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1. DATOS XERAIS DA ASOCIACIÓN 
 

1.1. Antecedentes 
 
Itínera naceu en Santiago de Compostela por iniciativa dun grupo de persoas que 

desenvolveron programas de voluntariado no Hospital Psiquiátrico de Conxo dende o 

ano 1993. Constitúese en marzo do 2005 como Asociación co ánimo de transcender ao 

Hospital e prestar atención sobre todo a persoas que, estando na comunidade e precisan 

unha rede activa de xente que lle procure protección e apoio. 

1.2. Poboación a que atende 
 
Persoas que padecen algunha forma de Trastorno Mental Severo (esquizofrenia, cadros 

esquizoafectivos, trastorno bipolar...) e que, como consecuencia directa da mesma, 

presentan discapacidade funcional, dificultades adaptativas, malestar subxectivo, 

illamento, marxinación e estigma social. O seu manexo para a familia e amigos é moi 

complexo e os síntomas alteran a vida familiar. 

Cando carecen de apoio familiar e dos sistemas de protección social desembocan na 

marxinación e na pobreza. 

1.3. Obxectivos 
 

 Ofrecer oportunidades no ámbito do ocio, educativo, e da ocupación, ás que non 

teñen acceso debido a discapacidade se non contan con apoio específico 

(principio de igualdade de oportunidades) 

 Favorecer un mellor funcionamento, participación social e calidade de vida 

 Conectar aos usuarios coa oferta de actividades dirixidas á poboación xeral, 

actuando como mediadores 

 Constituír unha célula dentro do tecido social que contribúa a substituír as 

actitudes de rexeitamento polas de tolerancia e comprensión (loita contra as 

barreiras ambientais) 

 Apoio aos coidadores primarios (familiares) 

 



                                                                                                                                       

 

4 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

1.4. Liñas de actuación 
 

 Modificación do entorno microsocial de convivencia. Creación de oportunidades 

de integración e socialización con apoio do voluntariado social. Tódolos 

programas foron encamiñados a tal fin. 

 Lograr vínculos afectivos persoais cos pacientes que os motiven a asistir e 

participar. A maior dificultade é precisamente lograr que participen. O programa 

AMIGOS, que é transversal a tódolos demais, busca precisamente iso. 

 Coordinación cos servizos sociosanitarios públicos, coas asociacións de familiares 

e afectados, con asociacións de índole cultural, deportivo, para crear unha rede de 

relacións dos recursos formais e informais que proporcione verdadeira protección 

e apoio a estes pacientes. 
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2.  PROGRAMA AGORA DE DESENVOLVEMENTO ACADÉMICO 
 

 

O Programa “Ágora” consiste na creación dun centro de estudios para completar a 

formación académica e cultural de persoas con Trastornos Mentais Severos que pola 

irrupción da enfermidade non puideron continuar os seus estudos ou, nalgún caso, non 

tiveron acceso a eles. Tamén se imparten obradoiros de actividades de vida diaria e de 

habilidades sociais, para aprender a desenvolverse cos trámites burocráticos e 

administrativos comúns (pago de taxas na Administración, operacións bancarias, recibos 

da luz e o gas, etc…). Todo isto orientado a unha mellor capacitación para o emprego, a 

o tempo que supera as tradicionais terapias ocupacionais. 

Ao tempo que se implementaron clases particulares para sacar as titulacións da ESO e 

de Bacharelato, creáronse aulas de informática e idiomas así como diversos obradoiros 

orientados ao desenvolvemento de técnicas de estudio. Por outra banda, emprendeuse a 

creación de grupos de iniciativa cultural, con diversos proxectos que abarcan dende a 

redacción de revistas, ata clubs de lectura e cinefórums. 
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Así mesmo a maioría dos alumnos mellorou no ámbito das súas habilidades sociais e no 

incremento da súa rede social (fomentouse o traballo en grupo e a presentación de 

persoas con intereses comúns), o que tivo como principal efecto que individuos sen 

apenas contactos sociais, fóra do hospital ou das súas casas, acadasen un grupo novo de 

apoio co que compartir o seu tempo de lecer: os seus compañeiros de clase. 

Este programa orixinariamente desenvolveuse a través do voluntariado da Asociación 

Itínera, que en poucos meses acadaron cos participantes, resultados extraordinariamente 

positivos. A iniciativa era pioneira na nosa comunidade e o número de solicitudes 

comezou a medrar. O que se iniciou como unha actividade puntual dentro do marco dos 

programas xerais da asociación (tempo de lecer , pisos protexidos, xornadas de respiro, 

formación de voluntariado) adquiriu unha entidade propia que a día de hoxe abrangue a 

máis de 90 usuarios e 38 voluntarios. 

Nos últimos anos o programa virou á profesionalización, son moitas as entidades 

públicas e privadas que derivan cara nos a persoas usuarias que solicitan este servizo, no 

que os voluntarios/as seguirán a desenvolver un rol importante, pero que precisa de 

melloras nas instalacións. 

Obxectivos: 

 Acompañar e planificar itinerarios posibles (obxectivos e metas alcanzables), 

revisalos e mantelos coa axuda e o soporte profesional. 

 Retomar a formación académica en persoas que tiveron que interrompela no 

momento da aparición da enfermidade. 

 Mellorar a cualificación académica do alumno/a. 

 Acadar o título da ESO, como cualificación mínima, Bacharelato ou FP asi 

como o acceso ea estudios superiores. 

 Incorporar unha alumna/o por ano á Universidade, e tres a partir do terceiro ano. 

 

2.1. Grupo de apoio ó estudio 

 Clases de apoio para conseguir principalmente o graduado escolar ou outro título 

académico. Esta actividade tamén incluirá: 

 Curso de técnicas de estudo. 



                                                                                                                                       

 

7 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 Apoio na xestión das matrículas e outros trámites administrativos 

(acompañamento ao centro académico cando sexa preciso, apoio nos trámites 

“on line”. 

 Atención educativa individualizada nas distintas materias e áreas de 

coñecemento. 

 Seguimento coordinado co profesorado do rendemento do alumnado. 

Número de Alumnos: 24 

                  

 

               

2.2. Escola de idiomas 

Impartiranse clases de inglés e francés  en niveis  de iniciación e  medio. 

Número de alumnos:12 

2.3. Desenvolvemento cultural  

Creación de grupos de lectura e obradoiros de escritura e Iniciación ó cine. 
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Club de lectura: 

Número de participantes: 16 

                   

 Iniciación ó cine: 

Número de Alumnos: 30 

2.4. Análise crítico e debate                                                       

Os usuarios  traballan semanalmente sobre un tema de actualidade, sobre o cal 

investigan, sendo o seu material de traballo os xornais, revistas especializadas e internet. 

Cada un debe estudar un aspecto diferente da noticia en cuestión,  que se pon en 

común  e se debate na clase seguinte. Require moito tempo e esforzo dos usuarios, entre 

semana adican un día aparte para  investigar por separado e outro para por en común có 

seu grupo a información acadada para levar os seus argumentos preparados para o 

debate do martes. 

Número de alumnos: 32 
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2.5. Visitas culturais 

Regularmente organizasen visitas guiadas a museos da cidade e acódese a diversos 

eventos culturais da cidade. Tamén se realizan visitas a outros lugares de interese, 

natural, cultural ou histórico da nosa comunidade. 

Número de  usuarios: 6 por visita.  

Número de visitas: 1 fin de semana ó mes 

 

                            

                            

2.6. Informática  

O seu obxectivo é introducir aos alumnos no eido das novas tecnoloxías. Tódolos 

alumnos deste proxecto aprenden a utilizar correctamente un ordenador ao final do 

mesmo. 

Impártense en tres niveis: Iniciación á informática, Ofimática básica (Word e Excell) e 

Internet. 

Número de participantes: 36 
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2.7. Avaliación e seguemento 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

OBXECTIVO INDICADOR RESULTADO 

Acompañar e planificar itinerarios 

de inserción socio-educativa 

Acompañamento, seguimento e 

asesoramento nos diferentes trámites 

(documentais, titorías, avaliacións) 

tanto on line como presenciais 

Reinserción efectiva no 

sistema educativo formal 

acorde ás necesidades de 

cada quen 

Retomar a formación académica 

en persoas que tiveron que 

interrompela no momento da 

aparición da enfermidade. 

Grao de adecuación da traxectoria 

académica retomada ás 

particularidades persoais 

Integración escolar nas aulas 

Mellorar a cualificación 

académica. 

Resultados nas diferentes avaliacións 

escolares. 

Obtención do título da ESO 

como cualificación mínima 

nun período de tres anos 
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3. PROGRAMA ARGOS DE ACCIÓN COVID    

             
Durante a crise  sanitaria  causada polo Covid-19, a Asociación Itínera-Voluntarios en 

Saúde Mental tivo que reformular as súas actividades  co fin de respectar as normas 

sanitarias vixentes durante o estado de alarma e ao mesmo tempo dar resposta ás 

necesidades dun colectivo que non podía quedar desatendido. 

En moitos casos  observamos que  a maiores das circunstancias psíquicas que afectaban 

a  maior parte da poboación (tristeza, apatía ansiedade) en moitos casos reproducíanse 

descompensacións en persoas usuarias que levaban anos nun período de estabilidade. 

A maiores, nalgúns caso  detectáronse tensións  no   ámbito familiar e o conseguinte  

deterioro na relación  (crise de parellas, fuxidas do domicilio, abandono no coidado do 

fogar, aumento  do stress nos coidadores) 

Durante estes meses  o obxectivo da asociación foi, principalmente  manter o contacto a 

través de actividades telemáticas e acompañamentos e intervencións puntuais en casos 

de crise. 

A  consecución deste obxectivo   realizouse mediante a creación dunha rede  de apoio 

asistencial que  se implementou cós recursos  materiais  e humanos do grupo Itinera- 

Erit  e   incluíu a persoas voluntarias e profesionais  da asociación e do centro especial 

de emprego  para acoller ao redor de cen persoas e que acadou un contacto permanente 

e unha atención constante que garante unha reacción rápida nun contexto de crise.  

O persoal voluntario realizou labores de apoio nestas actividades sempre mantendo 

estritas medidas de seguridade e distanciamento social. 

Actuacións 

3.1 Creación de grupo  de apoio e seguimento  

En moitos casos  observamos que  a maiores das circunstancias psíquicas que afectaban 

a  maior parte da poboación (tristeza, apatía ansiedade) en moitos casos reproducíanse 

descompensacións en persoas usuarias que levaban anos nun período de estabilidade. 
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A maiores, nalgúns caso  detectáronse tensións  no   ámbito familiar e o conseguinte  

deterioro na relación  (crise de parellas, fuxidas do domicilio, abandono no coidado do 

fogar, aumento  do stress nos coidadores) 

 Grupos de Apoio Mutuo on line. Tódolos días  durante  dúas horas  coordinado 

por  persoal técnico da asociación, ao redor dun salón de chat  en Skype, 

realizase unha videochamada conxunta. Nesta conversa  obtense información 

sobre o estado emocional dos participantes  e ten coma obxectivo a mantemento 

dun equilibrio emocional e a prevención de crises  no seu estado psíquico  e na 

convivencia  familiar. (Participantes 25) Comunicación telefónica con tódolos 

usuarios das actividades  por parte do persoal técnico da asociación de xeito 

formal  atendendo especialmente ás persoas que viven soas  u con coidadores 

maiores, como dos voluntarios , de xeito máis informal e atendendo a cuestións 

máis de apoio anímico. 

 Acompañamento a  saídas terapéuticas: A partir da autorización de paseos para 

persoas con discapacidade, realízanse  acompañamentos individuais  

prioritariamente para as persoas  de alto risco social (persoas con TMS sen apoio 

familiar e  sen rede de apoio social ). A medida que  aumenta o horario de paseo 

permitido se incrementa tamén o número de persoas acompañadas e o tempo 

compartido (Persoas solicitantes tamén se realizaron acompañamentos a 

compras e xestións administrativas: Acompáñanse a persoas con TMS á 

realización de xestións  que non se ven capaces de realizar soas. 
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3.2. Curso de redes sociais e reparto de material informático 

En moitos casos  o único instrumento tecnolóxico conectado a internet é o telefono 

móbil, os usuarios carecen  de ordenadores e conexión a internet nas súas casas. 

Descoñecen o manexo de programas de informática básicos  en non saben  resolver 

trámites administrativos por internet, banca electrónica, ou  facer a compra online. 

 Curso telemático de informática: Alfabetización dixital  e Manexo de Redes 

sociais  Cursos de 3 horas semanais  para que aprendan o manexo de cuestión 

relacionadas con  aspectos básicos do manexo dos programas informáticos e da 

conexión  á internet  así como  a importancia da world wide web e  as aplicación 

s domésticas das que poden sacar proveito (8 participantes). 

 Previamente a esta actividade procedemos á Recollida e Reparto de material 

informático: Previamente ao inicio destas actividades procedeuse a recollida de 

material informático  doando de segunda man.   A posta a punto e instalación de 

programas informáticos correu a cargo de persoas usuarias da asociación con  

TMS. Este material informático repartiuse entre  outras persoas beneficiarias que  

non tiñan ordenadores no seu domicilio (4 persoas ) 

3.3. Teleformación académica 
 
Os exames nos distintos ámbitos académicos non se suspenderon, a continuidade  dos 

estudios era imperativa  para que os alumnos non perderan os esforzo do ano. 

Na maioría dos casos o seguimento e a  atención personalizada e imprescindible, tanto 

no  apoio o estudo como para solventar   os requisitos burocráticos  como matriculas, 

becas. 

A actividade académica non se detivo. Dende o primeiro día do confinamento, os 

voluntarios de Itinera continúan impartindo as clases de ESA e bacharelato así coma a 

preparación das oposicións, ou os cursos organizados con Fondos Sociais Europeos, 

inglés empresarial, informática para o emprego , e habilidades prelaborais. Todo a 

través de videoconferencias e na súa propia páxina de Facebook que funciona como 

aula virtual "Alumnado Itinera" onde se anexan materiais didácticos e se resolven as 

dubidas. 
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3.4 Actividade de desenvolvemento cultural 
 
Biblioteca e Ludóteca  a disposición das persoas beneficiarias. Reparto de libros, 

películas e xogos de mesa.  De tal maneira que durante o confinamento e de xeito on 

line  organízanse:  unha ludoteca de xogos de mesa (participantes 6) un club de lectura 

(participantes 8) 

Recursos Humanos Totais 

 Voluntarios/as: 8  

 Beneficiarios  directos: 100 

 Beneficiarios indirectos: 20 

4. PROGRAMA IRIS DE VOLUNTARIADO XUVENIL 
 

De maio a Outubro, debido ao incremento de voluntarios/as e a que moitos dos 

dispositivos en saúde mental reducen horas así como ao peche das institución 

académicas, a Asociación Itínera desenvolve o programa Iris para un verán activo. Este 

programa consistiu tanto no reforzamento de horas de programas que xa funcionan de 

xeito cotiá como na celebración de eventos puntuais dirixidos tanto a persoas con TMS 

como a sociedade en xeral. 

Recursos Humanos Totais 

 Voluntarios/as: 8  

 Beneficiarios  directos:  70 

 Beneficiarios indirectos: 140 

 

4.1. Apoio educativo 

Actividade presencial entre xuño e setembro.Para o alumnado da ESA e Bacharelato 

que teñan que recuperar algunha sinatura de cara ao mes de setembro. De luns a venres 

de 11.00 a 14.00 no local que a Asociación itínera ten habilitado especificamente para 

tal fin en Santiago de Compostela (Rúa República Arxentina nº 22, 5º Esquerda). 

Tamén se imparten clases de inglés e informática e uso das redes sociais. 



                                                                                                                                       

 

15 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 

4.2. Actividades medioambientais e deportivas 
 

Dinamización física: Actividade presencial entre xuño e setembro 

 Actividades medioambientais: Realización dun voluntariado medioambiental na 

área de Santiago de Compostela recuperando espazos  verdes  cedidos para tal 

fin polo Concello de Santiago de Compostela. Trátase dunha actividade ao aire 

libre e respectando o distanciamento social e as medidas  sanitarias precisas (15 

persoas máx.) 

 Actividades deportivas: Grupo de mantemento físico: Clases de mantemento 

físico estrito (exercicios ximnasia), e sesións de ioga e pilates. Así mesmo 

iniciaranse talleres  de deportes de manexo individual como )  ciclismo e  

Jogging. Actividades realizadas  en espazo aberto ao aire libre. 3 horas semanais   

tódolos  venres. Tamén fútbol  entre xaneiro e marzo. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 

16 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

  

 

 

 

 

4.3. Xornadas activas de verán  
 
Estes campamentos fomentan a convivencia entre persoas voluntarias e usuarias de 

distintas entidades. A asociación Itínera organiza estes obradoiros tendo como 

beneficiarios no só aos participantes nas súas actividades senón que é un evento aberto a 

todas as institucións do sector da saúde mental. 

 Data: neste ano 2020 organizáranse 3  xornadas de catro días.  

 Lugar: Santa María de Merza no Concello de Vila de Cruces.  

 Contido: xornadas adicadas aos xogos populares, actividades músicas e ás 

andainas.  

 Participantes: 20,  voluntarios/as: 8  técnicos/as: 4 
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5. PROGRAMA IBIS 
 

5.1. Denominación  
 
Ibis (tradución do latín: Búho, curuxa ) é un programa para incorporar a  persoas 

voluntarias maiores de 55 anos aos programa de voluntariado para rehabilitación social 

de persoas con trastornos mentais severos ou discapacidade psíquica. 

O Rol destas persoas voluntarias ademais do acompañamento social tamén é ode  

asesorar coa súa experiencia ao persoal voluntario e aos traballadores do centro especial 

de emprego. 

 

5.2. Obxectivos  
 

 Mellorar o  nivel de coidado  persoal de  persoas con TMS. 

 Desenvolver un proxecto interxeracional  apoiado en actividades culturais 



                                                                                                                                       

 

18 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

 Coñecer  as  necesidades específicas  e común das persoas con TMS e das 

persoas de mediana  e terceira idade. 

 Enriquecer o coñecemento interxeracional a través de experiencias compartidas. 

 

5.3. Xustificación  do proxecto 
 
A miúdo chegan as  entidades sociais  persoas voluntarias cun perfil determinado, son 

persoas maiores de 55 anos que queren aportar o seu esforzo nalgunha causa social. 

Estas persoas precisan dun seguimento particular  na súa incorporación ao traballo 

diario das entidades para solventar moitas veces o salto interxeracional, ou mesmamente 

o descoñecemento das necesidades reais do sector ao que queren axudar. 

Sen embargo teñen dous puntos fortes que enriquecen as actividades nas que traballan. 

Unha forte vontade e unha gran experiencia vital e profesional. 

 A incorporación deste voluntariado senior axuda tamén  a romper  o ghetto xeracional e 

a terminar cos estigmas mutuos das persoas con discapacidade e das persoas   de 

mediana idade. Falamos, polo tanto dun beneficio mutúo,  o reforzo do sentimento de 

utilidade e o coñecemento de que a realidade das con discapacidade (illamento, soidade, 

baixa autoestima, exclusión)  non difire  moito da que se atopan as persoas maiores. 

As sinerxías que se producen no encontro destas realidades resultan construtivas e  

tenden pontes  entre distintas xeracións  e colectivos que necesitan escoitarse. 

O papel especial para este voluntarios  non só sería a monitorización e o 

acompañamento nas actividades (como o resto de voluntarios) senón que tamén 

asumirían a posición de mentores  para as persoas con discapacidade e de asesores dos 

voluntarios que desenvolven os proxectos, así como o de asesoramento dos técnicos e 

directivos  da entidade e do Centro Especial de Emprego. 
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5.4. Actividades 2020 
 

 FEB MAR ABR MAI XUÑ XUL AGO SEP OUT 

Voluntariado 

cultural 

X     X X X X 

Prelaboral      X X X X 

Asesoramento      X X  X 

Mentor     X X X X  

Axuda Covid  X X X     X 

 

 
 

Liñas de traballo ordinarias: 

1) Monitorización de programas culturais e educativos. Incorporación como voluntarios 

ao programas  culturais e educativos deste entidade 

 Aula de Adultos (actividade semanal diaria (10:00-13.00) 

 Clases de informática (martes e xoves 16:00-18:00 ) 

 Clases de Lectura (luns 16:30.18:30) 

 Club de Debate (martes  16:00-19:00) 
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PROGRAMAS 

CULTURAIS 

PERSOAS 

VOLUNTARIAS 

PERSOAS 

BENEFICIARIAS 

Aula de Adultos 2 45 

Clases de informática 1 32 

Clube de Debate 1 20 

Clube de  de Lectura 1 10 

                    

           

2) Ensinanzas prelaborais: Voluntarios con experiencia no eido da xardinería e o 

paisaxismo, que asesoran nos cursos ofertados polo Centro especial de emprego e no 

deseño e execución dos contratos acadados polo mesmo. 

Ensinanzas Prelaborais Persoas voluntarias Persoas Beneficiarias 

 1 16 

        

            

3) Asesoramento técnico. Voluntarios con facultades directivas e perfil empresarial que 

axudan ao mellor desenvolvemento técnico da Asociación, así como en actividades de 

difusión e formación de voluntariado ou realizan tarefas de  mellora do traballo en rede  

fomentando a cooperación entre entidades (Por exemplo: Organizando  unidades de 
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apoio de voluntariado de itinera á  grandes recollidas do Banco de Alimentos, ou 

cooperando como voluntarios cos centros cívicos nos barrios da cidade en  actividades 

comunitarias . 

 

Asesoramento técnico Persoas voluntarias Persoas Beneficiarias 

 1 175 

 

4) Mentor. Acompañamento  e apoio social a persoas con TMS e discapacidade 

psíquica que carecen de redes de apoio social. Este apoio consistiría en visitas 

semanais e saídas a espazos públicos para conectar a estas persoas coa sociedade. 

Mentor Persoas voluntarias Persoas Beneficiarias 

 1 4 
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6. PROGRAMA HERACLES 
 

6.1. Concepto 
 
O programa Heracles é un proxecto transversal  ás actividades de voluntariado da 

Asocación Itínera, voluntarios en Saúde Mental. 

Para apoiar ao volumen  de  voluntariado  (82 persoas) có que traballa esta entidade 

precísouse crear un sistema de soporte que axudara a formar e a apoiar o traballo  das 

persoas voluntarias para que este fose máis eficaz ao tempo que se difundise visibilizar 

seo seu traballo có fin de renovar pulos e motivar a máis membros da comunidade en 

proxectos de integración social. 

 

 

6.2. Obxectivos 

 Visibilizar o traballo do voluntariado ao tempo que se lles dota as persas 

voluntarias dos coñecementos para unha intervención eficaz. 

 Favorecer a formación das persoas voluntarias. 

 Accesibilizar o voluntariado a tódolos grupos de poboación. 

 Difundir o traballo de voluntariado entre comunidade. 

 Coordinarse con outras entidades que dispoñan de voluntariado. 

 Creación de programas de voluntariado para entidades que non as teñan. 
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6.3. Actividades 

6.3.1. Programas de Captación e Formación de Voluntariado 

6.3.1.1. Formación de Voluntariado en Saúde Mental 

O eido da Saúde Mental presenta un campo de traballo moi extenso que abrangue a 

diversas disciplinas académicas. Estamónos a referir, non só á ciencia médica ou a 

Psicoloxia, senón tamén á Pedagoxía, ó Traballo e á Educación Social e mesmo do 

Dereito . 

A día de hoxe, precísanse novas solucións para as novas necesidades que xorden da 

situación actual. Estas solucións pasan por unha formación máis específica e máis 

técnica ,que mellore e faga máis eficaz o imprescincible traballo dos voluntarios ,ó 

tempo que se rompen estigmas e se da a coñecer o mundo dos trastornos mentais á 

sociedade en xeral. Preténdese pois con este Curso, non só unha oferta formativa máis, 

senón a consolidación dun punto de encontro académico e social que xire arredor do 

voluntariado 

 A formación de de Voluntariado  este ano ofertouse este ano a traves de charlas na 

Universidade   nas aulas do SEPIU (11 abril 2020) 

 

 

 

 

CURSO FORMACIÓN 2020 

 

Número voluntarios /as (previstos) 10 

Número poñentes 2 

Entidades Sociais participantes 2 
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6.3.1.2. Encontros Técnicos de Voluntariado 

 Cada tres meses , técnicos e voluntarios e usuarios  reúnense  para analizar o 

eido de actuación dos programas de voluntariado 

 Avaliar a marcha es os resultados da participación dos voluntarios nos 

programas e deseñar novas estratexias para aplicar nos programas. 

 Aprender novas técnicas de traballo coas persoas beneficiarias 

 Incorporar aos voluntarios nos procedementos de decisión da entidade 

 

 

6.3.1.3. Programa AURA. Incorporación das perspectivas de xénero ao funcionamento 
asociativo 
 

Creación dun grupo de traballo formado por  voluntarias e  usuarias da Asociación para  

previr a dobre vitimización das mulleres con Trastornos mentais. 

Necesidade do proxecto: O colectivo de mulleres con TMS  padece unha dobre  

vitimización  a  propia vulnerabilidade das persoas con discapacidade á que se suma a 

súa condición de muller 

Prodúcese neste caso unha situación  de invisibilidade, sendo máis reticentes a 

participar no ámbito asociativo, onde porcentualmente son minoritarias con bastante 

diferenza cos homes, isto lévalles a gozar de menos oportunidades de integración social  

e unha condición de agocharse que se fai máis palpable no ámbito rural.  
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Con todo este illamento non significa necesariamente unha menor preparación  nin 

menores habilidades sociais  senón  que  reducen a súa participación social a espazos 

máis privados sobre todo no ámbito doméstico xa que moitas delas adoitan estar a cargo 

das persoas maiores do núcleo familiar ou do coidado doméstico da casa. 

Para romper este aillamento e utilizar as actividades de voluntariado de maneira eficaz 

como un vehículo de inserción social e dar o salto a espazos máis normalizados, 

precisamos  introducir na  estrutura funcional da nosa organización.: Unha filosofía de 

traballo acorde coas medidas do Pacto de Estado contra a violencia de Xénero,  grupos 

de traballo  onde particpen as persoas interesadas e que velen polo cumprimento 

transversal destas normas nas actividades asociativas cotiás e dar a todo isto un cntido 

con actividades de formación para as persoas voluntarias e usuarias e de difusión  

dirixidas cara a  sociedade en xeral. 

Actividades: 

                             

 Creación de grupo de traballo formado  inicialmente por sete persoas , e 

posteriormente ampliable, que reuna a mulleres voluntarias , usuarias e 

familiares  có fin de  facer cumplir os obxectivos anteriores e desenvolver as 

actividades seguintes. As reunión deste grupo serán  de  periocidade quincenal. 

 Seminarios informativos para as persoas usuarias:  
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QUE É A VIOLENCIA DE XÉNERO: Tipos,  prevención e indicios 

Venres 21  Febreiro 2020  16-20. Local de Asociación Itínera 

Venres 28 de agosto 2020  16-20. Local de Asociación Itínera 

 

6.3.1.4. Convenios de colaboración para a aprendizaxe de profesionais formados en 
voluntariado como ferramenta de rehabilitación e integración 

Có obxectivo de formar futuros profesionais que coñezan o eido do voluntariado e o 

incorporen como ferranenta de traballo útil no futuro, nos seus respectivos campos de 

actuación a Asociación ItÍnera firma convenio de prácticas coas seguintes entidades. 

 Facultade de Ciencias da Educación da USC (Pedagoxía e Educación Social) 

 Facultade de Psicoloxía USC. 

 Facultade de Taballo Social USC (en preparación) 

 Facultade de Educación Social UDC (en preparación) 

 Ciclo medio de Atención a persoas en situación de dependencia Centro 

Integrado de Formación Profesional (CIFP) Compostela. 

 Ciclo Superior de Integración Social Centro Integrado de Formación Profesional 

(CIFP) Compostela 

 Cursos Internacionais USC (alumnos estranxeiros de Psicoloxía e Traballo 

Social) 
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CONVENIOS 

Número alumnado  en formación curso 2020 6 

 

6.3.2. Programas de difusión 

6.3.2.1. Programa Mercurio 

 Programa de Supervisión e Información das actividades internas da Asociación. 

 Acompañamento dos voluntarios , supervisión e avaliación conxunta da súa 

labor. 

 Mantemento actualizado da web informativa das actividades da asociación,  

 Mantemento redes sociais (Facebook)  

 Creación de rede social propia para persoas  participantes  nas actividades de 

Itínera 

 Mailing para informar dos eventos e actividades a voluntarios, beneficiarios 

socios e membros de outras asociacións interesados 
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6.3.2.2.  Programa de Colaboración de Voluntariado  

 

Obxectivos deste programa: 

 Crear evento culturais, organizados e dirixidos por persoas con TMS para ó 

publico en xeral e cunha temática alonxada da enfermedade e do eido da 

Institución. 

 Facer visible para o público en xeral un traballo de rehabilitación patrimonial e 

medioambiental que leva desenvolvendose durante case unha década. 

 Colaborar conxuntamente con entidades culturais da cidade para creación dunha 

rede de integración social efectiva e alonxada da institucionalización. 

 Responsabilizar a persoas con TMS dunha actividade dirixida á sociedade 

 

6.3.2.3. Creación de programas de voluntariado para entidades que non dispoñan dos 
mesmos e nos que sexa factible a incorporación de beneficiarios dos programas de 
Itínera como voluntarios 

Actualmente traballamos conxuntamente coas entidades: 

 Banco de Alimentos: Participando nas Gran Recollida e na organización  de 

almacéns. 

 Asociación Centinelas: Unha asociación adicada a dar cobertura a nais carentes 

de recursos, a colaboración de Itínera consiste en axudar nas tarefas que precisen 

de voluntarios específicos para necesidades concretas (como poden ser 

mudanzas ou pintar unha vivenda), non ten unha periodicidade determinada pero 

permite tamén incorporar como voluntarios a usuarios dos nosos programas. 

 IGAXES: Actividades deportivas xunto con rapaces menores de idade. 

 

 



                                                                                                                                       

 

29 MEMORIA DE ACTIVIDADES 

                  

Organización de campamentos e fines de semana en Merza interasociativos,  con 

usuarios e voluntarios das diversas entidades coas que temos convenio para tal fin 

(Igaxes e Xaruma). A maiores 2 veces ao ano, rapaces en risco de exclusión conviven 

coa Asociación Itínera na casa de Rectoral de Merza durante un fin de semana enteiro 

Realizados  entre o 14 e o 29 de agosto              
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6.4. Cronograma 

O programa Heracles é transversal ao resto de programas de voluntariado da Asociación 

Itínera, polo tanto funciona durante os doce meses do ano. 

Cabe sinalar que algunha das súas actividades si teñen unha data determinada 

 

2020 Xan Feb Mar Abr Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec 

Xestión 

voluntariado 

X X X X X X X X X X   

Captación/difusión  X    X   X X   

Formación  X      X     

Eventos con outras 

entidades 

voluntariado 

      X X     
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6.5. Persoas beneficiarias previstas Programa Heracles 

 

BENEFICIARIOS DO PROGRAMA HERACLES 

Usuarios atendidos directamente por voluntarios formados en programas de 

voluntariado da Asociación Itínera 

155 

Alumnado en prácticas formado en voluntariado curso 2020 8 

Entidades con programas de voluntariado en red de (cooperación) 12 

Entidades sen programas de voluntariado de cooperación (colaboración) 3 

Entidades públicas para as que se realizan programas de voluntariado 3 

 

6.6. Persoas voluntarias 

 

PERSONAS VOLUNTARIAS 

Voluntarios derivados USC 6 

Voluntarios captación directa 34 

Voluntarios extraídos de colectivos risco 10 

Voluntarios TOTAL 50 

Voluntarios formados TOTAL 50 
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7. PROGRAMA ERIT DE DESENVOLVEMENTO LABORAL 2020 
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7.1. Cursos realizados 

 7.1.1. Curso  de habilidades prelaborais en xardinería  

 Planificación: Ideouse o curso de silvicultura ecolóxica avanzada como 

complemento formativo ao curso de silvicultura ecolóxica  realizado o curso 

anterior. 

 Temporalización: marzo- Xuño2020 

 Zona de formación: Banquete de Conxo (Santiago de Compostela) 

 Programación: 

 Formación en riscos laborais e no uso correcto dos EPI's 

 Desembosque e tratamento de subprodutos forestais 

 Xardinería: Preparación do terreo, Sementa de céspede e arbustos 

ornamentais 

 Protección de plantas autóctonas e eliminación de invasoras 

 Desbroce e mantemento de sendas 
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7.1.2. Curso de mantemento de zonas verdes 
 

 Planificación: cunha mínima planificación teórica  o curso realizouse como un 

exercicio de prácticas de empresa no Centro Especial de Emprego ERIT 

 Temporalización: outubro-decembro 2020 

 Zona de formación: Monte Viso, banquete de Conxo 

 Programación: Sementación e mantemento de camiños e mobiliario urbano 
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8. RESUMO MEMORIA 2020 

8.1. Recursos Humanos 

Persoas  Usuarias 155 

Persoas Voluntarias 40 

Persoal  Técnico 9 

Alumnado en prácticas 8 

 

8.2. Resumen de actividades 
 

Iris 

Ocio e tempo libre 

ACTIVIDADE PERSOAS 

BENEFICIARIAS 

Xornadas activas de fin de 

semana 

36 

Ludóteca 9 

Fútbol 16 

Defensa persoal 12 

Amigos 3 

Ágora 

Preparación 

académica 

 

Apio ao estudio 25 

Informática 14 

Inglés 11 

Aula adultos Conxo 32 

Club de lectura 14 

Club  de debate 28 

Club de cine 23 

Argos Habilidades sociais 21 

Obradoiro de xénero 9 

Programa Heracles Formación 52 

Erit Obradoiros 20 

                    


