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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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SERVIZOS

DIRECTOR ÁREA SOCIAL

CALIDAD

Responsable de Calidad
Equipo de calidad

EQUIPO TÉCNICO

CENTRO DE DÍA “ALBOREXO”
DIRECTOR

EQUIPO TÉCNICO

PERSOAL DE ATENCIÓN
DIRECTA

CENTRO DE DÍA “AIXIÑA”
DIRECTOR

EQUIPO TÉCNICO

PERSOAL DE ATENCIÓN
DIRECTA

RESIDENCIA “DOMINGO GÓMEZ FREIRE”

EQUIPO TÉCNICO

PERSOAL DE ATENCIÓN
DIRECTA

DIRECTOR
REHABILITACIÓN AMBULATORIA

EQUIPO TÉCNICO

TRANSPORTE ADAPTADO A PERSOAS CON
MOBILIDADE REDUCIDA
ENCARGADO

OCIO E TIEMPO LIBRE
VOLUNTARIADO

MANTEMENTO E LIMPEZA

Responsable de mantemento
Responsable de limpeza

MONTAXE DE ESTORES E RIELES DE CORTINA
ENCARGADO
CLASIFICACIÓN DE PERCHAS
ENCARGADO
TALLERES

ADMINISTRACIÓN

Técnico admon. persoal
Técnico contable
Auxiliar admon.
Responsable formación

XUNTA DIRECTIVA - PRESIDENTE

ASEMBLEA DE SOCIOS

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO

MONTAXE E COMERCIALIZACIÓN DE TROFEOS

ENCARGADO
ARTESANÍA EN PEDRA E MADEIRA
TENDA ARTESANA
ENCARGADO

RESTAURACIÓN E CATERING
XEFE DE RESTAURACIÓN
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SOCI@S:
• Aixiña a forman un total de 439 persoas con discapacidade,

familiares e colaboradores
MULLERES
Soci@s con discapacidade
Soci@s colaboradores

2%
3%
1% 2%

HOMES

146
116

103

14%

177

74
262

78%

D. física
D. sensorial

Memoria AIXIÑA 2016

Par. Cerebral
D. intelectual

Dano cerebral
Outra

Socios/as con
discapacidade

Socios/as
colaboradores
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INSTALACIÓNS: C.
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 2016
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DE CALIDADE
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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ENTIDADES ÁS QUE PERTENCEMOS:
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Premio
Solidaridad
CARREFOUR
2007

Premio
Ourensanía
2011

Compromiso
social AJE
Ourense 2016

Premio Mercurio
ao Colectivo
Social 2016

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 colaboradores, de maneira que cada
acción desenvolvida fomente a normalización social

•
•
•
•
•
•

Servizo de información e asesoramento
Servizo de Rehabilitación ambulatoria
Servizo de transporte adaptado
Servizo de ocio e tempo libre
Servizo de voluntariado
Acción exterior

Memoria AIXIÑA 2016
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• 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 2016
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INFORMACIÓN E ASESORAMENTO
• Este servizo conta ademais con unha 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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REHABILITACIÓN AMBULAT
• 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 2016 co seguinte cadro de persoal
terapéutico:
• 4 fisioterapeutas
• 1 logopeda
• 1 terapeuta ocupacional
• 1 monitor de musicoterapia
• 2 educadoras sociales
Este servizo foi subvencionado este ano pola Xunta de
Galicia (Programas de Cooperación) e pola Deputación
Provincial de Ourense.
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REHABILITACIÓN AMBULATORIA
• 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 2016 o Servizo de Rehabilitación

Sesións terapéuticas realizadas
139,5

720
64

de Aixiña atendeu a unha media de 60 personas
cada mes, e se realizaron un total de 4.499,5
sesións terapéuticas individuais.
3576

• Ademáis unha media de 12 socias/os de Aixiña

foron derivados a DISCAFIS-COGAMI para ser
atendidos nos servizos de logopedia, psicoloxía e
transporte adaptado

Memoria AIXIÑA 2016

fisioterapia

logopedia

terapia ocupacional

musicoterapia
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IZO DE
TRANSPORTE ADAPT
• 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 2016 empregaron o servizo de maneira
habitual 48 persoas, e foron bastantes tamén as que
solicitaron algunha viaxe puntual. Así, o número de
servizos prestados foi de 2.090.

Memoria AIXIÑA 2016

17

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 2016 foron:

Memoria AIXIÑA 2016
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OCIO E TEMPO LIBRE

04/01/2016
Festa de Reis

27/01/2016
Visita exposición STAR WARS (C.C. Ponte Vella)

05/02/2016
Memoria AIXIÑA 2016
Entroido

15/02/2016
San Valentín
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OCIO E TEMPO LIBRE

01/04/2016
Cine- fórum

08/04/2016
Obradoiro de Aromaterapia

09/04/2016
Memoria
AIXIÑA
2016
Xornada
de Xogos
Populares

11 a 27/04/2016
Obradoiro de Escritura Creativa
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OCIO E TEMPO LIBRE

20/04/2016
Obradoiro de Alimentación Saudable

27/04/2016
Saída á Feira de Artesanía de Ourense

04/05/2016
Memoria
AIXIÑA 2016
Roteiro
«A Esmorga»

18/05/2016
Obradoiro de Control da Saúde
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OCIO E TEMPO LIBRE

01/07/2016
Saída ás Festas de Ourense

28/05/2016
Saída a Ribadavia

07/10/2016
Visita exposición

Memoria AIXIÑA 2016

31/10/2016
Samaín
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19/11/2016
Magosto con ALGARIA

10/12/2016
Xantar de Nadal

23

OCIO E TEMPO LIBRE
COLONIAS DE VERÁN
• 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.
Memoria AIXIÑA 2016
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OCIO E TEMPO LIBRE
Durante 2016 utilizaron a residencia:
• Aixiña: 25 persoas
• Outras asociacións: 154 persoas
• Lecer Náutico COGAMI
• RENACER Ourense
• AUXILIA Lugo
• XUNTOS (DOWN Pontevedra)

• Alugueres apartamentos: 10 familias/ grupos
Nº DIAS DE OCUPACION
ALUGUERES AIXIÑA

59

COLONIAS AIXIÑA

40

XUNTOS

2

AUXILIA LUGO

3

RENACER OURENSE

2

COGAMI – LECER NAUTICO

Memoria AIXIÑA 2016
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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 2016 cun total de 20 persoas voluntarias, 11 das cales son da
propia casa mentras que 7 son persoas externas á entidade.

Memoria AIXIÑA 2016
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A ASOCIACIÓN:
ACCIÓN EXTERIO
• 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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Participación das persoas usuarias de Aixiña no concurso de collage de Auxilia, con
obtención dun accesit na categoría de «motivos da túa cidade»

Memoria AIXIÑA 2016
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18 e 20/01/2016: para realizar a decoración do Entroido contamos coa valiosa colaboración
de vari@s traballador@s das oficinas de CAIXABANK, que forman parte do programa de
voluntariado corporativo da Obra Social LA CAIXA

Memoria AIXIÑA 2016
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Acción exterior:
29/01/2016, viñeron a visitar as nosas instalacións do CIS Aixiña a Secretaria Xeral de
Emprego, Covadonga Toca, acompañada do Xefe Territorial da Consellería, Alfonso
Tomás Paz Doniz e do Presidente de CEGASAL, Jose Antonio Vázquez Freire.
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Acción exterior:
O 27/02/2016 os nosos compañeiros
César e María impartiron unha
docencia sobre deporte adaptado, ao
abeiro da materia «Calidade de Vida
das persoas con discapacidades”, do
Master
en
Intervención
Multidisciplinar na Diversidade en
Contextos
Educativos
da
UNIVERSIDADE DE VIGO

Memoria AIXIÑA 2016

Ao longo do ano participamos en diversas
Xornadas de traballo para as fases de
diagnose e elaboración do I Plan de
Infancia e Adolescencia do Concello de
Ourense, intentando que se tiveran en
conta as necesidades dos/as nenos/as e
xóvenes con discapacidade na planificación
municipal.
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Acción exterior:
Aixiña forma parte do Consello Municipal de Servizos Sociais do Concello de
Ourense, representada pola nosa Directora Social, Carmen, que durante o ano
participou en diversas reunións de traballo.

Memoria AIXIÑA 2016
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Acción exterior:
Durante a campaña electoral do
26J o noso centro recibiu a visita
dos dous principais partidos
políticos, PSOE (17.06.2016) e PP
(20.06.2016), que quixeron reunir
ao movemento asociativo de
Ourense para coñecer de primeira
man as súas demandas.
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Acción exterior:
En Aixiña celebramos o Día Mundial da Parálise
Cerebral uníndonos á campaña da Confederación
ASPACE #BesosDMPC (05/10/2016), e recollimos o
relevo que nos pasou a Asociación Alcer Ourense,
sumándonos á campaña contra a poliquistosis renal
#BumpPKD (21/12/2016) e apoiándoa no Día
Internacional do Doante #doarédoado (01/06/2016)

Memoria AIXIÑA 2016
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Acción exterior:
Celebración do Día da Discapacidade (03/12/2016)
Neste día de reinvindicación acompañamos a DISCAFIS, que leu un manifesto no salón de
actos; adherímonos con fotos á campaña #milquenosunen de COCEMFE. E durante toda a
semana realizamos unha árbore reivindicativa e participativa, na que todo o mundo puido
aportar a súa frase. Ademáis, e co Centro de Día, unímonos á campaña en redes sociais
do #CRDMedelo e #COGAMI #olladassobreadiscapacidade

Memoria AIXIÑA 2016
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A Federación de Comercio de Ourense
concedeunos este ano o Premio Mercurio
pola aposta que realizamos en prol da
integración social e laboral das persoas con
discapacidade.
¡O noso máis sincero agradecemento!

Memoria AIXIÑA 2016
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Nº
ALUMN@S

ESTUDOS

CENTRO DE PROCEDENCIA

2

Grao Educación Social

Universidade de Vigo

1

Grao Traballo Social

Universidade de Vigo

3

C.S. Atención a Persoas en Situación de Dependencia

CIFP Portovello

1

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en institucións

SERDOGE S.L.

1

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en institucións

Academia POSTAL UNO S.L.

1

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en institucións

Cruz Vermella Española

4

Curso de Operario de Limpeza

Xarela Formación

1

Curso de Operario de Limpeza

Combina Social S.L.

1

Operacións básicas de Restaurante e bar

G12 grupo Empresarial de Servizos/
Academia Postal

5

Operacións básicas de Cociña

G12 grupo Empresarial de Servizos/
Academia Postal

Total persoas en prácticas: 20
Total institucións con convenio: 8
Memoria AIXIÑA 2016
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DATA

ENTIDADE

PERFIL

Nº
VISITANTES

22/01

CIFP A FARIXA

C.S. Técnico en Actividade Física e Deportiva

27

26/01

ACADEMIA POSTAL

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

11

24/02
18/04
25/04

UNIVERSIDADE DE VIGO
IES DE ALLARIZ
IES DE ALLARIZ

1º Grao Traballo Social
Alumnado ESO
Alumnado ESO - bacharelato

49
98
98

28/09

SERDOGE

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

16

01/10

ALGARIA/ DISVALIA

Persoas con discapacidade de asociacións da provincia

19

03/10

ACADEMIA POSTAL/ XINZO DE LIMIA

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

13

05/10

FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ
FERREIRO

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

15

07/10

ACADEMIA POSTAL UNO

Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais

13

TOTAL VISITANTES EN VISITAS GRUPAIS:
Memoria AIXIÑA 2016
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CENTRO DE DÍA – AIXIÑA
O Centro de Día “AIXIÑA” nace coa MISIÓN de Atender as necesidades e
expectativas de persoas con discapacidade física dependentes, parálise
cerebral e dano cerebral adquirido, 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.

•
•
•
•
•
•

Misión
Certificado de Calidade
Ocupación do centro
Modelo de intervención
Proceso de atención
Servizos

Memoria AIXIÑA 2016
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APROBACIÓN ORIXINAL
ISO 9001:2008
01/02/2011

Dende o ano 2011 AIXIÑA certificase na ISO 9001
implantando un sistema baseado na xestión por
procesos
AREA DE CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO EN VIGOR
ISO 9001:2015
02/02/2017

CENTRO DE DÍA – AIXIÑA para persoas con
discapacidade física dependentes, paralise cerebral e
dano cerebral

CADUCIDADE DO
CERTIFICADO

01/02/2020

Memoria AIXIÑA 2016
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TOTAL
PRAZAS

concertadas

privadas

18

12

100%
ocupadas

25%
ocupadas

30

Memoria AIXIÑA 2016
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TERVENCIÓN
ATENCIÓN
CENTRADA NA
PERSOA

INTERVENCIÓN
INTERDISCIPLINAR
DIRECTOR

EQUIPO TÉCNICO

TRABALLADOR SOCIAL
PSICÓLOGO
LOGOPEDA
FISIOTERAPEUTA
TERAPEUTA OCUPACIONAL
MUSICOTERAPEUTA
INTEGRADOR SOCIAL
MONITOR DE TALLER

Memoria AIXIÑA 2016

COIDADORES
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•
•
•
•

PSICOLOXÍA
LOGOPEDIA
FISIOTERAPIA
TERAPIA
OCUPACIONAL

VALORACIÓN
INTEGRAL

Memoria AIXIÑA 2016

PAI
• REVISIÓN SEMESTRAL
• OBXECTIVOS ANUAIS

• REVISIÓN ANUAL

SEGUIMENTO
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PSICOLOXÍA

LOGOPEDIA

FISIOTERAPIA

TERAPIA
OCUPACIONAL

TRABALLO
SOCIAL

MUSICOTERAPIA

HIDROTERAPIA

TALLERES

ATENCIÓN A
FAMILIAS

OCIO E TEMPO
LIBRE

Memoria AIXIÑA 2016

ASISTENCIA NAS
AVD’S
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TRABALLO
SOCIAL
Información,
asesoramento e
xestión de
recursos sociais

PSICOLOXÍA
Avaliación do
100% dos
usuarios

Establecemento
de pautas de
traballo

Asesoramento a
familias
Memoria AIXIÑA 2016
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% DE ATENCIÓN

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

• Avaliación do 100% dos
usuarios

• 69% dos usuarios con terapia
individual

• Establecemento de pautas de
traballo

• 28% dos usuarios con terapia
grupal

• Estimulación da linguaxe cognitiva
• Terapia miofuncional
• Vendaxe neuromuscular
• Estimulación sensorial
• Implantación e axuste dos SAAC

• Asesoramento familiar

Memoria AIXIÑA 2016
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• Avaliación do 100% dos
usuarios
• Establecemento de pautas de
traballo
• Asesoramento familiar

Memoria AIXIÑA 2016

% DE ATENCIÓN

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN

• 100% dos usuarios con terapia
individual

• Kinesiotape
• Punción seca
• Masoterapia
• PERFETTI
• BOBATH
• Diagonais de KABAT
• Fisioterapia respiratoria
• Meanoterapia
• Asesoramento en axudas
técnicas

• 2 sesions por semana
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% DE ATENCIÓN
• Avaliación do 100% dos
usuarios
• Establecemento de pautas de
traballo
• Asesoramento familiar

Memoria AIXIÑA 2016

• 54% dos usuarios con terapia
individual ou grupal

TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN
• Adestramento cognitivo
• Estimulación sensorial
• Psicomotricidade
• Adestramento en actividades
significativas e da vida diaria
• Asesoramento e elaboración de
axudas tecnicas
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MUSICOTERAPIA

HIDROTERAPIA

91% dos usuarios con
terapia individual ou
grupal

60% dos usuarios
atendidos

TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN

TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN

Modelo BENENZON

Flotación

Método TUBIA de
rehabilitación do
movemento

Deambulación

Terapia de LIBRE
IMPROVISA (J.ALVIN)

Danzaterapia

Control respiratorio
Natación

TALLERES

(módulos)

100% dos usuarios
atendidos

TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN
Orientación á
realidade

Estimulación
cognitiva
Psicomotricidade
Informática
Habilidades sociais

Manualidades
Memoria AIXIÑA 2016
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COMUNICACIÓN DE PAI
• 100% das familias no primeiro
mes da realización
• 38.1% de familias que incluen
obxectivos no PAI

SEGUIMENTOS E
SATISFACCIÓN PAI

INTERVENCIÓNS

• Contacto telefónico co 100% das
familias

• Asesoramento para a
modificación da conducta

• Reunións co 68% das familias

• Asesoramento para a compra de
axudas técnicas e adaptación do
fogar

• 90,4% de familias que notan
cambios positivos no seu familiar
no ano

• Asesoramento terapeútico de
cara á rehabilitación no fogar

• 0% de queixas ou reclamacións

Memoria AIXIÑA 2016
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COMADRES
E
COMPADRES

EXPOSICIÓN
«STAR
WARS»
ENTROIDO
SAN
VALENTÍN
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LETRAS
GALEGAS

RUTA A
«ESMORGA»
FEIRA DE
ABRIL
VISITA RALLY
DE OURENSE
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EXPOSICIÓN
«XARDÍNS
DE ALLARÍZ»

PISCINEO EN
OIRA
FESTAS DO
CORPUS

SAN XOAN
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EN BUSCA
DO OUTONO

MAGOSTO
EXPOSICIÓN
«MAXIA OU
CIENCIA»

SAMAÍN
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EXPOSICIÓN
«SALÓN DO
AUTOMOVIL»

PESCA
SAIDA
NAVIDEÑA

NEUROFISIO
ESCALADA
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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
Actividades
Ocio en familia
Atención ás familias
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C.D. ALBOREXO:
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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C.D. ALBOREXO:
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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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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• 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 2016 a un total de 37 persoas usuarias, 30 a través de
praza concertada co Concello de Ourense e 7 con praza privada.
Descrición por patoloxías
20

3

4

2

Descrición por sexo

3

5
HOMES 13
MULLERES
24
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COIDADOS
SANITARIOS
• Actuacións:
Realización de
tarefas de vestido,
hixiene e arranxo
persoal; axuda na
alimentación;
apoio nas
actividades diarias
do centro.
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FISIOTERAPIA

• Actuacións:
xerontoximnasia;
rehabilitación
funcional;
asesoramento
postural;
orientación ás
persoas
coidadoras sobre
hixiene postural.

PSICOLOXÍA

• Actuacións:
Atención
neuropsicolóxica
para atender as
necesidades
cognitivas,
emocionais e do
comportamento;
Talleres de
estimulación
cognitiva;
atención e apoio
psicolóxico ás
familias.

TERAPIA
OCUPACIONAL
• Actuacións:
Adestramento nas
actividades
básicas da vida
diaria; valoración
e intervención en
capacidades
funcionais da
persoa.
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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 moderado- grave
• 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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Saídas
culturáis á
cidade

Taller de bos
días:
orientación e
lectura de
prensa

Manualidades

Xogos de
mesa: cartas,
dominó,
bingo

Calceta e
costura

Taller de
expresión e
tradición oral

Actividades de
lecer co
ordenador

Cine fórum
Memoria AIXIÑA 2016

Coidado de
prantas
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SAÍDA ÁS TERMAS

MAGOSTO

XOGOS DE SEMPRE

04 de agosto 2016

10 novembro 2016

05 decembro 2016

Asistiron 12 persoas
usuarias, que visitaron
as termas do Muíño
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Co alumnado do CIFP
PORTOVELLO
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ENTROIDO

FESTA DO MAIOR

FESTA DO NADAL

08 de febreiro 2016

30 de setembro 2016

16 decembro 2016

Asistiron 24 persoas
usuarias e 28 familiares

Asistiron 28 persoas
usuarias e 20 familiares

Asistiron 25 persoas
usuarias e 30 familiares.
Coa actuación benéfica
da CORAL GAUDEAMUS
e Alba Fernández
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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
05 e 26 de maio

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

LOGOPEDIA
6 de abril

FISIOTERAPIA
23 de xuño

Memoria AIXIÑA 2016

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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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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En data 30/10/2015 acadouse o Permiso de Inicio de Actividades como
«Residencia para discapacitados gravemente afectados con atención diurna». Así,
no ano 2016 Aixiña centrouse en acadar concerto para as 14 prazas autorizadas.
Finalmente, no mes de setembro a Xunta de Galicia sacou a concurso público 10
prazas de atención residencial terapéutica para persoas con discapacidade física,
que foron concedidas ao noso centro, aínda que non se farán efectivas ata xaneiro
do 2017.
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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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SERVIZOS E PROGRAMAS
SERVIZOS XERAIS
Aloxamento: habitacións
individuais ou dobres,
baños, espazos comúns.
Limpeza de habitacións,
baños e espazos comúns.

Manutención: almorzo,
xantar e cea, incluidas
dietas especiais.

Lavandería.

Lencería: utilización da
roupa de cama, mesa e
aseo.
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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: Atención ás
necesidades cognitivas, afectivas e
do comportamento da persoa
usuaria. Orientación ao equipo
interdisciplinar.
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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.
Memoria AIXIÑA 2016
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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 2016
@s traballador@s
Talleres subcontratados
Talleres de iniciativa propia
Formación continua de traballador@s
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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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CENTRO ESPECIAL
BALANCE 2016
Despois de varios anos nos que a crise
económica provocou o peche de varios talleres
laborais de Aixiña, o ano 2016 trouxo certa
calma no ámbito laboral.
O taller de clasificación de perchas recuperou a
finais de ano o traballo para a empresa ADOLFO
DOMÍNGUEZ, e o taller de estores, que produce
estes elementos para a empresa SISTEMAS
DELFÍN, incrementou produción, favorecendo a
contratación de 3 novos traballadores.
O resto de actividades económicas mantense
sen demasiada variación con respecto ao ano
2015, co que esperamos que se inicie, como xa
mencionamos, unha época de estabilidade
económica e laboral.
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CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO:
@S TRABALLADOR@S
TENDA 1

A data 31/12/2016 Aixiña conta cun total de 84
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:

Memoria AIXIÑA 2016

HOSTALERÍA
24
SERVIZOS
SOCIAIS
40

TALLERES 19
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3%

% TRABALLADORES/AS

27%

PERFIL POR IDADE
13%

26%

<25

CON DISCAPACIDADE

26-35

SEN DISCAPACIDADE

27%

73%

5%

46-55
>55

31%

5%

36-45

PERFIL POR DISCAPACIDADE

PERFIL POR SEXO

DISC. FÍSICA <65

48%

DISC. FÍSICA >65
21%

MULLERES
HOMES
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52%

8%

DISC. SENSORIAL <65
61%

DISC. SENSORIAL >65
DISC. INTELECTUAL
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA

ARTESANIA
Este é o decano dos talleres no Centro Especial de
Emprego de Aixiña, mantendo a mesma filosofía de
realización de pezas artesanáis.
Os traballadores artesanos elaboran as pezas no taller de
pedra e madeira, diseñando e montando reloxos, hórreos,
cruceiros, pezas ornamentáis de decoración ou calquera
outra peza que se nos pida baixo demanda. Tamén fanse
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
cualquera tipo de cadros, láminas, diplomas, lenzos, etc

Memoria AIXIÑA 2016
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C.E.E. – TALLERES INICIATIVA PROPIA:
TALLER DE GRAVACIÓN E MONTAXE DE T
A comercialización de trofeos é unha actividade que vimos
desempeñando dende fai máis de 19 anos sendo un labor que
nos distingue por manternos á vangarda para a súa montaxe e
personalización, grazas a utilización das últimas tecnoloxías.
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. A nosa clientela
esténdese dentro e fóra da provincia de Ourense.
UNIDADES VENDIDAS
4143

7714

TROFEOS/ PLACAS
HOMENAXE
MEDALLAS

18718
GRABACIÓNS
PUBLICITARIAS
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C.E.E. – TALLERES INICIAT

TENDA ARTESANA
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2012

2013

2014

2015

43.786,16 €

47.708,90 €

2011

43.740,37 €

48.357,27 €

2010

50.205,38 €

48.105,90 €

2009

46.850,40 €

42.493,92 €

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,
finalmente a tenda sufriu dous anos consecutivos de baixada, quedando 2016 coas
mesmas cifras de 2015.

2016
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C.E.E. – TALLERES INICIAT

IA:

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 e o departamento que máis recursos
humanos ocupa de todo o Centro Especial de Emprego, dada la
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, sillas, menaxe
completo; almorzos según requerimento fríos, quentes, confites
integráis, baixos en colesterol, etc. ou eventos nos nosos comedores
do Centro Integral de Servizos.

Na cociña central de Aixiña tamén se elaboran y 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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IÓNS
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C.E.E. – TALLERES S

ATADOS:

TALLER DE MONTAXE
Este taller incrementou este ano a súa
plantilla a 11 traballadores/as, 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 CLASIFICA
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.
UNIDADES CLASIFICADAS
512514
445131

184220

217570

256119
215590

238770

19720

2013

2014
TEXTIL LONIA
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2015

2016

ADOLFO DOMINGUEZ
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FORMACIÓN CON
TRABALLADOR@S:

AD

Durante o ano 2016 Aixiña xestionou as seguintes actividades de formación continua para
@s traballador@s do C.E.E.:
CURSO

Nº traballadores

CAP Viaxeiros

3

Curso de Especialización en Dirección de Centros Especiais de Emprego

1

Fisioterapia Respiratoria Pediátrica

2

Seminario Auscultación y Razonamiento Clínico

1

Auditor Interno de Calidade ISO 9001:2015

1

Estimulación Cognitiva na Enfermidade de Alzheimer

4

Familia e Coidador Familiar de persoas con Demencia

1

Aspectos Sociais no Mundo da Enfermidade de Alzheimer

1

Formación interna en Calidade ISO 9001:2015

10
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FORMACIÓN CON
TRABALLADOR@

AD

Facilitouse ademais información sobre todo
tipo de actividades formativas para
traballadores en activo de diversas entidades,
asesorando e xestionando inscripcións cando
así o demandaron os traballadores.
Continuamos tamén co asesoramento e
acompañamento que dende Aixiña se está a
realizar dende o ano 2012 de cara á
acreditación da experiencia profesional e
formación non regrada por parte da Xunta de
Galicia, para a obtención dun CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDADE, conseguindo en 2016 a
acreditación total en «Att. sociosanitaria a
persoas dependentes en institucións» 1
persoa, e quedando no proceso un
traballador.
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CONTAS ANUAIS
2016
•
•
•
•
•

Evolución por talleres
Ingresos orzamentarios
Gastos orzamentarios
Conta de Perdas e Ganancias
Balance de situación
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EVOLUCIÓN POR TALLERES
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EVOLUCIÓN POR TALLERES
€800.000,00
€700.000,00
€600.000,00
Hostalería Ourense

€500.000,00

Hostalería Allariz
Estores

€400.000,00

Artesanía/trofeos
€300.000,00

Perchas
Tenda Artesana

€200.000,00

€100.000,00
€-

2012
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2013

2014

2015

2016

prev. 2017
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EVOLUCIÓN POR TALLERES
€300.000,00

€250.000,00

€200.000,00

C.D. Alborexo
C.D. Aixiña
Social/ Sanxenxo

€150.000,00

Cesión locales
Cuotas socios

€100.000,00

Terapias

€50.000,00

€-

2012
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2013

2014

2015

2016

prev. 2017
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EVOLUCIÓN POR TALLERES
2% 0%
2%

Total facturación ano 2016

3%
Hostalería

Estores
Trofeos/ artesanía

14%

Diversos
Perchas

Tenda Artesana

9%
55%

2%
0%

C.D. Alborexo
C.D. Aixiña
Social/ Sanxenxo

7%
1%

Cesión locales
5%

Cuotas socios
Terapias

Memoria AIXIÑA 2016
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INGRESOS ORZAMENTARIOS
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INGRESOS ORZAMENTARIOS
Procedencia dos ingresos

58%

28%

9%
4%
1%

Memoria AIXIÑA 2016

0%

Xunta de Galicia

Concello de Ourense

Deputación de Ourense

Entidades Privadas

Particulares

Talleres/ actividades económicas
95

GASTOS ORZAMENTARIOS
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GASTOS ORZAMENTARIOS
Gastos de funcionamento
54%

39%

7%
0%
0%

Compras e gastos de explotación

Gastos de persoal

Amortizacións

gastos financieiros

gastos excepcionales
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS
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BALANCE DE SITUACIÓN
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BALANCE DE SITUACIÓN
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