
RESILIENCIA

Entidade executante
                Cáritas Diocesana Ourense

(https://www.caritasourense.org/)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese no ámbito territorial do Concello de Ourense 
(posibilidade de persoas de concellos limítrofes: Barbadás, Coles, Amoeiro, 
Toén, San Cibrao das Viñas e Pereiro de Aguiar).

Persoas destinatarias
Persoas cun trastorno mental, incluídos os aditivos, en situación de 
vulnerabilidade.
• Persoas con idades comprendidas entre os 18 e os 65 anos.
• Carentes de recursos económicos ou con escasos recursos económicos.
• Con situacións persoais e de relación que dificultan o seu proceso de 
autonomía, e nunha alta porcentaxe sen redes persoais ou familiares 
de apoio.

O número de persoas usuarias para o 2022 estímase en 30.  

Obxectivos

Obxectivo xeral: Garantir o dereito á saúde integral das persoas con trastornos
mentais (incluídos os trastornos aditivos), procurando a súa incorporación 
social e a mellora da empregabilidade. 

Obxectivos específicos:
Acoller e avaliar de maneira integral a 30 persoas con trastornos mentais 
(incluídos os trastornos aditivos) a través do acompañamento 24h/365días.
Favorecer a adherencia ao tratamento de persoas con patoloxías mentais, 
alcoholismo e outras adicións, en coordinación cos dispositivos sanitarios 
específicos
Mellorar as competencias persoais das persoas con trastornos mentais 
(incluídos os trastornos aditivos) a través dun traballo individualizado 
mediante IPI.
Garantir unha vida sa a 30 persoas con trastornos mentais (incluídos os 
trastornos aditivos) promovendo o seu benestar.

https://www/


Favorecer o acceso a redes de participación social a persoas con trastornos 
mentais (incluídos os trastornos aditivos) potenciando un ocio saudable.
Mellorar a empregabilidade das persoas con trastornos mentais
(incluídos os trastornos aditivos) proporcionándolles as ferramentas necesarias
de cara a súa inserción laboral.
Empoderar ás persoas con trastornos mentais (incluídos os trastornos aditivos)
proporcionándolle as estratexias e competencias necesarias de cara a súa 
autonomía persoal e ao acceso á vivenda.
Fortalecer espazos de coordinación interna e externa coas administracións

 e con outras entidades sociosanitarias que repercuta nas persoas con 
trastornos mentais (incluídos os trastornos aditivos)
Sensibilizar socialmente sobre a situación das persoas con trastornos mentais 
(incluídos os trastornos aditivos), a súa invisibilidade, vulnerabilidade e a súa 
perda de dereitos. 

Metodoloxía

Desde Cáritas complementamos, e maioritariamente cubrimos, 
a necesidade de acompañamento social ás persoas, e facémolo iniciando 
procesos de mellora, mediante un traballo individualizado. Esta labor vai 
dirixida á motivación para o cambio. O proceso xeral é dunha atención
gradual, precisa garantir que as adquisicións promotoras de cambio se 
estabilicen para que sexa eficaz e se incorporen ás pautas cotiás da vida.

A intervención xira en torno ás accións de: acompañamento social, adquisición
e fortalecemento de capacidades, competencias, habilidades e valores persoais 
e sociais. 
Para a consecución dos obxectivos traballamos cinco eixos ou áreas: 
persoal, saúde, social, ocupacional e autonomía, e por suposto un seguimento 
posterior, tendo sempre a  persoas un referente profesional ó que acudir.
Tendo como fin último garantir un estado de saúde óptimo de cara a súa 
inserción social e laboral.  


