicia, dentro dun taller
onde se elaboran traballos variados que
van dende a creación de pezas en resina
-como
réplicas de monumentos da
cidade de Ourense- á confección de
hórreos, cruceiros e reloxos en granito e
madeira, ou artigos turísticos de venta na
nosa tenda situada na Praza Maior.
Este taller tamén elabora as embalaxes en
madeira para as súas pezas ou por
encargo.

C.E.E.: TALLERES
INICIATIVA PROPIA

TALLER DE ARTESANÍA

Memoria AIXIÑA 2018
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Da man do taller de artesanía temos a comercialización de trofeos,
placas de homenaxe e medallas deportivas, en cristal, lousa,
metacrilato, metal ou madeira, personalizados con tecnoloxía láser
CO2 e fibra de impulsos, onde o proceso comeza na elaboración do
deseño, seguido da súa gravación e montaxe. A comercialización de
trofeos é unha actividade que vimos desempeñando dende fai máis
de 20 anos con clientes fieis, a maioría relacionados co mundo do
deporte. Dende organismos, concellos, federacións e clubes ata
particulares, a nosa clientela esténdese dentro e fóra da provincia de
Ourense.

TOTAL TROFEOS:

TOTAL MEDALLAS:

TOTAL GRAVACIÓNS
OUTROS ARTIGOS:

C.E.E.: TALLERES
INICIATIVA PROPIA

TALLER DE GRAVACIÓN E MONTAXE DE TROFEOS
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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.
Este ano 2018 péchase lixeiro descenso nas ventas ventas:

TOTAIS ANUAIS
48.105,90 € 48.357,27 € 47.708,90 € 50.205,38 €

53.204,49 €
44.857,28 €

43.740,37 € 43.786,16 €
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2011

2012

C.E.E.: TALLERES
INICIATIVA PROPIA

TENDA ARTESANA

2013

2014

2015

2016

2017

2018

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 nos distingue
dende a posta en marcha desta iniciativa, contando entre os nosos
clientes con particulares, empresas e institucións públicas e privadas
ásque prestamos os nosos servizos, atendendo necesidades como:
catering a domicilio en casas, locais ou ben no exterior montando
carpas e aportando mesas, sillas, menaxe completo; almorzos
segundo requirimento ou eventos nos nosos comedores.
Na cociña central de Aixiña tamén se elaboran e distribúen en
contenedores térmicos os menús diarios de diversos colexios da
provincia, escolas infantís e centros de día.
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C.E.E.: TALLERES
INICIATIVA PROPIA

HOSTALERÍA
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C.E.E.: TALLERES
INICIATIVA PROPIA

HOSTALERÍA - INSTALACIÓNS
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Este taller manten unha plantilla de 11 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.

C.E.E.: TALLERES
TALLERES SUBCONTRATADOS

MONTAXE DE ESTORES E RIELES
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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 PROCESADAS
445131

217570

256119

350530

367900

75422

89290

238770

215590

19720
2014
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2015
TEXTIL LONIA

2016

2017

ADOLFO DOMINGUEZ

2018

C.E.E.: TALLERES
TALLERES SUBCONTRATADOS

CLASIFICACIÓN DE PERCHAS
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CURSO

Nº TRABALLADOR@S

Coidados Auxiliares Básicos de Enfermaría

5

Menús para Dietas Especiais

4

Aplicación da lei da Dependencia

3

Actividades de Fisioterapia e Rehabilitación nos Maiores

1

Mobilización de Pacientes para TCAE

3

Mantemento hixiénico-sanitario frente á lexionelose. Renovación

1

Mantemento hixiénico-sanitario frente á lexionelose. Obtención

1

Manipulador de alimentos

8

Seguridade informática e firma dixital

1

Programación Neurolingüística: O poder do cambio

1

Prevención de riscos laboráis específicos de cada posto

13

Ergonomía e técnicas en mobilización de pacientes

2

Actuacións de emerxencia antes situacións de atragantamento

2

Facilitouse ademáis información sobre todo tipo de actividades
formativas para traballadores en activo de diversas entidades,
asesorando e xestionando inscripcións cando así o demandaron
os traballadores.
Memoria AIXIÑA 2018

C.E.E.: TALLERES
FORMACIÓN CONTINUA

Durante o ano 2018 Aixiña xestionou as seguintes actividades de
formación continua para @s traballador@s do C.E.E.:
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- Evolución por talleres
- Ingresos orzamentarios
- Gastos orzamentarios
- Conta de perdas e ganancias
- Balance de situación

Memoria AIXIÑA 2018

CONTAS ANUAIS 2018

Neste apartado refléxase a situación
contable de Aixiña ao finalizar o ano
2018, a través dos seguintes apartados:
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CONTAS ANUAIS 2018
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€600.000,00
€500.000,00

€400.000,00
€300.000,00
€200.000,00
€100.000,00
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2018

Hostalería Ourense

Hostalería Allariz

Estores

Artesanía/trofeos

Perchas

Tenda Artesana
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prev.
2019

CONTAS ANUAIS 2018

€700.000,00
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€140.000,00
€120.000,00
€100.000,00
€80.000,00
€60.000,00

€40.000,00
€20.000,00
€-

2014
Estores
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2015

2016

Artesanía/trofeos

2017
Perchas

2018

prev.
2019

Tenda Artesana
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€160.000,00

70

€250.000,00
€200.000,00
€150.000,00
€100.000,00

€50.000,00
€-

2014

2015

2016

2017

2018

prev.
2019

C.D. Alborexo

C.D. Aixiña

Residencia

Social/ Sanxenxo

Cesión locales

Cuotas socios

Terapias
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CONTAS ANUAIS 2018

€300.000,00
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CONTAS ANUAIS 2018
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42%

7%

3%
1% 0%
Xunta de Galicia
Deputación de Ourense
Particulares
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Concello de Ourense
Entidades Privadas
Fondos propios (CEE)

CONTAS ANUAIS 2018

47%
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CONTAS ANUAIS 2018
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0%
2%

58%

33%

Compras e gastos de explotación
Amortizacións
gastos excepcionales Memoria AIXIÑA 2018

Gastos de persoal
gastos financieiros

CONTAS ANUAIS 2018

7%
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CONTAS ANUAIS 2018
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CONTAS ANUAIS 2018
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CONTAS ANUAIS 2018
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