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FUNDAMENTACIÓN  
Cáritas Diocesana Mondoñedo Ferrol leva acompañando as persoas sen fogar dende hai 23 anos coa 
creación do programa “Dentro Fóra”. 

Dito programa ofrece unha atención integral dende o acompañamento e favorecendo que as persoas 
e familias en situación de sen fogar teñan acceso, permanencia e titularidade nos seus dereitos 
fundamentais: saúde, vivenda, emprego, participación, educación e xustiza. 

No ano 2000 créase o centro de atención social continuada. Nel ofrécense almorzos e merendas, 
duchas, roupeiro e servizo de atención social. 

No ano 2016 abórdase unha reforma total das instalacións, revisando o concepto, metodoloxía  e 
servizos prestados ata agora no recurso.  

Así en outubro de 2017 comeza a funcionar o novo Centro de Día e Inclusión Social “Gabriel Vázquez 
Seijas”.  

O proxecto de reforma axustouse  aos requisitos fixados pola orde de 25 de xaneiro de 2011 para dar 
o paso a “centro de día para a inclusión social”, así como dotar ao centro de accesibilidade universal, 
mediante a colocación dun ascensor e un núcleo de comunicacións verticais, e dar cumprimento aos 
documentos básicos do código técnico da edificación (CTE). Todo con obxecto de que o centro se 
adapte á normativa actual no relativo á que, polas súas características, lle é de aplicación. 

 
BREVE DESCRICIÓN 

Atendendo á normativa europea vixente e ao documento da Estratexia Nacional Integral para Persoas 
Sen Fogar 2015-2020, queremos un centro que camiñe nos seguintes principios reitores: 

 A defensa dos dereitos que teñen todas as persoas, tamén as sen fogar, e da capacidade de 
poder exercelos con efectividade. 

 Unidade de acción.  

 Prevención e atención temperá.  

 Enfoque orientado á vivenda.  

 Enfoque centrado na persoa.  

 Perspectiva de xénero. 

 Participación. 

 Mellora do coñecemento e a formación. 
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O centro quere poñer á persoa no centro de calquera intervención, contemplando as súas 
necesidades, as súas dificultades, as súas capacidades, o ambiente comunitario que o rodea, etc., co 
fin de proporcionar respostas personalizadas, realistas e adaptadas ás necesidades, favorecendo así 
o seu proceso de inclusión e empoderamento. 

Un dos elementos claves para a consecución do éxito na nosa acción é a participación.  Apostamos 
por unha metodoloxía activa e participativa, coa que se pretende xerar procesos de inclusión e de 
dinamización persoal e grupal. 

Facilitar a participación como dereito, como ferramenta, como elemento de dignidade. A participación 
como elemento integrador implicando ás personas nas decisións que lles afectan. 

Entre as canles de participación atópanse as asembleas. Realizarase unha semanal, que servirá para 
revisar normas, compartir inquedanzas, propor actividades, etc.  

Así mesmo as e os participantes do centro poden colaborar na xestión comunitaria do mesmo, 
contribuíndo entre todos a o seu mellor funcionamento. 

Nesta liña, estase a  introducir no centro a figura de colaborador/a. É unha persoa acompañada por 
Cáritas, que se atopa nas últimas etapas do plan de intervención persoal. Persoas coas que se 
traballaron habilidades sociais, empatía, compromiso, responsabilidade, etc. O seu rol no centro é de 
apoio na xestión dos diferentes servizos do centro, asumindo responsabilidades e compromisos. 
Xogan un papel fundamental no acompañamento ás persoas sen fogar,  apoiando  a súa integración 
no centro. 

Contamos así mesmo, cun buzón de suxerencias a disposición dos participantes.  

 
SERVIZOS 
No centro contémplanse os seguintes servizos: 
 

 Servizo de acollida e acompañamento social . 
O centro conta cunha traballadora social e unha educadora social.  Realízase a acollida e o 
acompañamiento a través de proxectos de inclusión social individuais en coordinación co resto de 
profesionais e voluntariado do centro e, se fóra preciso, cos outros profesionais dos diferentes 
programas de Cáritas.  
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 Servizo de animación sociocultural. 
Conta cunha pedagoga. Co ánimo de ofrecer unha alternativa á rúa, e favorecer a adquisición de 
habilidades, organízanse actividades grupais de ocio educativo, de saúde, socioculturais, e/ou 
ocupacionais. 
 

 Servizo de pre-emprego. 
Conta cunha orientadora sociolaboral. A través de sesións individuais e obradoiros, traballarase a 
empregabilidade das persoas participantes coa finalidade de favorecer o proceso de inserción social.  
 

 Cafetería. 
A cafetería quere ser un lugar de encontro cos demáis, charla, descanso, onde tomar un café 
namentres está aberto o centro e/ou almorzar e merendar nos horarios establecidos. 
 

 Punto net. 
Consta de 3 ordenadores con conexión a internet. Están dispoñibles para xestións (citas médicas, 
prestacións,...) ou para a consulta de información, correo electrónico, ou aqueles asuntos do interese 
das e dos participantes.  

 Servizo de consigna. 
Existen taquillas a disposición das e dos participantes para gardar a equipaxe e as pertenzas das 
persoas durante a súa estancia no centro. 

Na segunda fase de obras e equipamento proxectada para o ano 2018, está previsto habilitar outros 
servizos que completen a oferta: duchas, roupeiro, etc. 

 
OBXECTIVOS, ACTIVIDADES E METODOLOXÍA DO NOVO CENTRO 
Obxectivo xeral: 

 Acompañar de xeito integral ás persoas  en situación de sen fogar, favorecendo o seu 
proceso de inserción social e o seu empoderamento. 
Obxectivos específicos: 

 Realizar procesos de acollida, asistencia e orientación para persoas e /ou familias en 
situación de sen fogar, promovendo a súa estabilidade e as relacións interpersonales, así como a 
promoción do seu benestar. 

 Favorecer procesos de desenvolvemento persoais, xerando ferramentas e espazos para 
mellorar a autonomía e recuperación, así como exercicio de dereitos fundamentais. 
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 Ofrecer oportunidades e ámbitos de socialización en positivo, así como fomentar a súa 
participación e integración no seu entorno máis próximo.  

 Fomentar, impulsar e promover canles de comunicación e / ou coordinación interna e 
externa para mellorar a situación das persoas e familias nunha situación sen fogar. 
 
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES 
Cáritas comprométese cunha metodoloxía baseada nos seguintes principios: 

 O acompañamento entendido como un proceso educativo no que deben participar as 
persoas afectadas e o resto do equipo de traballo, partindo das potencialidades e non das 
eivas. 

 Atención dende unha perspectiva multidisciplinar. 

 Esta atención integral xeralmente só se pode dar a través de redes, coordinados con todas as 
institucións públicas e/ou privadas que actúan neste campo. 

 Actividades grupais que favorecen a participación, a creatividade e a tolerancia como valores 
sociais esenciais para a recuperación e inclusión no ámbito social. 

 
Actividades 
As actividades previstas correspóndense a tres niveis de atención: 
 

 Intervención a través de tarefas da vida diaria. Este nivel busca adaptarse a todas as persoas 
que pasan polo centro xa sexa na primeira atención ou no plan de intervención persoal. O seu 
desenvolvemento lévase a cabo desde a realización de tarefas cotiás (aseo, limpeza, etc…). 

 

 Intervención a través de actividades: pretende adaptarse a todas as persoas que integran o 
centro, tanto as que se atopen na primeira atención ou no plan de intervención persoal. A súa 
participación é libre, pero motivada. Levarase a cabo a través dunha serie de obradoiros 
organizados nas diferentes áreas de desempeño ocupacional (productividade, reciclaxe, 
ocio…). 

 

 Intervención a través de ocupacións: busca respostar ás persoas que se atopan no centro no 
plan de intervención persoal. A súa participación é regulada e becada. Participando en 
ocupacións propias do centro de maneira independente e responsable: lavandería, xestión de 
residuos, etc… 
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Están previstas as seguintes actividades e co seguinte calendario de desenvolvemento: 

 ACTIVIDADES DA VIDA DIARIA.-  

Curso nutrición e hábitos saudables. (1º e 4º trimesre 2018). 

Curso habilidades sociais básicas. (1º e 4º trimestre 2018). 

Curso operación básicas de cociña (2º e 4º trimestre 2018). 

Curso primeiros auxilios (2º trimestre 2018). 

 ÁREA OCUPACIONAL.- 

Alfabetización dixital (2º e 4º trimestre 2018). 

Xardín urbán (2º e 3º trimestre 2018). 

 Creatividade (2º e 3º trimestre 2018) 

 ÁREA SOCIOCULTURAL.- 

Saídas pola cidade (Meninas de Canido, Museo Historia Natural, Museo Naval, Ferrol da 
Ilustración, Ferrol en Feminino, Ruta obreira, etc.). 

Actividades estacionais (magosto, antroido, Nadal, etc). 

 Actividades medioambientais (obradoiro de reciclase, punto de recollida de teléfonos móviles, 
aforro enerxético, etc). 

 CAMPAÑAS.- 

Actividades de incidencia social: Campaña Persoas sin Fogar : “Faime Visible”. 

 
RECURSOS HUMANOS 
O programa ten a colaboración de voluntarios/as en estreita coordinación coas persoas contratadas 

para apoiar diferentes tarefas, tanto na planificación, na organización das actividades, como no 

seguimento e avaliación de obxectivos. 

O persoal adscrito ao centro é de dúas educadoras sociais, unha traballadora social e unha 

pedagoga;  así mesmo, contamos cun equipo de voluntarios de 42 personas. 
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SISTEMA DE SEGUEMENTO E AVALIACIÓN 
Do funcionamento do centro: 

 Reunión periódicas entre equipo técnico e voluntariado para coordinación, seguemento e 
avaliación. 

 Habilitaranse medios para a recollida de opinión dos participantes do centro (grado de 
satisfacción, propostas de mellora, posibles incidencias, etc). Por exemplo, entrevistas 
individuais, asembleas e buzón de suxerencias. 

Dos plans individuais de atención: 

 Reunións do equipo técnico (só do centro ou doutros programas específicos da entidade) 
para avaliar e medir a evolución individual das persoas. 

 Entrevistas de seguemento cos participantes de xeito individual. 
 
PERSPECTIVA DE XÉNERO NA INTERVENCIÓN 
 

O 20% das persoas sin fogar en España son mulleres. Na rúa hai menos mulleres que homes pero as 
que chegan están en peor situación. Moitas teñen unha enfermidade mental, outras presentan 
adiccións. Os recursos afrontamos o reto de atender as súas necesidades específicas e sacalas da 
invisibilidade. 
 
Os datos do INE din que o 40% das mulleres sin fogar foron agredidas, o 61% sufríu roubos e o 24% 
foron vítimas de agresións sexuais. Quizá por eso as mulleres na rúa evitan zonas moi expostas e 
visibles e teñen máis predisposición a ir en grupo, tal e como sinala o informe “La situación de las 
personas sin hogar en Barcelona” da Rede de Atención s Persoas sin Fogar. 
 
Dende Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol, temo como un dos retos importantes o de potenciar a 
perspectiva de xénero nos servizos e actividades que ofrecemos, e apoiar recursos específicos para 
mulleres (vivendas de uso exclusivo para mulleres, reserva de prazas nos direfentes servizos, fomento 
da participación, etc). 
 
 
 
 
 

 


