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A ASOCIACIÓN XARUMA

A Asociación Xaruma é unha asociación sen ánimo de lucro que se constitúe
o 13 de xuño de 2010, como unha entidade aberta á sociedade e aos medios
educativos do tempo libre e da animación socio cultural.

Segundo rexen os seus estatutos, a Asociación pretende ofertar un servizo de
capacitación e orientación aos/ás que traballan ou queren facelo na educación
e no eido da animación socio cultural. Pretende ser un servizo a disposición
das entidades públicas e privadas de diversa índole.

O PROXECTO IN-FORMA-TIZATE
No ano 2011 a asociación Xaruma recibiu unha subvención da Secretaría Xeral
de Modernización tecnolóxica para o proxecto IN-FORMA-TIZATE (actuación
de difusión relacionada co desenvolvemento da sociedade de información na
Comunidade Autónoma de Galicia) cofinanciada polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder
Galicia 2007-2013.

In-forma-tízate proxecto de integración por medio dunha aula dixital no club
social para intervir no ámbito da enfermidade mental

OBXECTIVO XERAL
Favorecer a integración na comunidade de persoas con

enfermidade mental

buscando un aumento das redes sociais a partir dun club social propio e un
aula dixital promovendo ao mesmo tempo a participación cidadá

e unha

formación profesional que sensibilice para encontro social
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OBXECTIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA ÁREA DE ACTUACIÓN
ÁREA 1. INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO

1.1.1 Achegar recursos e formas de encontro a persoas con
enfermidade mental a partir dun club social propio.
1.1.2 Acompañar facendo un seguimento individualizado como
garante do apoio psicosocial, mellora e benestar dos
usuarios/as.
1.1.4 Reforzar a autonomía e a autoestima para normalizar as
conductas e a contención de síntomas psicóticos
1.1.5 Establecer tempos para o descanso e alivio emocional
das familias
1.1.6 Avaliar as necesidades sociais do colectivo, para
estimular o acompañamento social en atención á dependencia.
1.1.7 Velar pola igualdade de xénero nas accións de
integración.
1.1.8 Colaborar cos centros de rehabilitación para a prevención
de condutas negativas favorecedoras de exclusión social

1.1.1.1 O 95% das familias e terapeutas amosan a súa
satisfacción coas actividades desenvolvidas no club social.
1.1.1.2 O 90% dos usuarios amosan en equisas a súa
satisfacción clas actividades.
1.1.2 Contacto continuado cun 45% das familias para facer un
seguimento personalizado.
1.1.4 O 70% dos usuarios/as acadan autonomía para
desenvolverse con éxito nas actividades e acceder a elas
1.1.5 O 80% dos familiares aumenta o tempo de dedicación a si
mesmo e reduce a relación de dependencia co usuario
1.1.6.1 O 100% dos usuarios/as conta cun historial confidencial
– rexistro da súa evolución e necesidades de intervención.
1.1.6.2. O 50% das actividades poñen en contacto aos usuarios
con persoas alleas ao programa.
1.1.6.3. O 85% de usuarios aumenta hábitos de socialización:
quedar con xente, novas amizades, frecuentar lugares de ocio ..
1.1.7 O 85% das actividades realizadas xestiónase con éxito en
materia de conflito de xénero.
1.1.8 O 80% dos usuarios/as mantén un comportamento
compensado que atenúa os síntomas da enfermidade.
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ÁREA 2. FORMACIÓN

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1 Promover a protección do medioambiente e a saúde
mediante a formación e concienciación
1.2.2 Favorecer hábitos prelaborais para dinamizar as
capacidades e recursos persoais e sociais incluidas as novas
tecnoloxías.

INDICADORES DE RESULTADO

1.2.1 O 85% dos usuarios/as actúa correctamente nas tarefas
encamiñadas ao coidado do Medio
1.2.2 O 60% dos usuarios/as adquire unhas cualidades básicas
cara a un proceso de orientación e formación pre- laboral.

ÁREA 3. COORDINACIÓN DO VOLUNTARIADO

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

INDICADORES DE RESULTADO

1.3.1 Ofrecer un programa continuado e coordinado de
voluntariado
1.3.2 Proporcionar as ferramentas precisas para desenvolver
o labor voluntario.
1.3.3 Fomentar a colaboración en rede con outras entidades

1.3.1 O 100% das semanas do ano o voluntariado disporá de
oportunidades para exercer o seu labor.
1.3.2 O 90% dos meses o voluntariado vai recibir asesoramento
e/ou propostas de formación gratuíta.
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ÁREA 4. SENSIBILIZACIÓN

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1.4.3 Favorecer a colaboración de todos os axentes sociais
implicados, incluíndo ás empresas, institucións educativas e os
medios de comunicación.
1.4.4 Aproveitar as novas tecnoloxías da información
na sensibilización e captación de novo voluntariado

INDICADORES DE RESULTADO

1.4.3 O 90% das actividades consiguen relevancia en canto
implicación dos medios comunicación, empresas e axentes
sociais.
1.4.4 O 100% do material de sensibilización dase a coñecer
tamén en formatos propios das novas tecnoloxías.
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ACTUACIÓNS LEVADAS A CABO
Traballamos en dúas vías formando ao voluntariado e colaboradores para que
a súa vez sexan axentes dinamizadores con personas con discapacidade:
A) Para voluntariado e axentes sociais:
Charla software libre. Xornadas de blog e internet para introducir ao
voluntariado no uso práctico e didáctico dos recursos educativos que se poden
obter e xerar a través da rede. Capacitar aos axentes sociais para integrar o
caderno dixital no proxecto educativo da asociación e empregalo como un
elemento pedagóxico máis. Medios e recursos: aplicacións das novas
tecnoloxías. Campañas de sensibilización empregando as novas tecnoloxías.
Punto información novas tecnoloxías: infoxaruma.. Destinadoa todas aquelas
persoas que queiran aclarar as súas dúbidas.

B) Integración: para persoas con enfermidade mental.
O grupo co que taballamos tiña moi poucos ou ningún coñecemento das novas
tecnoloxías polo que decidimos, feita unha primeira valoración, ampliar as
sesións, de unha pasamos a facer dúas a semán (mércores e venres) e ampliar
a temporalización, en vez de rematar e setembro, remataremos en novembro
do 2011.
Aínda que debido aos logros acadados e o interés dos participantes esta
actividade manterase de forma regular durante o vindeiro ano.
Sesións obradoiro de ofimática e internet. Introdución a revolución Novas
tecnoloxías . O sitio web. Tipos de sitios e fases de edición do sitio web.
Arquitectura do sitio web e emprego. Ferramentas para a edición e creación de
sitios web. Sensibilización Medioambiental. Sesións Videforum. Comentarios
arredor da realidade audiovisual. Obradoiro Traballo con fotografía dixital.
Fomento do emprego de recursos audiovisuais. Difundir iniciativas relacionadas
co emprego de materiais audiovisuais. Propor actividades relacionadas co
emprego de materiais audiovisuais. Deseñar actividades propias a partir de
medios audiovisuais. Realización de actividades educativas medioambientais e
de ciencias sociais on line.. Propiciar a actualización dos usuarios no marco
das relacións da Educación enerxética co cambio climático e coa historia de
Vigo. Sesións de blog e internet. : Dotar ao usuarios involucrado no programa
das competencias necesarias en novas Tecnoloxías de Información e
Comunicación (TICS) para crear un blog e administralo a través da Wordpress.
·Capacitar para traballar co caderno dixital no proxecto educativo da asociación
e empregalo como un elemento pedagóxico máis. Medios e recursos:
aplicacións das novas tecnoloxías.Actividades de uso das novas tecnoloxías no
Club social. Aplicacións prácticas.
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O EQUIPAMENTO FINANCIADO

MOBLE PARA AUDIOVISUAL MULTIMEDIA

- 1 estantería extraíble e 3 estanterías axustables en
altura.
- Porta frontal metálica.
- 4 rodas direccionables, 2 con freno.
- Esquineras protexidas con plástico.
-Tamaño: 950 mm. alto x 570 mm. ancho.

IMPRESORA MULTIFUNCIÓN CANÓN
ISO: velocidade ESAT 8,4/4,8 ipm
negro/COLOR.
Full HD Movie Print.
Fotografías de 10 x 15 en aprox. 43
seg.
4800 ppp, calidade de 2 picolitros
Easy-WebPrint EX ChromaLife100+
Deseño compacto e elegante
Auto Photo Fix II
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PROXECTOR BENQ MP525P
Tamaño imaxen: 76 cm - 762 cm, 220
vatios.
Corrección de cor da parede.
Búsqueda automática rápida.
Administración de cor 3D.
Función seleccionable de refrixeración
rápida, FAQ para solucionar problemas de
funcionamento con so pulsar unha tecla.
Temporizador de presentación.
Lente de zoom manual de alta calidade.
.

5X PORTATIL TOSHIBA SAT C 660-10H
Negro con patrón texturado, Disco duro 500 GB, Microsoft Windows 7 Home
Premium 64-bit Edition, 2.3 kg, Batería: Ion de litio 5.3 hora(s), 38.1 cm x 25.4
cm x 3.6 cm

LMP-C162 LÁMPARA ORIGINAL PARA SONY VPL
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VISIBILIZACIÓN DO PROXECTO IN-FORMA-TIZATE
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