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FADEMGA FEAPS GALICIA

É unha federación de asociacións a favor das personas con discapacidade intelectual. Na
actualidade está composta por 41 entidades, que prestan servizo a 3.876 persoas con
dificultades cognitivas, e conta con 9.486 socios. As ditas entidades dispoñen dunha rede de 96
centros distribuídos polas catro provincias galegas, nos que traballan 1.373 profesionais e 1.281
voluntarios.

Os principais valores que a orientan

FADEMGA considera a discapacidade intelectual como un feito global que debe ser afrontado dende o
ámbito familiar, social e técnico. De aí que as persoas afectadas sexan valoradas e aceptadas como
seres humanos con características propias, con dereitos e deberes e con necesidade de relacionarse
en contornos normalizados. A familia recibe un tratamento especial ao concibirse como base afectiva e
emocional e como apoio indiscutible para a integración.

foro nomes propios opinión actualidade entrevista a nosa escola experiencias investigación



Por outra banda, cren que os nenos e as nenas, os mozos e as mozas, que padecen estas dificultades
son seres en evolución permanente que medran e se desenvolven, con necesidades cambiantes e cun
papel social que poden desempeñar. Por esta razón, os servizos e apoios que se lles ofrezan teñen
que ser individualizados e respectar as diferenzas culturais e étnicas, as capacidades, as necesidades
específicas e as circunstancias persoais. Así mesmo, a inclusión debe ser unha das metas que permita
que estas persoas vivan satisfactoriamente na súa comunidade natural e sexan membros de pleno
dereito.

Os servizos que ofrece

A federación ofrece diversos servizos a través das súas entidades. Velaquí algúns:

 Atención temperá.
 Intermediación para a inserción sociolaboral.
 Apoio para o desenvolvemento profesional e social nun centro especial de emprego, ou nunha

empresa convencional e outras modalidades.
 Axuda ás familias.
 Impulso á actividade ocupacional.
 Atención de día.
 Apoio á vida independente.
 Oferta de vivenda ou residencias para persoas con necesidades de apoio intermitente ou limitado,

e tamén para as que presentan necesidades de apoio extenso ou xeneralizado.
 Diagnóstico, seguimento, avaliación, planificación e coordinación.
 Tutela.
 Ocio.

A Federación galega pertence, no ámbito estatal, á Confederación Española de Organizaciones a prol
das Persoas con Discapacidade Intelectual (FEAPS), na que están integradas 19 federacións de toda
España.

Máis información: http://www.fademga.org/
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