
ROTEIROS: INCORPORACIÓN SOCIAL E 
FOMENTO DO EMPREGO.

Entidade executante
                Asociación Xaruma

(https://xaruma.org/)

Ámbito territorial 
O programa desenvólvese nos concellos de Vigo e Santiago de Compostela.

Persoas destinatarias
As persoas destinataria son persoas con trastornos mentais, polo que os 
requisitos de acceso serán: 
Ter un trastorno mental diagnosticado. 
Ter un cadro clínico estable e adherencia ao tratamento. 
Ter máis de 18 anos. 

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

Obxectivos

Obxectivo xeral: Potenciar a autonomía e favorecer hábitos sociais e 
prelaborais para a incorporación social de persoas con trastornos mentais, 
levando a cabo unha formación motivadora, reflexiva e capacitadora.

Obxectivos específicos:
Área de integración social:
Achegar recursos e formas de encontro a persoas con enfermidade mental a 
partir de actividades sociais propias. 
Acompañar facendo un seguimento individualizado como garante do apoio 
psicosocial, mellora e benestar dos usuarios/as. 
Promocionar unha vida autónoma incrementando as destrezas para a 
vida diaria.
Reforzar a autonomía e a autoestima para normalizar as condutas e a 
contención de síntomas psicóticos. 

https://www/


 

Establecer tempos para o descanso e alivio emocional das familias. 
Avaliar as necesidades sociais do colectivo, para estimular o acompañamento 
social en atención á dependencia. 
Velar pola igualdade de xénero e a non perpetuación de estereotipos 
nas accións de integración. 
Colaborar cos centros de rehabilitación para a prevención de condutas 
negativas favorecedoras de exclusión social o seu benestar.
Desenvolver hábitos de disciplina, método e traballo individual e colectivo. 
Incorporar hábitos de aforro enerxético e consumo responsable á vida diaria. 
Acadar actitudes socializadoras e cooperativas a través do traballo grupal, 
mellorando tamén na comunicación con terceiras persoas. 
Favorecer hábitos prelaborais para dinamizar as capacidades e recursos 
persoais e sociais incluídas as novas tecnoloxías. 

Área de emprego
Informar, orientar e asesorar acerca do acceso ao mundo laboral. 
Informar, orientar e asesorar sobre os recursos educativos dispoñibles. 
Formar e capacitar ás persoas con enfermidade mental en habilidades sociais 
para que adquiran as competencias necesarias que lles permitan entrar 
no mundo laboral. 
Procurar a autonomía dos usuarios e usuarias buscando que teñan unha 
maior iniciativa.
Levar a cabo entrevistas persoais para valorar a situación de cada usuario e 
facer unha orientación mais personalizada, ademais de guialos para 
elaborar eles mesmos unha autoanálise da súa situación.
Formar e capacitar a persoas con enfermidade mental en materias que 
potencien a súa inserción social e a igualdade de oportunidades, 
a través da participación, uso e goce dos recursos do seu entorno máis 
próximo. 

Metodoloxía

As actividades a levar a cabo están divididas en dous bloques: 
Roteiro Prelaboral. A arte de activarte.
•Xestión emocional
•Informática
•Procura activa de emprego
• Formación específica
Roteiro Social. A Arte de coidarte.
•A arte de relacionarte contigo.
•Miradas ao coñecemento.
•Participación social e creatividade. 


