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1.

QUEN SOMOS

“A Creba” é una asociación composta por familiares de persoas que padecen una enfermidade
mental severa, afectados e persoas sensibilizadas coa problemática deste colectivo.
Na entidade realízanse intervencións no eido da saúde mental non cuberta polas institucións
existentes, creando dende 1994 distintos servizos específicos.
A Creba xestiona diferentes recursos, fomentando unha atención integral e integrada tanto nos
dispositivos comunitarios de rehabilitación psicosocial, ocupacional e laboral como en alternativas
residenciais.
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1.1 DATOS DA ENTIDADE:
ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL “A CREBA”
CIF. G-15.476.310
CENTRO A CREBA NOIA -Polígono Industrial Augalevada, Nº 19
15210 Noia (A Coruña) - Tfno./Fax 981 824 921

CENTRO A CREBA BARBANZA – Rúa Abesadas, 11 – P1. B
15960 Ribeira (A Coruña) - Tfno./Fax 981 107 013
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1.2 DATA DE CONSTITUCIÓN E FORMA XURÍDICA
A Asociación Salud Mental “A Creba” foi constituída o 2 xullo do 1994 como entidade sen ánimo de
lucro, aconfesional e apolítica

1.3 SECTORES DE INTERVENCIÓN
Conforme consta no RUEPPS da Xunta- Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos SociaisXunta: Familia, Infancia, Igualdade, Discapacidade e Menores

1.4 REXISTROS NOS QUE ESTÁ INSCRITA:
➢ Rexistro Provincial de Asociacións: Número 3.711
➢ Rexistro Nacional de Asociacións: Número 81.059
➢ Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPPS): E-0769

1.5 DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA

Declarada de Utilidade Pública en decembro do 2007.
BOE do 3 de Xaneiro de 2008
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2.

MISIÓN DA ENTIDADE

A mellora da calidade de vida de persoas con problemas de saúde mental, as súas familias e
achegados, procurando unha mellor relación entre a persoa, o medio familiar, social e a ser posible
laboral.

3.

VISIÓN

Ofrecer un servizo de calidade as persoas con problemas de saúde mental, as súas familias e persoas
achegadas, mediante o desenvolvemento e crecemento constantes.
Tamén intentar potenciar as relacións de cooperación e contribución mútua entre persoas e
entidades da nosa contorna para acadar o axeitado desenvolvemento da nosa misión.
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4.

OBXECTIVOS

Obxectivos da entidade segundo art. 3º dos Estatutos da Entidade:
a) Promover aquelas intervencións na área da saúde mental non cubertas polas institucións
existentes, e todas aquelas que a asociación considere necesarias para mellorar a situación do
colectivo.
b) Facilitar información, educación e concienciación sobre os problemas de saúde mental, sobre os
recursos dispoñibles para a súa inclusión social.
c) Contactar e xerar apoios solidarios entre familiares e achegados de persoas con problemas de
saúde mental.
d) Estimular aquelas iniciativas propias e alleas dirixidas a facilitar a posible integración das persoas
con problemas de saúde mental.
e) Atender as necesidades específicas da muller e das persoas menores de idade con problemas de
saúde mental.
f) Fomentar a igualdade de xénero, posibilitando a incorporación na vida económica, cultural, social
e laboral, tanto das persoas con problemas de saúde mental como das súas familias.
g) Promover activamente a inserción sociolaboral de colectivos en risco ou en situación de exclusión.
h) Facilitar atención sociosanitaria a persoas con problemas de saúde mental persistentes con outras
problemáticas adictivas asociadas.
i) Prestar servizos a persoas dependentes e/ou coidadoras, sexan asistenciais, residenciais,
sociolaborais ou formativos.
j) Desenvolver medidas ou accions dirixidas a favorecer a inclusión social das persoas con problemas
de saúde mental
k) Promover actividades e recursos innovadores acordes coa evolución do coñecemento sobre os
problemas de saúde mental e estratexias de intervención.
l) Velar polo cumprimento dos acordos autonómicos, estatais e internacionais referidos ás persoas
con problemas de saúde mental e discapacidade.
m) Velar porque sexa recoñecida a voz das familias e achegados e das persoas con problemas de
saúde mental nas políticas asistenciais que lles afecten.
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5.

RECURSOS E SERVIZOS:

1 1 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL EN NOIA:
O Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral “A Creba” é un dispositivo de atención diurna,
globalizada e multidisciplinar para persoas con problemas de saúde mental, que cumpren coa finalidade
da rehabilitación psicosocial e integración social e laboral das persoas usuarias do xeito máis digno,
autónomo e normalizado posible. Actualmente cóntase con 40 prazas concertadas polo SERGAS.
Durante o 2021 acudiron ao CRPL 14 mulleres e 29 homes sendo un 35% % de mulleres e un
72,5% de homes.
1 CENTRO DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL RIBEIRA:
O Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral “A Creba” é un dispositivo de atención diurna,
globalizada e multidisciplinar para persoas con problemas de saúde mental que cumpren coa finalidade
da rehabilitación psicosocial e integración social e laboral das persoas usuarias do xeito máis digno,
autónomo e normalizado posible. Actualmente cóntase con 20 prazas concertadas polo SERGAS
Durante o 2021 acudiron ao CRPL 16 mulleres e 10 homes sendo un 59,25 % de mulleres e un
40,74 % de homes
4 VIVENDAS PROTEXIDAS
A Creba xestiona 4 Vivendas Protexidas, como alternativa de aloxamento, desde o ano 2000, no que
se puxo en marcha o primeiro piso.
As vivendas están ubicadas no municipio de
Noia, 3 delas están en réxime de alugueiro e unha
delas está cedida polo Concello de Noia.
Durante 2021 foron atendidas nos Pisos
Protexidos de A Creba un total de 20 persoas, 8
mulleres, 12 homes, procedentes de diferentes
municipios da Comunidade Autónoma de Galicia.

8

1 CENTRO OCUPACIONAL EN NOIA

É un equipamento de atención diurna destinado a ofrecer programas de reinserción ocupacional
á población con discapacidade psíquica a consecuencia de doencias mentais, que impliquen un déficit
importante no funcionamento e autonomía persoal e social.
Con capacidade para 20 prazas, ten 8 prazas concertadas con Política Social
No centro ocupacional préstanse servizos básicos e obligatorios: actividade ocupacional e
prelaboral nos talleres, actividades formativas según necesidades individuais, actividades de
integración comuntaria, aseos con vestiario e ducha.
E como servizos optativos: servizo de transporte, servizo de manutención e Biblioteca
Durante o 2021 acudiron ao Centro Ocupacional 8 persoas 5 mulleres e 3 homes.
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Nº HOMES

Nº MULLERES

30-45 ANOS

46-55 ANOS

56-65 ANOS

3

5

0 HOMES

3 HOMES

0 HOMES

0 MULLERES

3 MULLERES

2 MULLERES

0 % HOMES

33,33 % HOMES

0 % HOMES

0 % MULLERES

33,33% MULLERES

33,33 % MULLERES

33,33

66,66

IDADE E SEXO DAS PERSOAS
USUARIAS DO C.O.
4
3
2

1
0
HOMES

MULLERES
30-45

46-55

56-65

Nº DE HOSPITALIZACIÓNS E ALTAS E BAIXAS DAS PERSOAS
USUARIAS DO C.O.
1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
HOMES

MULLERES
Nº HOSPITALIZACIÓNS

10

ALTAS

BAIXAS
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6.

PERFÍS DAS PERSOAS USUARIAS DOS

DIFERENTES RECURSOS
CRPL NOIA
Nº HOMES

Nº MULLERES

29

14

70%

30%

-30 ANOS

30-45 ANOS

46-55 ANOS

56-65 ANOS

16 homes

7 homes

6 homes

1 muller

4 mulleres

8 mulleres

1 mulleres

2,3 % mulleres

37,2% homes

16,2 % homes

13,95% homes

9,3

18,6 % homes

2,3 % mulleres

%

mulleres

IDADE E SEXO DAS PERSOAS USUARIAS
35
30
25
20
15
10
5
0
HOMES
18-30

MULLERES
30-45 ANOS

46-55 ANOS

12

56-65 ANOS

Columna1

Nº DE MULLERES

Nº DE HOMES

Con Certificado de Discapacidade

12

28

Perceptores de pensión

11

27

Nº de hospitalizacións no 2021

1

4

Altas no Crpl por cumprimento de obxectivos

0

0

Baixas no Crpl por vontade da persoa usuaria

2

4

Baixas por defunción

0

0

(1) Neste punto, sinalar que a maioría das persoas usuarias acadan un 65% de discapacidade, concretamente
as porcentaxes son as seguintes, das 12 mulleres que teñen recoñecido o grao de discapacidade, 10
delas acadan o 65%, 1 o 71% e 1 o 52%. Do total das mulleres que acuden o CRPL unha delas está en
trámite de solcitude e outra, cando abandoou o centro tamén estaba en trámites.
Respeto aos homes, 24 deles acadan o 65% no grao de discapacidade 1 ten o 33%, 1 o 34%, 1 o 36% e 1
o 86%. Hai un home que está en trámites de solicitude

120,00%

Persoas usuarias con Certificado de
Discapacidade e Perceptoras de Pensión

100,00%
80,00%
60,00%

40,00%
20,00%
0,00%

Con certificado de
discapacidade

Perceptoras de pensión
MULLERES
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HOMES

Hospitalizacións e Altas e Baixas do Crpl
10
8
6
4
2
0
Nº Hospitalizacións
no 2021

Altas Crpl

Mulleres

Baixas Crpl

Defuncións

Homes

1 HOME

84 DÍAS

10 MULLERES

365 DÍAS

1 HOME

298 DÍAS

1 MULLER

67 DÍAS

1 HOME

33 DÍAS

1 MULLER

73 DÍAS

1 HOME

72 DÍAS

1 MULLER

232 DÍAS

3 HOMES

87 DÍAS

1 MULLER

139 DÍAS

1 HOME

286 DÍAS

1 HOME

323 DÍAS

17 HOMES

365 DÍAS

1 HOME

243 DÍAS

1 HOME

224 DÍAS

1 HOME

350 DÍAS
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Diagnóstico principal

Diagnóstico secundario 1

Diagnóstico secundario 2

Esquizofrenia paranoide
Esquizofrenia Simple

Trast. Límite personalidade

Esquizofrenia Indiferenciada
Trast. Esquizofrenia paranoide
Trast. Esquizofrenia

Retraso mental

Trast. Esquizofreinoide
Trast. Esquizoafectivo tipo bipolar
Esquizofrenia paranoide
Trast. Mixto de personalidade

Capacidade Intelectual Limitada

Trast. Esquizoafectivo tipo bipolar
Trast. Mixto da Personalidade

Consumo perxudicial de alcohol

Trast. Tipo Bipolar
Trast. Mental Orgánico
Esquizofrenia Paranoide
Trast. Personalidade Esquizoide
Trast. Psicótico

Esquizofrenia Paranoide

Trast. Mixto Personalidade

Debilidade Mental Lixeira

Trast. Por consumo de alcohol

Trast. Mixto personalidade
Esquizofrenia Residual

Depresión neurótica

Esquizofrenia Paranoide
Esquizofrenia Paranoide

Trast. Ideas Delirantes
Persistente

Síndrome Dependencia Alcohol

Demencia
Esquizofrenia Paranoide
Trast. Mixto Personalidade
Esquizofrenia Paranoide
Psicose
Trast. Esquizoafectivo

Síndrome Dependencia Alcohol

Esquizofrenia
Esquizofrenia Simple
Trast. Inestabilidade Emocional

Consumo de Tóxicos

Esquizofrenia Paranoide
Trast. Disociativo da Motilidade

Trast. Histriónico da
personalidade

Esquizofrenia Indiferenciada
Esquizofrenia
Traumatismo Cerebral

Dano Cerebral

Apatía

Trast. Esquizofreniforme
Esquizofrenia

Autismo

Trast. Desadaptativo

Probable trastorno esquizoafectivo

Consumo perxudicial

Esquizofrenia

T. personalidade psicopática

Esquizofrenia Paranoide

Deterioro Cognitivo Leve

Esquizofrenia
Trast. Psicótico Mixto

Dependencia Cannabis
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CRPL RIBEIRA
Nº HOMES (H)

Nº MULLERES (M)

20-29 ANOS

30-45 ANOS

46-55 ANOS

56-65 ANOS

11

16

1H1M

4H 4M

4H 7M

2 H 4M

40,7%

59,2%

9,09 % H

36,36 % H

36,36 % H

18,18 % H

96,25 % M

25,00% M

43,75 % M

25,00 % M

IDADE E SEXO DAS PERSOAS USUARIAS
8
7
6
5
4
3
2
1
0
MULLERES

HOMES

20-29 ANOS

30-45 ANOS

46-55 ANOS

56-65 ANOS

Nº DE MULLERES

% MULLERES

Nº DE HOMES

% HOMES

11*

68,75 %

8**

72,72%

Perceptores de pensión

15

93,75 %

8

72,72%

Nº de hospitalizacións no

2

12,5 %

0

0,00 %

0

0,00 %

0

0,00 %

Baixas no Crpl

6

37,5 %

1

9,09 %

Baixas por defunción

0

0,00 %

0

0,00%

Con

Certificado

de

Discapacidade

2021
Altas por cumplimento de
obxectivos
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*No caso das mulleres hai 2 que teñen un certificado de discapacidade do 37%, 5 cun 65%, 1 cun 66%,
1 cun 68%, 1 cun 69% e 1 cun 81%.
**No caso dos homes, hai 1 que ten un certificado de discapacidade do 41%, 1 cun 51%, 1 cun 52%, 1
cun 54%, 2 cun 65%, 2 cun 68 % e dous en trámites.

PERSOAS USUARIAS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE E
PERCEPTORAS DE PENSIÓN
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Con Certificado de
Discapacidade

Perceptoras de pensión
MULLERES

HOMES

HOSPITALIZACIÓNS E ALTAS E BAIXAS DO CRPL
7
6
5
4
3
2
1
0

Nº Hospitalizacións no 2021

Altas por cumplimento
obxectivos

Baixas CRPL

MULLERES

17

HOMES

Defuncións

Nº DE DÍAS DE VINCULACIÓN DAS PERSOAS USUARIAS DO CRPL
DESAGREGADOS POR SEXO
7 HOMES

365

7 MULLERES

365

1 MULLER

179

1 MULLER

198

1 MULLER

347

1 MULLER

13

1 HOME

78

1 MULLER

17

1 HOME

186

1 HOME

204

1 HOME

200

1 MULLER

352

1 MULLER

165

1 MULLER

07

1 MULLER

167
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Diagnóstico principal

Diagnóstico secundario 1

Diagnóstico secundario 2

Esquizofrenia Simple
Esquizofrenia Hebefrénica
Trastorno Esquizotípico
Trastorno da Personalidade
Trastorno de Ideas Delirantes
Persistentes
Trastorno Bipolar
Esquizofrenia Catatónica
Trastorno Orgánico da Personalidade
Trastorno Esquizoafectivo
Trastorno da Personalidade Mixto
Esquizofrenia Indiferenciada

Trastorno da Personalidade
Esquizoide

Episodio actual maniaco con
síntomas psicóticos
Tendencia autista
Trastorno Esquizofreniforme
Orgánico
Trastorno Bipolar
Distimia

Trastorno Mixto da
Trastorno Bipolar
Personalidade
Trastorno Bipolar
Trastorno Somatomorfo
Trastorno da Personalidade Antisocial
Distimia

Trastorno Mixto da Personalidade

Intento autolítico

Trastorno Disociativo por Conversión Distimia
Trastorno de inestabilidade emocional
da personalidade
Esquizofrenia Indiferenciada
Esquizofrenia Paranoide
Trastorno Bipolar episodio
Trastorno Dependiente da
hipomaniaco
Personalidade
Trastorno Histriónico da
Trastorno de Ideas Delirantes
Personalidade
Trastorno Bipolar
Episodio Depresivo Grave sin síntomas Síndrome de Dependencia de
psicóticos
Alcohol
Deterioro cognitivo por causas
Trastorno mixto da personalidade
orgánicas
Esquizofrenia, predominio de clínica
Trastorno da Personalidade tipo
negativa
Evitativo Extremo
Esquizofrenia Hebefrénica
Trastorno Esquizoafectivo tipo Bipolar Psicosis Cicloide
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Distimia

Episodio Depresivo Grave con
síntomas psicóticos
Rasgos Disfuncionales da
Personalidade

Trastorno de Conversión
Probable Demencia con afectación
frontal

Esquizofrenia Hebefrénica

DIAGNÓSTICO PRINCIPAL DESAGREGADO POR SEXO
7
6
5
4
3
2
1
0
Esquizofrenia Trastorno Bipolar Trastorno da
Trastorno por
Personalidade Ideas Delirantes
MULLERES
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Trastorno por
Conversión

HOMES

Distimia

Depresión

VIVENDAS PROTEXIDAS

PERFÍS DAS PERSOAS USUARIAS

30-45 ANOS
Nº HOMES

12

46-55 ANOS

56-65 ANOS

5 HOMES

5 HOMES

2 HOMES

1 MULLER

3 MULLERES

4 MULLERES

60 %
Nº MULLERES

8
40 %

IDADE E SEXO DAS PERSOAS USUARIAS
6

5

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1
0
HOMES

MULLERES
30-45 ANOS

46-55 ANOS

21

56-65 ANOS

Nº DE
MULLERES

% MULLERES

Nº DE HOMES

% HOMES

Con Certificado de
Discapacidade

8

100%

12

100%

Perceptores de
pensión

8

100%

11

91,67%

Nº ingresos
hospitalarios en
unidades de
psiquiatría

0

1

Altas por
cumprimento de
obxectivos de
rehabilitación

0

0

Baixas

1

0

Baixas por

0

0

0

0

falecemento

A totalidade das persoas usuarias das vivendas protexidas contan con Certificado de Discapacidade.
Pasamos a indicar o Grao de discapacidade:
1 MULLER: 71%

1 HOME: 70%

1 MULLER: 67%

2 HOMES: 69%

1 MULLER: 66%

1 HOME: 68%

4 MULLERES: 65%

3 HOMES: 66%

1 MULLER: 64%

2 HOMES: 65%
1 HOME: 59%
1 HOME: 36%
1 HOME: 34%
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DÍAS DE VINCULACIÓN DAS PERSOAS USUARIAS DAS VIVENDAS PROTEXIDAS
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

365 365 365 365 365 106

323

365

365 365 365 365

ALTA

ALTA

M
31

M

M

M

M

M

M

M

365 365 365 365 365 365 365

BAIXA

*As persoas con días de vinculación inferior a 365, correspóndense con aquelas que foron nova alta ou
baixa neste ano.

Diagnóstico principal

Diagnóstico secundario 1

Trastorno esquizoafectivo
Trastorno Ideas Delirantes
Esquizofrenia Paranoide
Esquizofrenia Simple
Esquizofrenia Paranoide
Trast. da Personalidade Mixto
Esquizofrenia
Esquizofrenia Indiferenciada

Episodio Depresivo

Esquizofrenia Indiferenciada
Trast. da Personalidade Mixto
Esquizofrenia esquizofreniforme
Esquizofrenia paranoide
Esquizofrenia paranoide
Trastorno Bipolar
Trastorno Mixto da Personalidade
Psicosis crónica no orgánica
Esquizofrenia paranoide
Esquizofrenia paranoide
Esquizofrenia paranoide
Trastorno mixto da personalidade

Nivel Intelectual límite
Trast. Adaptativo mixto
Trastorno Abuso de sustancias

Distimia
Nivel Intelectual límite
Trast. Abuso de sustancias

Consumo perxudicial de alcohol
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Diagnóstico secundario 2

Nivel intelectual límite

7.

DESCRICIÓN DE ACTIVIDADES E

PROGRAMAS
CRPLs E VIVENDAS PROTEXIDAS
Rehabilitación cognitiva

Realízanse diferentes programas de Rehabilitación Cognitiva onde se traballan a
percepción, a orientación espacio-temporal, a creatividade, planificación, o razoamento, a
memoria, a linguaxe etc. que se atopan afectadas pola enfermidade.
Con estos programas, búscase aliviar os déficits cognitivos mediante a aprendizaxe de
técnicas compensatorias. Mellorar o manexo espacio-temporal, fomentar a capacidade nas
persoas usuarias de dar diferentes respostas en situación cotiás, promover o hábito de
anticipación e previsión de sucesos, organizar e reconstruir acontecementos vitais, aumentar o
emprego de asociacións mentais de uso común, coñecer e aprender datos imprescindibles para
un mellor desenvolvemento social, intentar incrementar o período de mantemento da atención
dunha actividade, disminuir o grao de dispersión da atención na realización de tarefas cotiás, a
recuperación de usos lingüísticos etc.
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Actividade Física e Exercicios Motóricos

Encamiñados a favorecer a mobilidade así como a coordinación, o equilibrio a expresión
corporal etc. Realízanse tanto nas instalación dos centros como nos pavillóns municipais dos
concellos onde se ubican as dúas sedes. Trátase a través destos programas, de que as persoas
usuarias, tomen conciencia de todo o seu corpo e das súas posibilidades de movemento, tanto
na sua motricidade grosa como da súa motricidade fina; así como de potenciar aspectos
relacionais con elas mesmas, co medio, e coas demáis a través da expresividade xestual, corporal,
verbal etc. Trabállase o tono muscular, o equilibrio, a respiración, a relaxación, a coordinación
xeral, a coordinación fina, o desenvolvemento sensorial, o ritmo, a orientación, a organización e
representación espacial, temporal e espacio-temporal, a interrelación, a expresividade, a
atención e a memoria.
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Autocoidado e Actividades Básicas da Vida Diaria

Trabállase tódolos aspectos relacionados co autocoidado, vestido, hixiene corporal,
apariencia persoal etc, así como o manexo das actividades domésticas da vida diaria, a xestión e
trámites, a utilización dos servizos públicos etc. para fomentar a autonomía das persoas usuarias.
Preténdese a través de diferentes programas de intervención o aumento da calidade de
vida, autonomía e capacidade de manexo co seu entorno e mellora do autocidado. Entre os
obxectivos está o facer ver ás persoas beneficiarias a necesidade do autocoidado, conseguir unha
axeitada autonomía e independencia para alcanzar unha vida o máis normalizada posible, e
conseguir un ritmo de vida saudable. Lograr unha maior participación nestas tarefas domésticas
si conviven coa familia, ou posibilitar que sexan capaces de levar una casa si viven sós, ou se se
prevé que nun futuro o vaian a facer.
Trabállanse as AVD básicas, os autocoidados de Aseo persoal (Hixiene e vestido) e de
Hábitos de vida (Alimentación, Sono e Saúde), así como as AVD instrumentais ou de autonomía
centradas na Vivenda (Aseo e Organización), Manexo Social (Manexo dos cartos, Comunicación
e Transporte e Recursos Comunitarios) e de coñecementos básicos (Lectoescritura, Habilidades
Numéricas e Orientación Sociocultural).

Psicoeducación, Automedicación e Prevención de Recaída

Neste área trabállanse os aspectos relacionados coa enfermidade, síntomas, causas,
factores de protección e vulnerabilidade, aderencia ao tratamento e información sobre as
medicacións e os seus efectos, prevención de recaídas, a importancia do seguemento médico,
recoñecemento de pródromos, manexo dos servizos de saúde e outros recursos etc, para que as
persoas usuarias adquiran hábitos saúdables e autonomía para o coidado da súa enfermidade.
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Autocontrol e Habilidades de Afrontamento

Preténdese promover a adquisión de estratexias, habilidades e ferramentas para o
manexo da ansiedade e o estrés que poden supoñer un risco na estabilidade e compensación da
súa enfermidade.
Entrénase ás persoas beneficiarias en estratexias de afrontamento do estrés, fomentando
a sensación de competencia persoal que incida nunha motivación para o afrontamento de estrés
producido polas situación da súa vida diaria. Este entrenamento está baseado sobre todo en
técnicas cognitivo-condutuais que pasan por traballar a relaxación, a mellora da autoestima, a
prevención

da

recoñecemento

ansiedade
e

e

a

depresión,

o

afrontamento das emocións

desagradables, o recoñecemento de pensamentos
negativos automáticos e distorsións cognitivas así
como a solución de problemas.

Habilidades Sociais

Lévanse a cabo diferentes programacións, referente ás Habilidades Sociais, competencias
e habilidades de axuste persoal e

social básicas, resolución de conflictos, convivencia,

autoestima etc. Traballando e entrenando a comunicación, a asertividade, as emocións, a
linguaxe non verbal, a resolución de problemas etc
O entrenamento en habilidades sociais é un procedemento educacional que busca
ensinar a executar comportamentos en situacións sociais. Hai que avaliar cada caso tendo en
conta os seus déficits e competencias para chegar a condutas diana a modificar e reforzar, así
como tamén, plantexar obxectivos concretos con cada unha das persoas usuarias; valorando as
tensións sociais e familiares, as incapacidades
instrumentais, os aspectos verbais e paraverbais.
Trabállanse as conversacións, a asertividade, pedir e
recibir axuda, pedir e dar información. Utilizamos
diferentes técnicas: as instruccións, ensaio condutual
ou rol-playing, modelado, feedback, reforzo social,
asinación de tarefas etc.
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Autoestima

Pretende axudar ás persoas a sentirse mellor consigo mesmas, gañar en confianza e
seguridade, e mellorar a súa vida cotiá e as súas relacións coas demáis persoas.

Integración Comunitaria

Realízanse saídas de índole cultural e social tratando de promover e favorecer a
participación social das persoas usuarias na comunidade, achegándoos aos diferentes recursos
comunitarios, fomentando a súa automonía para facer uso deles. Trátase de optimizar as redes
de apoio, promovendo tamén a participación comunitaria de modo que as persoas beneficiarias
desenvolvan habilidades que favorecerán a súa integración á par que o recoñecemento e
aceptación por parte dos demais. Deste xeito promóvese a sensibilización e movilización social.
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Tempo de Lecer

A través dos programas de actividades de lecer, promóvese a realización das mesmas,
dun xeito normalizado e na comunidade, facilitando ás persoas usuarias o aproveitamento das
mesmas. Fomentando actitudes favorables encamiñadas ao tempo de lecer, rompendo cos
temores, traballando os prexuizos e focalizándoos cara as vantaxes. Incrementando a autonomía
e a ocupación do tempo libre en relación aos recursos comunitarios e fomentando actitudes
favorables dos membros que compoñen o seu entorno inmediato.
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Prelaboral

Realízanse programas de axuste laboral traballando neles o adestramento das habilidades
necesarias para adquirir un bo axuste laboral e fomentar a búsqueda de emprego a través de
obradoiros prelaborais e programas específicos. Para preparar a unha persoa con problemas de
saúde mental para traballar, deben terse en conta as características e exisencias do posto a
desempeñar, valorar os intereses vocacionais e a motivación da persoa para o traballo, valorar as
capacidades persoais para desenvolver un traballo e valorar as capacidades para buscar e atopar
emprego.
Nos programas de axuste laboral trabállanse todos estes aspectos, así como tamén, a
asistencia, a puntualidade, o aseo e coidado persoal, a actitude cara o traballo, a organización e
a realización de tarefas, a comprensión e seguemento das instruccións, dar prioridade ás tarefas,
á iniciativa, á reación ante o traballo repetitivo e aos cambios de traballo. Tamén se da especial
importancia á interación coas persoas compañeiras, á capacidade para iniciar e manter
conversas, á capacidade para solicitar ou ofrecer axuda, á capacidade para expresar críticas e
valoracións, á administración do tempo, o manexo de situación estresantes, etc.
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Intervención, Asesoramento e Apoio ás Familias

Ofréceselle ás familias, información asesoramento e apoio para o manexo das dificultades
que comporta a convivencia cun familiar que padece problemas de saúde mental. Trátase de que
as familias adquiran ferramentas e coñezan os recursos axeitados para mellorar a convivencia e
a asistencia do seu familiar. A familia é un pilar importante na rehabilitación e na integración do
familiar que padece a enfermidade.
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CENTRO OCUPACIONAL

Área de información, valoración, seguemento e orientación

Servizo de valoración, seguemento, avaliación e coordinación:

Avaliación de necesidades

Plan de Atención Individual (PAI). A elaboración do PAI corresponde ao equipo interdisciplinar e
inclúe as seguintes áreas:
•

Área Socio-Familiar

•

Área Sanitaria-Física

•

Área Funcional-Educativa

•

Área Psicolóxica

Seguemento do PAI

Servizo de información, orientación e formación a familiares:
•

Acollida e valoración de necesidades da familia

•

Avaliación de necesidades e intensidade de apoios

•

Plan de apoio familiar

•

Seguemento e avaliación do plan de apoio familiar

Área de formación básica e instrumental
•

Servizo de asistencia ás actividades da vida diaria

•

Servizo de adestramento en habilidades sociais

•

Servizo en adestramento nas actividades da vida diaria

•

Psicoeducación da persoa usuaria

•

Prevención de recaídas

•

Servizo de seguemento, supervisión e acompañamento ás citas médicas
psiquiátricas ou de enfermería
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Área de actividades e programas:
•

Servizo de actividades de tempo de lecer

•

Actividades de convivencia, animación sociocultural.

•

Actividades sociais

Área de formación profesional:
•

Axuste persoal e social

•

Formación prelaboral

•

Formación para o emprego

•

Orientación e intermediación laboral

•

Emprego con apoio

Área de servizos xerais:
•

Servizo de limpeza e mantemento

•

Servizo de xestión e administración

•

Supervisión e vixianza
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8.

OUTROS PROGRAMAS

PROGRAMA DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA RESIDENCIAL E PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA (ASORPA)
Programa financiado por Feafes Galicia a través do cal se prestan servizos de orientación,
información, asesoramento, adquisición de habilidadades básicas de xeito continuo, a persoas con
problemas de saúde mental e as súas familias e achegados no propio domicilio, facilitando ás persoas
unha atención integral e persoalizada en pro de, paulatinamente ir adquirindo hábitos e fomentando a
autonomía.
O número de persoas atendidas a través deste programa foi de 4
persoas, 1 home e 3 mulleres.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E APOIOS (INFORAPA)
Programa financiado por Feafes Galicia a través do cal se presta servizos de orientación,
información e asesoramento de xeito continuo a persoas con problemas de saúde mental e as súas
familias e achegados así como tamén a profesionais de diferentes ámbitos da saúde, educación do social
e a poboación xeral que poda ter interés en coñecer a realidade do noso colectivo. O número total de
persoas atendidas a través deste programa durante o 2021 foi de 453 en servizos de información e
orientación, 203 homes e 250 mulleres, 246 persoas en servizos de asesoramento, 92 homes e 154
mulleres, e 152 en apoio sociocomunitario, 69 homes e 83 mulleres.
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PROGRAMA DE IGUALDADE FINANCIADO POLA CONSELLERÍA DE IGUALDADE
É un programa dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade.
Dende a entidade realízase este
programa dirixido a mulleres do entorno
rural das comarcas de Muros, Noia e
Barbanza con doenzas mentais prestando
servizos de orientación e información
singularizados, de atención, orientación e
asesoramento persoal e social, así como de
apoio directo nas relacións con outras
entidades, organismos e servizos que lle
faciliten ás mulleres beneficiarias o seu
proceso de integración social, servizo de atención psicolóxica, a actividades para a adquisición de
habilidades persoais e sociais básicas ou de competencias para a mellora da empregabilidade.
O número de mulleres atendidas a través deste programa durante o 2021 foi de 8 mulleres.

PROGRAMA DE APOIO E SOPORTE INTEGRAL PARA FAMILIARES DO IRPF
Este programa busca favorecer a continuidade e a proximidade na atención ás persoas con
enfermidade mental crónica e o desenvolvemento da súa autonomía persoal e tamén fortalecer as
capacidades das persoas coidadoras no manexo de determinadas situacións tanto intrafamiliares como
persoais.
Está dirixido a persoas con enfermidade mental, ás súas familias e achegadas principalmente,
que presentan de forma constante dificultades nas áreas básicas da vida diaria, no seguemento dos
tratamentos, na continuidade da atención sociosanitaria, no acceso aos dispositivos e recursos para a
integración e inclusión social, na participación de actividades na comunidade e, no caso das familias,
atrancos na súa labor tanto como coidadoras como de manexo persoal da situación.
O Programa ten como obxectivo principal facilitar os apoios e acompañamentos necesarios para
a recuperación e integración das persoas con enfermidade mental, favorecer o seu acceso aos recursos
socio comunitarios e fortalecer ás familias ou coidadoras informais, na súa tarefa de mediación e
manexo de situacións no ámbito intrafamiliar.
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O número de persoas atendidas a través deste programa durante o 2021 foi de 26 persoas, 4
homes e 22 mulleres.

PROGRAMA DE OCIO, BENESTAR E RESPIRO DO IRPF
Consiste na realización de actividades específicas dirixidas ás persoas con enfermidade mental e
as suas familias que sirvan de apoio e respiro tanto á persoa con enfermidade mental, como á familia
coa que convive. Estas actividades son diferentes ás desenvolvidas noutros programas ou servizos que
ten a entidade (por exemplo, saídas de fin de semana, visitas culturais,…) O seu obxectivo xeral é
favorecer a calidade da convivencia familiar, proporcionando oportunidades de respiro ás persoas con
enfermidade mental grave ou crónica e á familia coa que conviven.
O número de persoas atendidas durante o 2021 a través deste programa foi de 19, 9 mulleres e
10 homes
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PROGRAMA PREVIR DO IRPF
Este programa de atención temperá está dirixido a persoas con idades comprendidas entre os
16 e os 25 anos, que se atopen en período crítico de ata un mínimo de 5 anos tras o inicio da psicose.
Período crítico, onde as intervencións psicosociais, son fundamentais para levar a cabo accións
preventivas que permitan reducir factores de risco e fortalecer factores de protección.
As persoas beneficiarias teñen diagnósticos prioritariamente de trastornos psicótico Entre o
conxunto de diagnósticos prioritariamente asociados, compréndense os seguintes:
- Esquizofrenia
- Trastorno esquizotípico
- Trastorno de ideas delirantes
- Trastornos psicóticos agudos
- Trastornos esquizoafectivos
- Trastorno esquizofreniforme
- Trastornos psicóticos non orgánicos
A través deste programa atendéronse durante o 2021 a 6 persoas, sendo na súa totalidade
homes.

PROGRAMA DE APOIO SOCIOEDUCATIVO-COMUNITARIO E PREVENCIÓN DA SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA NO MEDIO RURAL PARA PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL EN GALICIA
Este programa comprende diferentes actuacións de corte psicosocial centradas na persoa, a través del,
serán os profesionais os que acheguen e faciliten os recursos e diferentes servizos ás persoas beneficiarias,
prestando un apoio individualizado e persoal, adaptado a situación de cada persoa e familia, cun enfoque
integrador no que se busca a participación activa, tanto das persoas que reciben os servizos, como dos recursos
sanitarios, comunitarios, sociales e educativos da súa contorna.
Acercar os servizos sanitarios, sociocomunitarios e educativos para mellorar a calidade de vida das
persoas con problemas de saúde mental sen distinción de idades e diagnósticos e as súas familias e achegadas.
Mellorar a atención psicosocial das persoas con problemas de saúde mental e as súas familias nas
comarcas de Muros-Noia e Barbanza
Durante o 2021 atendéronse a sete persoas, 1 muller e 6 homes.
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9.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
Actividades de Sensibilización
Actividades dende a perspectiva da Saúde Mental levadas a cabo pola entidade
8 de Marzo
Mes do orgullo Xuño
10 de Outubro
25 de Novembro
Expo Decembro 2021-Xaneiro 2022
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10. RECURSOS HUMÁNS DA ENTIDADE
COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA:
José Ramón Girón García-Presidente
Susana Domínguez Pérez-Vicepresidenta
Jesús María Martínez Romero-Tesoreiro
Isabel Fernández Lema-Secretaria
Mª Eugenia Olveira Brión-Vogal
Jonathan Romay España-Vogal
Elvira Gómez Santos-Vogal
M. Carmen Martínez España-Vogal
EQUIPO A CREBA SAÚDE MENTAL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Traballadora Social
1 Pedagoga
2 Psicólogas
4 Monitoras
1 Mestra de taller
1 Coidadora
2 Educadas Sociais
1 Técnico en Atención Sociosanitaria
2 Condutores
1 Técnica Administrativa

APOIO TÉCNICO
•
•
•
•
•
•

Asesoría Laboral, Contable e Fiscal/Tesorería e Facturación:
Algalia e Landín
Recursos Operativos:
Inxenio (Web, Hosting)
Control Legalidade
Umivale (Riscos Laborais e Vixiancia de saúde), Bio-ambiental (Control de plagas), C.L.T.( LOPD)
e IGM (Seguridade)

•
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11. FORMACIÓN

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS CRPL NOIA
FORMACIÓNS

Nº DE TRABALLADORES

FORMACIÓN T.P

9

TICS

5

MOODLE

2

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS CRPL RIBEIRA
FORMACIÓNS
Nº DE TRABALLADORES
FORMACIÓN T.P.
4
TICS
3
MOODLE
2

ALUMNADO DE FORMACIÓN:
En Noia durante o 2021 realizaron o seu Practicum 3 persoas: 1 do Grao en Psicoloxía e outra do Grao
de Ciclo Medio de atención ás persoas en situación de dependencia e 1 de traballo Social
En Ribeira durante o 2021 realizaron o seu Prácticum 4 persoas: 2 no grao de educación social, 1 no
grao de Psicoloxía e 1 no grao de traballo social.

VOLUNTARIADO:
En Noia colaborou unha Traballadora social e psicóloga
En Ribeira non houbo persoal voluntario
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12. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servizo de comedor: para as persoas usuarias que así o precisen.
Servizo de Transporte: a entidade dispón de:
3 minibuses: dous de 18 e un de 23 prazas.
3 furgonetas de 9 prazas.

O servizo de transporte utilízase diariamente para
os desplazamentos das persoas usuarias, tanto
para acudir ao Crpl, como para tódalas xestións e
acompañamentos necesarios, así como para a
saídas de integración comunitaria.
Debido á dispersión xeográfica , o servizo de
transporte é utilizado por un 95 % das persoas usuarias do Crpl de Noia para acudir ás actividades diarias
así como polo 100% para o resto das actividades que implican desprazamentos. .
En Ribeira o servizo de transporte foi utilizado por un 85,18 % das persoas usuarias do Crpl para acudir
ás actividades diarias así como polo 100 % para o resto das actividades que implican desprazamentos.
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13. MEDIDAS COVID 19
Mantemos unha formación continua respecto ás medidas de seguridade frente a Covid para evitar o
olvido e a relaxación das mesmas, así como unha actualización constante en función dos cambios da
situación epidemiolóxica. Maioritariamente, as persoas usuarias que acuden ao CRPL manteñen unhas
medidas de seguridade bastante axeitadas, aínda que algunhas persoas seguen necesitando supervisión
e acompañamento para manter esas medidas, ben sexa porque as olvidan ou porque a súas capacidades
dificultan a adopción das medidas.
Durante todo o ano tivéronse en conta as diferentes medidas e restricións procedentes dos
concellos de procedencia das persoas usuarias da contorna, que variaban según a situación
epidemiolóxica de cada concello.
Proporciónase diariamente máscaras, tendo a disposición de tódalas persoas usuarias xel
hidroalcólico, tanto nas instalación como no transporte.
O 100 % das persoas usuarias do Crpl vacináronse coa pauta completa, recibindo algunhas das
persoas usuarias o reforzo no pasado mes de decembro.
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14. A CREBA NOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
Medios escritos e dixitais:
La Voz de Galicia: 11 publicacións
El Correo Gallego: 7 publicacións
Galicia press: 1
Noticias Vigo: 1
Web Saúde Mental Feafes Galicia: 1
Web Xunta de Galicia: 1
Canal Rias Baixas: 1
Canal Barbanza: 1

Outros medios dixitais:
WEB Entidade:www.acreba.org
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Redes Sociais:

@A_Creba https://twitter.com/A_Creba

783 seguidoreshttps://www.facebook.com/acreba.saudemental
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15. ORGANISMOS E ENTIDADES
COLABORADORAS
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Concellos de:

Noia

Boiro

Riveira

Lousame

Porto do Son

Outes

Rianxo

Outras entidades

Cofradía da Dorna
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