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Organización de Xordos de Galicia “XOGA”
1.1.Presentación de Xoga
¿Quen Somos?
A Organización de Xordos de Galicia xurde no ano 1.990 como entidade de carácter
provincial, e no ano 2.015 un grupo de Persoas con Discapacidade Sensorial, as súas
familias, profesionais cunha forte idea, convicción e pretensión de crear unha soa
organización dirixida a persoas con discapacidade sensorial (discapacidade auditiva,
visual e de linguaxe) e que fora ante todo unha organización participativa, flexible e
aberta a todos para así conseguir dunha mellor forma e o mesmo tempo igualitaria a
hora de defender os dereitos fundamentais, así coma lograr mellorar a calidade de
vida e benestar das persoas con discapacidade sensorial da Comunidade Autónoma de
Galicia. Por este motivo comezaron un proceso transformador que culminou o 2 de
Novembro do 2.015 coa modificación estatutaria o conbertirese nunha entidade de
carácter autonómico denominada na actualidade Organización de Xordos de Galicia
(en adiante Xoga).
A Xoga é unha entidade de iniciativa social, sen ánimo de lucro que se rexe polos
principios democráticos, cuia ferramenta válida para a representación dos intereses
das persoas con discapacidade sensorial (discapacidade auditiva, visual e de linguaxe),
as súas Familias, Profesionais en tódolos ámbitos da sociedade, desenrolando un
traballo de interlocución para ofertar unha serie de Servizos e Actividades accesibles
as persoas con discapacidade sensorial (discapacidade auditiva, visual e de linguaxe) da
Comunidade Autónoma de Galicia que estean asociadas a Xoga, segundo o Artigo 6º e
7º dos seus Estatutos.
Así mesmo, no futuro poderían integrarse outros asociados, segundo o establecido na
Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora do dereito de asociación e demais
normas do ordenamento xurídico español e da Comunidade de Galicia, así como as
que en cada momento lle sexan de aplicación.
Nembragantes, os Servizos e Actividades que ofertará e realizará Xoga non están
restrinxidas exclusivamente a beneficiar os seus membros Asociados, senón abertas a
calquer usuario (tanto persoas físicas coma xurídicas) interesados en coñecer aspectos
propios da Comunidade Xorda, estes poden ser:


Persoas con discapacidade auditiva (persoas con discapacidade auditiva
que se comuniquen mediante os distintos medios de comunicación
coma a Lingua de Signos, Lingua Oral, etc).
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Persoas con discapacidade visual (se comuniquen mediante os distintos
medios de comunicación coma Lingua de Signos, Lingua Oral, etc).
Persoas con problemas de Linguaxe (persoas con discapacidade no
linguaxe, fala e voz).
Persoas oíntes (fillos, irmáns, tíos...) de persoas con discapacidade
sensorial.
Amigos de persoas con discapacidade sensorial.
Profesionais (mestres, logopedas, etc).
Entidades Públicas ou Privadas de toda a Comunidade Autónoma de
Galicia.

Segan os Estatutos que rexen, para o cuprimento do seus fins e o desenrolo dos
Servizos e Actividades, a Xoga contará con tódolos medios persoais e materiais
adecuados para a organización idónea, podendo promover a constitución doutras
delegacións ou participar na que xa estean constituídas cando resulte conveniente a
tales efectos.

1.2.A nosa Misión, Visión

A nosa Misión
Representar e defender os intereses globais das persoas con discapacidade sensorial e
das súas familias, ante a sociedade, administracións e demais institucións,
sensibilizando a sociedade en relación ca xordeira ea xordocegueira e promovendo o
diagnóstico precoz e a atención temperá.

A nosa Visión
Dende Xoga traballamos para previr a xordeira ea xordocegueira, promover o
diagnóstico precoz, a intervención temperá tanto a nivel sanitario como educativo, e
converternos en centro referente en deficiencia sensorial.
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1.3.Composición da Xunta Directiva

Os seguintes Membros da Xunta Directiva foron elixidos, segan o Artigo 17º dos
Estatutos de Xoga en Pontevedra.
Cargo





Presidenta
Secretario Xeral
Tesoureira
Vogal

Nome e Apelidos
Dª. Mª Jesús Monterde García
Dª. Pilar Iglesias Fernández
Dª. Rosa María Piñeiro Castro
Dª. Carla Fernández Fernández
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SERVIZOS DIRIXIDOS OS NOSOS GRUPOS DE INTERÉS
2.1.Formación Regrada e non Regrada

Entendido coma un servizo que, dotado do equipamento e condicións necesarias, se
poidan impartir cursos de formación ocupacional dentro do Plan de Inserción
Profesional da Xunta de Galicia, así como cursos de formación básica, lecto-escritura,
técnicas de busca de emprego, habilidades sociais, así como actividades formativas e
culturais que ó longo do tempo poidan ir xurdindo, entre os máis destacados son;
Cursos de Comunicación de Lingua de Signos, impartesen a través de Xoga van
dirixidos a persoas oíntes (familiares, amigos, profesionais, etc) que desexen
comunicarse mediante a Lingua de Signos coas persoas con discapacidade auditivas,
estes cursos constan A1, A2, B1 e B2 teñen unha duración total de 60 horas cada nivel
e realizase segan cada ano escolar.
O obxetivo destes cursos é de sensibilizar a problemáticas das persoas con
discapacidade auditiva e dar a coñecer dita lingua a sociedade maioritariamente
oínte, este é o primeiro paso para lograla inclusión entre persoas con discapacidade
auditiva e oíntes, dado que esta modalidade lingüística constitúe a lingua natural das
persoas con discapacidade auditiva que conforman a nosa Comunidade.
Impartesen en Xoga cursos e talleres que van dirixidos a persoas con discapacidade
sensorial:
a) Reciclaxe de Lingua de Signos.
b) Autonomía Persoal dende as Novas Tecnoloxías.
c) Cursos de lecto-escritura (galego e castelán).

2.2.Asistencial
Entendido coma un centro no que se ofertan servizos de carácter asistencial, con
certos recursos, en primeiro lugar, os/as Intérpretes e Guíaintepretes de Lingua de
Signos e outros profesionais coma traballadores sociais, profesores de lingua de signos,
logopedas, psicólogos, etc. Con este Centro preténdese conceder autonomía persoal e
xurídica as persoas con discapacidade sensorial.
Neste senso tódolos profesionais traballadores sociais, psicólogo, logopeda, etc deben
desenrola-lo seu servizo cunha metodoloxía participativa: traballar “con” e non “para”.
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Traballase “con” e “dende” os propios suxeitos, tendo en conta a súa lingua, súa
historia, súa cultura e a súa identidade social.

Servizo de Asesoramento e Orientación; a finalidade primordial do servizo é a de
mellora-la calidade de vida das persoas con discapacidade sensorial, a través da
procura de respostas e solucións axeitadas ás necesidades específicas de cada persoa
ou do colectivo no seu conxunto.
As actuacións de carácter asistencial que consideran ás persoas con discapacidade
sensorial como suxeitos pasivos e receptores de servizos, converten a estas persoas en
meros suxeitos da intervención social. Debemos ter en conta unha dimensión
fundamental, as respostas e solucións creativas que aportan os propios suxeitos
implicados e utiliza-las súas propias respostas para resolver as situacións que
presentan.

Servizo de Intérpretes e Guíainterpretes de Lingua de Signos, ofertado ás Persoas
Xordas, Xordocegas, ás súas familias e ó resto da sociedade, maioritariamente oínte,
para cando precisen un Intérprete e Guíainterprete de Lingua de Signos en calquera
situación diaria na que se poida precisar.
Estes servizos de interpretación ou tradución desenvolveranse a través dos distintos
medios tecnolóxicos e presenciais existentes na actualidade:
a) Servizos Puntuais: chamadas telefónicas, acompañamentos persoais a
consultas médicas, reunións veciñais e outras actividades da vida diaria.
b) Servizos Protocolarios: son os realizados nos plenos, electorais, ….. dentro das
administracións públicas.
c) Servizos Políticos: son aqueles coma mitins, charlas,….a efectos políticos.
d) Servizos Educo-Formativos: a tradución dos cursos de formación básica e
ocupacional que se desenvolvan nas aulas do Centro de Formación.
e) Servizos Xurídicos: son os realizados no xulgado, policía nacional, etc e nos
diferentes departamentos pertencentes a administracións de xustiza.
f) Servizos Culturais-Lúdicos:
nas obras de teatro, signoguías, visitas
culturais,etc.
Servizo de Acompañamento; son actuacións dirixidas a mitigar as necesidades de
acompañamento dos colectivos mais desfavorecidos os maiores , adultos e menores
dentro da nosa comunidade e na sociedade en xeral:
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a) Para paliar e previr situacións de exclusión principalmente pola súa deficiencia
na lecto-escritura tanto en galego coma en castelán, ou cualquera outro idioma
escrito e oral.
b) Sexa un referente para a correcta inclusión persoal, escolar y social das persoas
con discapacidade sensorial.
Servizo de Proximidade; este servizo, consiste en acercar ás persoas con
discapacidade sensorial ás instalacións de Xoga para que poidan solicitar ou participar
nos servizos e actividades que levemos a cabo, en especial, de índole formativo e
cultural. Creemos importante crear este servizo atendendo á realidade das persoas
que viven nas zonas rurais de Galicia, xa que a dispersión xeográfica e a falta de
transporte público dificultan os desprazamentos destas persoas, agravando as
situacións de illamento social. Ademais, o baixo nivel económico derivado do
desemprego ou, no seu caso, das percepcións de pensións asistenciais, impiden que
estas persoas poidan facer uso de outro tipo de transporte de natureza privada como,
por exemplo, os taxis, debido ó importante custo económico que supón.
Co cal sería atendido por dúas persoas condutoras que recollan en dous
“monovolumen” ás persoas da zona rural que desexen participar de calquera
actividade que levemos a cabo. Xustifícase a necesidade de contar con dous
condutores e dous monovolumen pola dispersión xeográfica e o illamento destas
persoas nas zonas rurais e pola limitación das prazas destes vehículos.
Servizo de Voluntariado; Xoga promove o voluntariado, mediante o compromiso de
persoas voluntarias formadas especificamente para o fin proposto e no marco dun
proxecto estable, dirixido ós sectores mais vulnerables da comunidade xorda: as
persoas xordocegas e persoas xordas en situación de illamento social e comunicativo.
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ACTOS/EVENTOS ANUAIS
A Xoga realiza anualmente actos/eventos conmemorativos. Iniciativas que supoñen un
paso mais para a súa promoción, protección e normalización, e que responde a un
camiño forxado co esforzo, tesón e compromiso.
Grazas o traballo coordinador de Xoga, o noso momento organizativo, as familias,
centros, administracións públicas e outras organización privadas e do terceiro sector.
Tratase de oportunidades importantes para difundir unha imaxe positiva das persoas
con discapacidade sensorial. Asemade, estas conmemoracións serviran para recordar a
tódolos estamentos que conforman a nosa sociedade, o papel fundamental para a
transmisión de ideas, relación persoais e sociais, e de intercambio de coñecementos.
Canto maior se o recoñecemento e a su transcendencia para moitas persoas con
discapacidade sensorial,con mais facilidade adoptaranse actitudes de tolerancia e
empatía entre a cidadanía. A declaración deste día promoverá o recoñecemento
cidadán destas reinvidicacións e servirá ademais, para chamar a atención o conxunto
da sociedade sobre o noso colectivo.
Celebraremos a capacidade galega de pontes de sensibilización e coñecemento mutuo,
e comprobaremos cómo cada vez mais, impóñense principios de solidarizade e de
equidade social. Estes días mencionados no párrafo inferior converteranse nun motivo
máis para recordar a necesidade de sumar esforzos para que todos, sen exclusión,
poidamos exercer os nosos dereitos como cidadáns.

Data
21 de Febreiro
08 de Marzo
17 de Maio
14 de Xunio
24 de Setembro
30 de Setembro
25 de Novembro
03 de Decembro
05 de Decembro

Dia Internacional da Lingua Materna
(nenos xordos e oíntes con lingua de signos)
Día Internacional da Muller Traballadora
Dia das Letras Galegas=Lingua de Signos Galega
Día Nacional das Linguas de Signos Españolas
Día Internacional das Persoas Xordas
Día Internacional do Tradutor e Intérprete
Día Internacional contra a Violencia de Xénero
Día Internacional da Discapacidade
Día Internacional do Voluntariado
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OUTRAS ACCIÓNS
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