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ÁREAS DE ACTUACIÓN

Ao longo de 2011

Xaruma realizou 201 actividades de formatos e contidos

diversos. Todas elas foron dispostas para contribuír á consecución dos
obxectivos establecidos para cada unha das grandes áreas sobre as que se
vertebrou a nosa programación anual 2011:

1
Integración social

2
Formación

3
Participación

Cada unha de estas cuatro áreas artellouse de tal xeito que ningunha delas
quedou illada ou desconectada das outras. Foron desenvolvidas para
compartiren esforzos e tamén os resultados destes esforzos. Así, por exemplo, o
traballo realizado na área de Formación incidiu directamente nos éxitos obtidos
da área de Normalización lingüística ou, tamén, o traballo realizado para a
Participación repercutiu na área de integración social.
Como entidade de acción voluntaria, Xaruma ofreceu, ademais dun programa
específico de Voluntariado, unha alternativa de formación para que persoas
voluntarias puidesen mellorar a súa capacitación e ampliar os seus recursos en
diferentes temáticas vinculadas ao Tempo libre.
Esta oferta de Formación abríuse ao público xeral e a persoas especialmente
ligadas ao sector do Tempo Libre, da educación ou do asociacionismo co fin de
conformar un programa formativo máis completo e que beneficiase a un maior
número de persoas e que favorecese un enriquecedor intercambio de
experiencias e realidades.

Tanto a área de Participación como a de Formación contribuíron a difundir o
concepto de Participación social proposto pola Escola: a intervención libre,
vocacional e de calidade da cidadanía na vida da comunidade. A Participación
entendeuse como plataforma para voluntarios/as e monitores/as e como porta
aberta para o entendemento e reivindicación do pobo.
Aínda que todas as áreas gozaron do máximo interese para Xaruma, a
denominada Integración social desenvolveuse con especial cariño por incidir
de xeito específico na loita contra a desigualdade social. X aruma voluntaria foi un
programa de lecer aberto ao longo de todo o ano que favoreceu a integración
social dun colectivo en risco de exclusión e que, ademais, ofreceu un campo de
actuación para a participación social, para o voluntariado, para profesionais do
Tempo

Libre

alén

da

sensibilización

e

visibilización

dunha

realidade

inxustamente tratada na nosa sociedade.
A maioría das actividades tivo como participante principal un sector da
poboación que non superaba os 36 anos. Á marxe de actividades puntuais
dirixidas ao público infantil ou de idade avanzada, a nosa programación
centrouse na Xuventude entendendo que é o sector que pode propiciar o
cambio social por un mellor aproveitamento do lecer e por un Tempo Libre de
calidade.
As catro áreas de actuación levaron asociadas cadanseu obxectivo xeral:
ÁREAS DE
ACTUACIÓN

1
Integración
social

Sensibilizar
OBXECTIVOS para a
integración na
XERAIS DE
comunidade de
ÁREA
persoas con
discapacidade
no tempo de
lecer

2
Formación
Favorecer que o noso
alumnado siga unha
formación atendendo ao
sistema de cualificación
profesional nacional e
europeo

3
Participación
Promover a
participación
cidadá e o
encontro social
en actividades
de Tempo
Libre

Cada área de actuación tense desglosado en diferentes niveis de actuación.

1.1 Integración de persoas
con enfermidade mental
NIVEIS DE
ACTUACIÓN 1.2 Formación
1.3 Coordinación do
voluntariado

2.1 Formación
do monitorado,
voluntariado e
xuventude

3.1 Veciñanza
3.2 Xuventude
3.3 Voluntariado e
Monitores/as

1.4 Sensibilización

Todas as áreas estiveron encamiñadas cara ao obxectivo xeral de Xaruma:
OBXECTIVO
XERAL

CREAR UNHA ALTERNATIVA PROPIA AOS MODELOS
CONVENCIONAIS DE LECER POR MEDIO DA ANIMACIÓN
SOCIO-CULTURAL

CALENDARIO DAS ACTIVIDADES REALIZADAS

PRIMEIRA QUENDA XANEIRO 2011 – 9 ACTIVIDADES
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S

D

1
EXPOSICIÓN GALICIA

2

18:00-20:00h
Sireno

3

10

4
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e aclarar
dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

5
PAPIROFLEXIA

11
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e aclarar
dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

12
PING PONG + FUTBOLÍN

6

7
CURSO: TEATRO

8
EXCURSIÓN CUVI

9

(IMPROVISACIÓNS)

Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa
17.30 -19:30 h

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa

18.00-20:00h
Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa

13

12:00-18:00h
Pabellón Navia

14
CUENTACUENTOS

15
PASEO + LECTURA

Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa
18.00-20:00h

18.00h-20.00h
Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa

Recoméndase para todas as actividades levar unha peza de froita e unha botella pequena de auga. Os días de excursión haberá que levar a
comida, bebida e medicación. Para calquera dúbida chamar por teléfono ao 698 -142 - 158 (tardes) ou enviar un correo electrónico a
voluntariadoxaruma@yahoo.es

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia? Sabias que:
A organización Mundial da saúde define saúde como o completo estado de benestar físico, mental e social. Porén non existe Saúde
se unha das Dimensións non se atopa. Os compoñentes principais para a saúde mental son: Benestar, competencia, autonomía, aspiración,
autoestima, funcionamento integrado, axeitada percepción da realidade..
En Galicia está aprobado o Plan Estratéxico de Saúde Mental que non se leva ó cabo en moitos aspectos

.

SEGUNDA QUENDA XANEIRO 2011 – 10 ACTIVIDADES

XANEIRO 2011
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Para calquera dúbida: chamar
por teléfono ao
698 -142 - 158 (TARDES) ou por
correo electrónico
voluntariadoxaruma@ yahoo.es

17

24

18
CURSO DE PINTURA

19
PING PONG + FUTBOLÍN

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa

25
CURSO DE PINTURA

26
PAPIROFLÈXIA

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa

20
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición
para escoitar as túas
suxestións e aclarar dúbidas.
Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

21
XOGOS DE INTERIOR

22
PASEO + BADMINTON

Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa
18.00-20:00h

18:00-20:00h
Plaza España
(Quiosco)

27
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición
para escoitar as túas
suxestións e aclarar dúbidas.
Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

28
PREPARACIÓN
XARUMADA
12.00h-13.00h
Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa
XARUMADA
18.00h-20.00h
Teis (Xesuítas)
Parada de bus da igrexa

29
BALONCESTO + FUTBOL

23

30

18.00h-20.00h
Plaza España
(Quiosco)

Recoméndase para todas as actividades levar unha peza de froita e unha botella pequena de auga.

Sabias que:
En Galicia está aprobado o Plan Estratéxico de Saúde Mental que o SERGAS non leva ó cabo en moitos aspectos. Neste plan citando a

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?

Organización Mundial da Saúde, fálase de previr os problemas de saúde mental e favorecer a inclusión social e o funcionamento das persoas con
problemas.
No informe de situación establécese como prioridades as necesidades asistenciais; promover e mellorar a participación do movemento
asociativo relacionado co ámbito da saúde mental, promover e articular a participación do voluntariado no ámbito da saúde mental,

promover plans e programas no ámbito da inclusión social, vivenda. Na realidade hai déficits en todos estes aspectos.

31

SEGUNDA QUENDA FEBREIRO 2011 – 8 ACTIVIDADES
FEBREIRO 2011
L

M
Para calquera dúbida: chamar
por teléfono ao
698 -142 - 158 (TARDES) ou
por correo electrónico:

MÉ

X

V

S

D

16
OBRADOIRO
PINTURA

17
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

18
PASEO + PROXECTO
PINTURA (Exposición)

19

20

24
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

25
XARUMADA
Preparación entroido

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

voluntariadoxaruma@ yahoo.es

21

22

23
OBRADOIRO
PINTURA
17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

18.00h-20.00h
Teatro Caixanova
(Policarpo Sanz)

18:30-20:00h
Teis (Xesuítas)

TARDE DE CINE
14:30h-20.30h
Plaza España
Os días de excursión
haberá que levar a comida,
bebida e medicación.

26
PASEO + BADMINTON
18.00h-20.00h
Plaza España
(Quiosco)

28

A
ASSO
OCCIIA
ACCIIÓ
ÓNN

PRIMEIRA QUENDA MARZO 2011 – 8 ACTIVIDADES

Recoméndase para todas as actividades levar unha peza de froita e unha botella pequena de auga.

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?


Sabias que:

A REALIDADE: Déficit de dispositivos básicos e complementarios:

• Déficit de resposta asistencial en unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica a pacientes de rehabilitación activa (media estadía) e de
coidados especiais (trastorno da personalidade límite, xudiciais,...)
• Déficit de programas preventivos e antiestigma.
• Déficit de programas de coidado a coidadores.
• Déficit de funcionamento por programas, guías, vías e protocolos clínicos.
• Déficit de programas e formación en investigación.

27

MARZO 2011
L

M
Para calquera dúbida: chamar
por teléfono ao
698 -142 - 158 (TARDES) ou
por correo electrónico:

MÉ

X

V

S

D

2
PASEO GUÍA

3
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

4
PREPARACIÓN ENTROIDO
+ FUTBOLÍN

5
COMPARSA ENTROIDO

6

10
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

11
CONTACONTOS

12

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

11.30h-17.30h
Igrexa Santiago de Vigo

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

voluntariadoxaruma@ yahoo.es

7

8

9
XOGOS DE
INTERIOR
17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

18.00h-20.00h
Teis (Xesuítas)

18.00h-20.00h
Caixanova
rúa García Barbón

EXCURSIÓN: PONTEVEDRA

Os días de excursión haberá que
levar comida, bebida e medicación.

14

A
ASSO
OCCIIA
ACCIIÓ
ÓNN

Recoméndase para todas as actividades levar unha peza de froita e unha botella pequena de auga.

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?


Sabias que:

A REALIDADE: Déficit de dispositivos básicos e complementarios:

• Déficit de resposta asistencial en unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica a pacientes de rehabilitación activa (media estadía) e de
coidados especiais (trastorno da personalidade límite, xudiciais,...)
• Déficit de programas preventivos e antiestigma.
• Déficit de programas de coidado a coidadores.
• Déficit de funcionamento por programas, guías, vías e protocolos clínicos.
• Déficit de programas e formación en investigación.

13

SEGUNDA QUENDA MARZO 2011 – 10 ACTIVIDADES
MARZO 2011
L

M
Para calquera dúbida:
chamar por teléfono ao
698 -142 - 158 (TARDES)
ou por correo electrónico:

MÉ

X

V

S

D

16
PASEO A GUÍA

17
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

18
INICIACIÓN AO TEATRO

19
PASEO + LECTURA

20

18.00h-20.00h
Teis (Xesuítas)

18.00h-20.00h
Plaza España
(Quiosco)

24
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

25
INICIACIÓN AO TEATRO

26
EXCURSIÓN: MADROA

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

11.30h-17.30h
(Ver Papel informativo que se
os entregará)

17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

voluntariadoxaruma@
yahoo.es

21

22

23
EXPOSICIÓN +
PASEO VIGO
18.00 -20:00 h
Teatro Caixanova
(Policarpo Sanz)

28

29

30
PASEO ARENAL
18.00 -20:00 h
Teatro Caixanova
(Policarpo Sanz)

24
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

A
ASSO
OCCIIA
ACCIIÓ
ÓNN

Recoméndase para todas as actividades levar unha peza de froita e unha botella pequena de auga.

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?


Sabias que:

A REALIDADE: Déficit de dispositivos básicos e complementarios:

• Déficit de resposta asistencial en unidades hospitalarias de rehabilitación psiquiátrica a pacientes de rehabilitación activa (media estadía) e de
coidados especiais (trastorno da personalidade límite, xudiciais,...)
• Déficit de programas preventivos e antiestigma.
• Déficit de programas de coidado a coidadores.
• Déficit de funcionamento por programas, guías, vías e protocolos clínicos.
• Déficit de programas e formación en investigación.

27

PRIMEIRA QUENDA ABRIL 2011 – 9 ACTIVIDADES
ABRIL 2011
L

M

MÉ

X

A
ASSO
OCCIIA
ACCIIÓ
ÓNN

Para calquera dúbida:
chamar por teléfono ao
698 -142 - 158 (TARDES)
ou por correo electrónico:

5

6
EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)

11

12

13
PASEO ARENAL +
PETANCA
18.00 -20:00 h
Teatro Caixanova
(Policarpo Sanz)

S

D

1
LECTURA + ¿QUÉ PASA
NO MUNDO?

2
PASEO + FUTBOL

3

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

18.00h-20.00h
Plaza España
(Quiosco)

7
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

8
INICIACIÓN AO TEATRO

9
EXCURSIÓN: MERZA

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

(Pendente confirmación.
Inscrición previa )

14
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

15
PELÍCULA + DEBATE

voluntariadoxaruma@
yahoo.es

4

V

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

Recoméndase para todas as actividades levar unha peza de froita e unha botella pequena de auga.

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?


Sabias que:

A REALIDADE: Déficit de dispositivos básicos e complementarios:

• Déficit de programas de continuidade de coidados.
• Déficit nos programas de rehabilitación extrahospitalaria e reinserción comunitaria (incluíndo programas de reinserción laboral).
• Dificultades para operativizar a cultura de colaboración con atención primaria e servizos sociais.. e un longo ...etc

10

SEGUNDA QUENDA ABRIL 2011 – 9 ACTIVIDADES
ABRIL 2011
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Para calquera dúbida:
chamar por teléfono ao
698 -142 - 158 (TARDES)
ou por correo electrónico:

S

D

16
SARA: Hueco para que
pongas actividad

17

18.00h-20.00h

voluntariadoxaruma@
yahoo.es

18

19

20
EXPOSICIÓN
FUNDACIÓN LAXEIRO
17.30 -19:30 h
Teis (Xesuítas)
RUA POLICARPO SANZ, 15
VISITA GUIADA.

25

26

27
PASEO ARENAL +
PETANCA
18.00 -20:00 h
Teatro Caixanova
(Policarpo Sanz)

21
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

22
SARA: Hueco para que
pongas actividad

23
SARA: Hueco para que
pongas actividad

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

18.00h-20.00h

28
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
(Calle Sanjurjo Badía nº 79)

29
PELÍCULA + DEBATE
18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

30
EXCURSIÓN: MERZA
(Pendente confirmación.
Inscrición previa )

Recoméndase para todas as actividades levar unha peza de froita e unha botella pequena de auga.

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?


Sabias que:

A REALIDADE: Déficit de dispositivos básicos e complementarios:

• Déficit de programas de continuidade de coidados.
• Déficit nos programas de rehabilitación extrahospitalaria e reinserción comunitaria (incluíndo programas de reinserción laboral).
• Dificultades para operativizar a cultura de colaboración con atención primaria e servizos sociais.. e un longo ...etc

24

PRIMEIRA QUENDA MAIO 2011 – 8 ACTIVIDADES
MAiO 2011
L

M
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X

V

S

D
1

A
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OCCIIA
ACCIIÓ
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Para calquera dúbida:
chamar por teléfono ao
698 -142 - 158
(TARDES) ou por correo
electrónico:

*Recoméndase para todas as actividades levar unha
peza de froita e unha botella pequena de auga.

voluntariadoxaruma@
yahoo.es

2

3

4
PASEO VIGO +
CAFETERIA CON XOGOS
18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

9

10

11
TARDE DE PRAIA.
18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

5
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
( Rúa Sanjurjo Badía nº 79)

6
XOGOS DE INTERIOR
18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

Plaza españa
(Policarpo Sanz)
17.30h-20.00h

12
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
( Rúa Sanjurjo Badía nº 79)

13
INICIACIÓN AO TEATRO

14
EXCURSIÓN: CANGAS

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

17.30h-20.00h
Estación marítima Vigo

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?

•

8
PASEO + FUTBOL

15

Sabias que:

A REALIDADE: Déficit de dispositivos básicos e complementarios:
Déficit

nos

programas

de

rehabilitación

extrahospitalaria

e

reinserción

comunitaria

(incluíndo

programas

de

reinserción

laboral).

• Dificultades para operativizar a cultura de colaboración con atención primaria e servizos sociais.. e un longo ...etc
DA O PASO, Reclamando ante o SERGAS solucións concretas. (Subdirectora Xeral de Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental do SERGAS,
edificio Administrativo San Lázaro S/N · 15703 Santiago de Compostela )

SEGUNDA QUENDA MAIO 2011 – 8 ACTIVIDADES
MAiO 2011
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Para calquera dúbida:
chamar por teléfono ao
698 -142 - 158
(TARDES) ou por correo
electrónico:

*Recoméndase para todas as actividades levar unha
peza de froita e unha botella pequena de auga.

voluntariadoxaruma@
yahoo.es

16

17

18
VISITA ÓS MUSEOS
18:00-20:00h
Teatro Caixanova
(Policarpo Sanz)

23

24

25
PASEO VIGO +
CAFETERIA CON XOGOS
18:00-20:00h
Praza España

19
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
( Rúa Sanjurjo Badía nº 79)

20
INICIACIÓN AO TEATRO

21
TARDE DE PRAIA.

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

17:30-20:00h
Verbum

26
HORARIO PARA
FAMILIAS E USUARIOS
Estamos atúa disposición para
escoitar as túas suxestións e
aclarar dúbidas. Previa cita.
Xesuitas
( Rúa Sanjurjo Badía nº 79)

27
CAMPIONATO FUTBOLÍN

28
ROTEIRO POLA
XUNQUEIRA DO
LAGARES

¿Que pasa coa atención en saúde mental en Galicia?

•

A REALIDADE: Déficit de dispositivos básicos e complementarios:
Déficit

nos

programas

de

rehabilitación

extrahospitalaria

e

18:00-20:00h
Teis (Xesuítas)

22

29

31
17.30h-20.00h
Praza España

Sabias que:

reinserción

comunitaria

(incluíndo

programas

de

reinserción

laboral).

• Dificultades para operativizar a cultura de colaboración con atención primaria e servizos sociais.. e un longo ...etc
DA O PASO, Reclamando ante o SERGAS solucións concretas. (Subdirectora Xeral de Xestión Sociosanitaria e Saúde Mental do SERGAS,
edificio Administrativo San Lázaro S/N · 15703 Santiago de Compostela )

30

RESULTADOS ACADADOS

A programación anual 2011 da Xaruma dispuxo unha serie de Indicadores Obxectivamente Valorables (IOV) para poder analizar os
resultados obtidos e medir con fiabilidade o grao de consecución dos obxectivos. Estes Indicadores están asociados aos Obxectivos
Específicos (OE) e aos Resultados Agardados (RA) establecidos na programación inicial.
Deseguido relaciónanse os grandes obxectivos da programación xunto cos resultados finais dos IOV asociados a cada un.

ÁREA 1
INTEGRACIÓN

Sensibilizar para a integración na comunidade de
persoas con discapacidade no tempo de lecer
Nivel de
actuación

1.1

Indicador

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

O 95% das familias e
terapeutas amosan a súa
satisfacción coas
actividades desenvolvidas
no club social
O 65% dos usuarios/as
manteñen unha condición
física aceptable
Contacto continuado cun
45% das familias para
facer un seguimento
personalizado
O 70% dos usuarios/as
acadan autonomía para
desenvolverse con éxito
nas actividades e acceder
a elas
O 80% dos familiares
aumenta o tempo de
dedicación a si mesmo e
reduce a relación de
dependencia co usuario

1.1.5

1.1.6

O 85% das actividades
realizadas xestiónase con
éxito en materia de
conflito de xénero

1.1.7

O 100% dos usuarios/as
conta cun historial
confidencial – rexistro da súa
evolución e necesidades de
intervención

Nivel
Confor
me

Nivel
Desexa
do

Resultados datos Históricos / Actuais
1º semestre
H
R

2º semestre
H
R

Diferenza
H
R

H

100
%
80%

95%

50%

65%

85%

40%

45%

85%

60%

70%

95%

65%

80%

100%

70% 85%

85%

100%

100%

100% 100%

0%

Observacións

Anual
R

1 semestre

Satisfacción coas
actividades

Todos/as autonomía.

100%

100%

100%

Ficha de inscrición.

2 semestre

ANUAL

1.2

1.3

O 80% dos usuarios/as
mantén un
comportamento
compensado que atenúa
os síntomas da
enfermidade
1.1.8
O 85% de usuarios
aumenta hábitos de
socialización: quedar con
xente, novas amizades,
frecuentar lugares de ocio
...
1.1.9.1
O 50% das actividades
poñen en contacto aos
usuarios con persoas
alleas ao programa
1.1.9.2
O 85% dos usuarios/as
actúa correctamente nas
tarefas encamiñadas ao
coidado do Medio
1.2.1
O 60% dos usuarios/as
adquire unhas cualidades
básicas cara a un proceso
de orientación e formación
laboral
1.2.2
O 90% dos usuarios é
quen de previr os riscos
nos desprazamentos pola
rúa
1.2.3
O 100% das semanas do
ano o voluntariado disporá
de oportunidades para
exercer o seu labor
1.3.1

1.3.2

O 90% dos meses o
voluntariado vai recibir
asesoramento e/ou
propostas de formación
gratuíta

75
%
70%

80%

75%

100%

75%

0%

85
%
70%

85%

85%

85%

85%

0%

100
%
35%

50%

100%

50%

100%

0%

82
%
70%

85%

45%

60%

80%

85%

85%

90%

100%

100%
mese
s

85%

80%

0%

Ir ás actividades
obriga contacto no
bus, cafetería, súper,
xente da rúa...

Hai que insistir
separación do lixo,
cabichas...

45%

curso de informática
e animación

80%

Si aínda que hai que
insistir moito ao
cruzar

100%

100%
mese
s

100
%
0%

mes
es
Ofertamos gratuidade
ao voluntariado en
cursos. Asesorouse
aos voluntarios que
participaron nas
actividades

75%

90%

75%

1.4

1.4.1.1

O 99% do voluntariado é
capaz de desenvolver o seu
labor con total autonomía

Incrementa un 35% o nº
de persoas voluntarias
que asinan protocolo coa
Escola
1.4.1.2
O 99% das actividades de
integración desenvólvense
sen rexistrar ningunha
forma de rexeitamento
social
1.4.2
O 100% dos meses
manterase contacto cos
centros de rehabilitación
e/ou derivación dos
usuarios/as
1.4.3
O 100% do material de
sensibilización dáse a
coñecer tamén en
formatos propios das
novas tecnoloxías
1.4.4

84%

20%

99%

35%

100%

0%

99%

8.3%

100%

0%

36.3%

+36.3
%

100
%
36.3
%

100
%
84%

99%

100%

100%

75%

100%

100%

75%

100%

50%

100%

0%

Favorecer que o noso alumnado siga unha formación

Contacto con Lenda.
O contacto con Doa é
moito menor por ser
menos necesario

ÁREA 2

FORMACIÓN

atendendo ao sistema de cualificación profesional
nacional e europeo
Nivel de
actuación

2.1

Indicador

O 85% do alumnado é
quen de propoñer
medidas para intervir no
Tempo Libre da
2.1.1.1 comunidade
O 90% do alumnado
supera a fase teórica dos
2.1.1.2 cursos
Ao longo do ano
establécese como mínimo
un encontro para o
intercambio de
experiencias con outra
ETL
2.1.2
O 90% do alumnado
amosa que a formación
recibida é útil para o seu
labor no Tempo Libre
2.1.3
O 90% do material
didáctico propio
empregado nos cursos
divulgarase en diferentes
soportes
2.1.4
O 100% do persoal da
Escola asiste a
actividades de formación
continua
2.1.5

2.1.6

O 80% do alumnado
interpreta a Natureza como
ferramenta de traballo no
Tempo Libre

2.1.7

O 20% da oferta formativa da
Escola desenvólvese no rural

Nivel
Confor
me

70%

Nivel
Desexa
do

Resultados datos Históricos / Actuais
1º semestre
H
R

85%

75%

90%

1

1

Diferenza
H
R

H

100%

90%

100
%

-

75%

90%

100%

todos os
participantes
superaron

0%

Enquisas favorables
nos cursos realizados

75%

Papel e soporte
informático

actividades de
formación: drogas e
medioambiente

95%

100%

100%

65%

80%

-

20%

1 semestre

En maio xuntanza de
ETL en Compostela

1

100%

R

medidas
relacionadas coa
risa, deporte e
contacontos no TL

70%

100%

Observacións

Anual

100
%

80%

5%

2º semestre
H
R

-

Curso de risa en
Roxos (Compostela):
semiurbano

2 semestre

ANUAL

2.1.8

O 90% das persoas que
entra en contacto co
voluntariado recibe
información e recursos
para a intervención
asociativa

80%

90%

-

Promover a participación cidadá e o encontro social
en actividades de Tempo Libre
Nivel de
actuación

3.1

Indicador

3.1.1

O 60% das actividades
abertas contan cunha
asistencia proporcional á
capacidade dos locais,
recursos e á difusión
realizada
O 50% das actividades
abertas presentan
temáticas pertencentes ao
patrimonio cultural- natural
da provincia ou de Galicia

3.1.2

3.1.3

3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

3.3.2

Deslocalízase de Vigo o
20% da acción
dinamizadora
desenvolvida
No 85% das actividades
con público predominante
menor de 36 anos
rexístranse actitudes de
cooperación e tolerancia
O 25 % do alumnado
colabora en entidades
sen ánimo de lucro
O 90% das consultas
específicas sobre servizos
e empresas socioculturais,
asociacionismo son
resolvidas con éxito

Nivel
Confor
me

50%

Nivel
Desexa
do

60%

ÁREA 3
PARTICIPACIÓN

Resultados datos Históricos / Actuais
1º semestre
H
R

35.29
%

0%

40%

50%

100%

10%

20%

0%

2º semestre
H
R

12.5
%

Diferenza
H
R

22.7%

Observacións

Anual
H

23.
89
%

R

1 semestre

Entroido en Fonte do
Galo.

Entroido ligado á
tradición festiva
galega

70%

85%

100%

100%

99.55
%

10%

25%

6.52%

15%

-

80%

90%

99.
7%
-0.5%

-

No Entroido non se
rexistran actitudes
negativas

-

-

Non se rexistran
consultas deste tipo

2 semestre

ANUAL

Desenvolver o PXNL canto á normalización do uso
do galego no eido do Tempo Libre
Nivel de
actuación

4.1

Indicador

4.1.6

No 99% das actividades
está presente a lingua
galega
Para o 100% das
actividades da Escola
disporase dun servizo de
asesoramento lingüístico
propio
O 80% das actividades
favorecerán a interrelación
de mozos/as con
diferentes perfís
lingüísticos
No 95% das actividades
lúdicas vinculadas
especificamente ao galego
asúmese con normalidade
a lingua galega
O 95% do monitoradovoluntariado responderá
satisfactoriamente
naquelas actividades
encamiñadas á difusión do
galego
O 95% das actividades en
contornos naturais
incluirán referencias
explícitas á toponimia,
microtoponimia e
vocabulario da natureza
en galego

4.1.7

O 85% das actividades

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Nivel
Confor
me

80%

90%

Nivel
Desexa
do

99%

Resultados datos Históricos / Actuais
1º semestre
H
R

95%

100%

85%

2º semestre
H
R

95%

Diferenza
H
R

0%

80%

H

95
%

85%

95%

85%

70%

R

1 semestre
como mínimo de
xeito oral

Ofrécese apoio aos
profesores/as para
elaboración de
materiais

90%

80%

Observacións

Anual

80
%
70%

ÁREA 4
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

80%

0%

Naturalmente: perfís
parecidos mais non
idénticos

85%

95%

Ningún rexeitamento.
Mais non o asumen
oralmente nas
actividades

85%

80
%
80%

95%

80%

70%

80%

0%

75%

85%

100%

-

100%

0%

100

Non se rexistran
actitudes negativas

2 semestre

ANUAL

4.1.8

4.1.9

4.1.10

resólvense con éxito no
caso de rexistrar actitudes
negativas referidas á
transmisión familiar
O 90% das persoas en
contacto coas accións da
Escola manterá unha
actitude positiva cara a
normalización da lingua
O 100% da información da
nosa páxina web estará
en galego e facilitará o
acceso a unha ampla
oferta para o lecer
No 90% de actividades
nas que se conxuga o
compromiso social e a
tolerancia a lingua de
referencia é o galego

%

85
%
80%

90%

85%

90%

85%

0%

usuari
os

Non se rexistra o
contrario

92.
5%
90%

100%

90%

90%

95%

+5%

100% en galego

85
%
80%

90%

85%

80%

85%

0%

Como mínimo
presente o galego de
xeito oral

PERSOAL IMPLICADO

1 Director Xaruma
1 Secretario Xaruma
1 Tesoureira Xaruma
1 Coordinadora do primeiro nivel educativo
1 Director de actividades de TL (Coordinador Xaruma). Contratado
1 Monitora de actividades de TL (Coordinadora de voluntariado). Contratada
13 Voluntarios/as
20 docentes como persoal experto
2 psicólogos

BENEFICIARIOS/AS

INTEGRACIÓN SOCIAL
>80 usuarios e familiares do programa Natural-mente
>13 voluntarios/as participantes no programa Natural-mente
>8 Alumnos/as de cursos organizados por Xaruma participantes en accións de voluntariado promovidas por esta entidade

FORMACIÓN
>20 persoas matriculadas no Curso monográfico de animación deportiva para o Tempo Libre
>22 persoas matriculadas no Curso monográfico de contacontos: recursos para o Tempo Libre
>7 persoas matriculadas no Obradoiro dinámica-Terapia da risa
>4 persoas (persoal/voluntariado) participantes en cursos, xornadas ou congresos doutras entidades
>9 participantes no Curso de informática basica para Natural-mente
>50 menores de 36 anos matriculados nos cursos de Xaruma

PARTICIPACIÓN
>27 persoas que reciben información en InfoXar

>140 participantes nas actividades de encontro veciñal
>110 menores de 36 anos participantes nas actividades de ocio
>80 usuarios e familiares do programa Natural-mente
>30 cativos participantes nas actividades de ocio vinculadas a tradicións, cultura e/ou lingua galega

