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VAICHE BOA

VIgalicia, a Oficina de Vida Independente
Ninguén, durante os moitos anos da nosa experiencia, ocupouse de
ofrecer unha solución axeitada ás nosas situacións de dependencia
para facilitarnos a vida independente. E agora mesmo, tampouco.

Actualmente é practicamente imprescindible dispor dunha
organización formal para prover a Asistencia Persoal, e Vigalicia,
administrada polos propios usuarios, prové de servizos de Asistencia
Persoal a usuarios autoxestores de diversas áreas de Galicia.

Oficina de Vida Independente de Galcia

VIgalicia é unha
asociación de ámbito
galego formada por
usuarias de asistencia
persoal na súa vida
diaria, acorde coa
filosofía de Vida
Independente.
Os valores da entidade
son os dereitos humanos
e civís, a axuda mutua, a
disposición para exercer
poder sobre un mesmo, a
responsabilidade sobre a
propia vida e accións, o
dereito a asumir riscos e
a inclusión na
comunidade.
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Como institución colabora coa administración
para mellorar a atención a persoas con
diversidade funcional axustando os recursos
para a autonomía persoal e a inclusión das
persoas en
situación de
Dispomos de
dependencia.
capacidade,
Por tales razóns,
competencia e VIgalicia debe estar
experiencia no presente nos
espazos onde se
deseño e a
deseñen ou se
operativa de AP decidan políticas,
fórmulas, recursos,
etc., cuxos destinatarios obxectivo somos nós e as persoas en nosas
mesmas circunstancias de dependencia: con voz propia.

A xente interesada por VIgalicia son:

Persoas en situación de dependencia promotoras do Modelo de Vida
Independente.
Persoas en situación de dependencia que queren autoxestionar a súa AP.
Familias de persoas compracidas polas cotas autonomía e conciliación
achegadas.
Asistentes persoales satisfeitos co seu emprego.
Quen non consideran a institucionalización como unha opción de vida a
elixir.

As persoas como nós consideramos de valor vital:

Dispor de Asistencia Persoal suficiente para poder desenvolver unha vida
na propia contorna social: Ser, sentirse e actuar como unha cidadá ou
cidadán máis. Garantir o control da vida por un mesmo, sen intermediarios.
Elixir e poder tomar decisións para o básico, o instrumental e o preciso
para o desenvolvemento persoal.

Para satisfacer as necesidades e metas dos
autoxestores, en VIgalicia procuramos:

Facilitar un recurso útil, flexible e sinxelo, ademais de necesario, a persoas
en situación de dependencia que queren ter unha vida independente e
participar das oportunidades que a súa contorna social ofrece a todos os
cidadáns.
Proporcionar unha fórmula de autoxestión dos apoios que permite decidir
cando, como, quen axuda a realizar as actividades da vida que tocan a
intimidade, a privacidade, a confianza e o coidado do propio corpo.
Resolver as necesidades asistenciais mediante un custo xusto para un
recurso eficaz, eficiente e produtivo, e flexíbel.
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Como se poden
satisfacer as
necesidades
asistenciais
persoais?
Mediante a provisión
de recursos
financeiros, vía pago
directo a un PDF,
para que poida
contratar os
servizos dos
Asistentes
persoales,
directamente
elixidos e
persoalmente
adestrados para
cumprir coas súas
necesidades
asistenciais na
contorna domiciliar,
laboral, social e de
comunidade en
xeral.
Xestionando un
sistema de rendición
de contas simple,
transparente e que
efectivamente
verifique o uso dos
fondos e os
recursos
contratados,
conforme aos
obxectivos fixados.
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Esta entidade diferénciase
doutras do sector porque
• o noso importante coñecemento
sobre modelos para a vida
independente,
• a nosa competencia técnica
como promotores de receitas
favorecedoras da autonomía
persoal e inclusión,
• e a nosa experiencia persoal
como xente en situación de
dependencia,
demostraron ser valiosos para
nós, para as persoas nas nosas
mesmas condicións e para a
sociedade en xeral.

A organización conta,
ademais, con varias
características de singular
relevancia:
a necesidade individual de todos e
cada un dos membros de dispor
de recursos de asistencia vitais,
o compromiso vocacional do
traballo voluntario,
a autoxestión e o apoio entre
iguais como modelo organizativo
para a Asistencia Persoal,
e a rede de traballo e de
coñecemento da que formamos
parte.
Características que inflúen na
fiabilidade institucional.

Como promotores, o éxito da nosa misión pódese medir
Somos responsables de que miles de persoas en toda España dispoñan de
Asistencia Persoal: Logramos o recoñecemento legal en España da Asistencia
Persoal na Lei ‘de dependencia’. Logramos pór de acordo a todos os grupos
políticos do Parlamento de Galicia e a aprobación dunha proposición non de Lei
para crear un Sistema galego de Asistencia Persoal para a Vida Independente
(que finalmente se concretou só moi parcialmente). Contribuímos en distintos
graos á posta en marcha de programas de Asistencia Persoal en outras
comunidades de España e doutros países. Promovemos e alcanzamos melloras
nas fórmulas de provisión de Asistencia Persoal. Estamos permanentemente
axenciando melloras para os sistemas públicos de Asistencia Persoal.

Oficina de Vida Independente de Galcia
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A actividade de VIgalicia cara á sociedade
introduce ademais un aspecto filosófico de
transcendencia
Representamos aquí unha corrente internacional cuxo ideario de vida independente
significa unha renovación da visión de intervención social e da orientación nos
servizos ás persoas discapacitadas, cuxa solvencia e eficiencia está demostrada.
Ata o punto de constituír a sustancia medular da Convención dos dereitos das
persoas con discapacidade, da cal España é asinante na ONU .

Dispomos coñecemento e aplicacións prácticas para que toda
persoa en situación de dependencia poida exercer o poder de
decisión sobre a súa propia existencia e participar activamente na
vida da súa comunidade.
Encarnamos a opción desde e por quen precisan garantir os
recursos para autoxestionar as nosas diferenzas e vulnerabilidades,
a innovación en política social prol vida digna e diversidade.
Achegamos innovación e saudable pluralidade a un sistema
ancorado no modelo médico-rehabilitador da dependencia. As
achegas do modelo social e da diversidade permean a Convención
e as políticas públicas da maioría dos países desenvolvidos.
Oficina de Vida Independente de Galcia

NADA SOBRE NÓS
SEN NÓS, é o lema do
Movemento de Vida
Independente para
comunicar a idea de
que non hai unha
política lexítima sin
contar coa
participación
completa e directa das
persoas dstinatarias.

4

VAICHE BOA Número 10

22 feb 2018

Dez anos despois da aprobación dunha Proposición non de Lei para a
construción dun sistema de asistencia persoal digno e a aprobación polo
Parlamento de Galicia,

qué trata de conseguir VIgalicia?
Queremos un Sistema galego de Asistencia Persoal para a Vida Independente
que materialice aquela PNL de 2007,
posibilitando a independencia real das
persoas. Mediante un esquema
baseado en:
PDFs con necesidades de apoio que
queiran autoxestionar a súa AP.
• Cómputo da intensidade de AP
baseada en horas, conforme ás
necesidades asistenciais do plan de
vida da persoa, e provisión da
mesma.
• Contratación directa por parte do
usuario, conforme á natureza da
relación usuario-traballador (por
confianza e intimidade). Admisible
conforme a Estatuto dos
Traballadores, en marco diferente ao
da Lei de promoción de autonomía
persoal.
• Formación non esixible para a
contratación, pero si como dereito
das e os traballadores, enfocada
desde o modelo de Vida
Independente para que os traballadores comprendan o rol do asistente
persoal, historia, dereitos e prevención de riscos
laborais. Máximo, 40 horas.
“É importante que o uso de calquera tipo
de apoio considérese parte dos gastos
• O máis lixeiro e efectivo: un programa con
garantías. O máis desexable: unha lei que regula a relacionados coa discapacidade, xa que
tales servizos de apoio axudan a
AP autoxestionada para a Vida Independente.
fomentar a inclusión na comunidade e a

Mentres tanto, o máis pronto, pódese e
débese mellorar a concesión de axudas
individuais destinadas á adquisición de
Servizos complementarios de AP:
• Mediante unha axuda para contratar servizo de AP
ata completar 77 horas/semana libres de repago
(referencia Programa Vida Independente Madrid,
sen copago).
• Dispoñibilidade da axuda desde xaneiro a
decembro, con seguridade e estabilidade.
• Posibilitar a contratación directa.
• Avaliación por parte do usuario.
Oficina de Vida Independente de Galcia

vida independente. Os asistentes
necesarios para participar nas
actividades culturais e de lecer deben ser
gratuítos. Tampouco debería haber
restricións sobre cando, onde e para que
tipo de actividades utilizar a asistencia, a
nivel nacional e internacional.
A obrigación de respectar non só inclúe
un aspecto negativo. O seu aspecto
positivo require que os Estados tomen
todas as medidas necesarias para
garantir que ningún dereito consagrado
no artigo 19 sexa violado polo Estado ou
por entidades privadas”
Comité da ONU sobre os Dereitos das
Persoas con Discapacidade.
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É preocupante a forma en que as axudas individuais para
servizos complementarios de AP anteriormente fallaron:
Con un número de horas subvencionadas moi insuficiente, as persoas en
situación de dependencia deben seguir dependendo de familiares para cumprir
coas actividades básicas. Isto é especialmente grave cando as persoas de apoio
son pais de idade avanzada ou persoas que viven soas.
• O procedemento de xestión da subvención dado é complicado e inadecuado:
• Obrigouse a un plan de intervención ríxido, pechado, oposto á necesaria
flexibilidade de aplicación que a AP implica por definición. Ilóxico.
• Púxose a avaliación ou certificación en mans dos asistentes. Que avalía o
traballador, ao usuario, á prestación? Absurdo.
• A resolución para a aplicación da axuda non foi pertinente cos prazos
previstos polo plan de intervención. Aínda que logo esixiuse o estrito
cumprimento do plan aos usuarios, sen oportunidade de modificación ou
ampliación do devandito calendario. Inxusto.
• Aplicouse unha barreira de acceso en termos de ‘capacidade económica’ que
exclúe a posibles usuarios, sen considerar os custos de vivir en situación de
dependencia, actuando en contra da nivelación de acceso ás oportunidades e
obrigacións que a sociedade presenta aos cidadáns correntes.
Quen administra o público e quen fala por nós, non son conscientes do seu
propio privilexio fronte ás circunstancias de calquera persoa en dependencia.

Os principais méritos e beneficios do modelo
proposto por VIgalicia son:
Satisfacción dos usuarios. Oportunidades de inclusión real. Posibilita o
desenvolvemento e o crecemento persoal. Constrúe cidadanía. Libera persoas.
Obtén excelentes resultados en
conciliación familiar.
É eficiente co diñeiro: por cada
1 euro investido prodúcese un
retorno superior a 3 euros.
É flexible: adecúase a todo tipo
de persoas e diversidades, de
circunstancias, e de contornas
(serve para fixar poboación no
rural).
É adaptable e escalable. A
intensidade do recurso pódese
dimensionar en cada momento
conforme ás necesidades asistenciais, superiores ou inferiores.
Posta en práctica dos valores democráticos de liberdade, xustiza e igualdade, para
persoas en situación de dependencia, participando no deseño da política pública e
a aplicación dos recursos dedicados.
Achega unha saudable pluralidade a un sistema arcaico ancorado no modelo
médico-rehabilitador da dependencia, e sirve para dar Cumprimento ao Artigo 19 da
Convención dos dereitos das persoas con discapacidade.
Oficina de Vida Independente de Galcia
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Rematando
As dificultades atopadas polas opcións de vida independente, e razón dun certo
atraso social, o feito que ás persoas en situación de dependencia están a ver
restrinxidas as oportunidades para vivir a súa cidadanía plena, non trata dun
problema de subfinanciamento do sistema ou escaseza pública, senón da
orientación do investimento para
modelos que garanten liberdades
fundamentais e os dereitos das persoas
con discapacidade liberándoas de
atrancos e dependencias.
Desinstitucionalización é unha cuestión
pendente, como o Comité sobre os
Dereitos das Persoas con
Discapacidade da ONU di a España.
Impedir alternativas inclusivas como un
sistema de asistencia persoal digna, é
un crimen, estimamos quen as
precisamos pra vivir.
A solución é sinxela: Transferencia
financieira de sistemas: desde
segregación cara a inclusión. E o
primeiro paso é urxente: consiste en
posibilitar de forma efectiva a vida
independente de quen sobreviven nas
mans de outros. É de xustiza.

VIgalicia é unha entidade apartidista e aconfesional, viva, dinámica e produtiva, que
evoluciona con outras institucións e organizacións públicas e privadas.
Colaboramos con organizacións estatais e internacionais para promover o
cumprimento da Convención dos dereitos das persoas con discapacidade da ONU.
Somos membros da Federación Española de Vida Independente (FEVI) e da Rede
Europea de Vida Independente (ENIL).
Formamos parte da VI rede de oficinas, xunto con Barcelona, Madrid, Valencia,
Andalucía e Guipúzcoa.
Colaboramos coa Asociación SOLCOM, co Instituto de Paz, Dereitos Humanos e Vida
Independente, coa Universidade Aberta Iberoamericana Manuel Lobato.
Somos membros do Foro de Vida Independente.
Compartimos valores e obxectivos con organizacións que defenden persoas con
síndrome de Down e diversidade funcional intelectual en España, que propugnan
modelos e opcións de intervención e servizos baseados na autoxestión, de acordo
con: A Declaración de Seattle (xullo de 2000), que afirmaba entre outras cousas: "A
autodeterminación é un dereito das persoas, non se pode ofrecer un produto para os
servizos”. A declaración de Duisburg (1995) que, nun dos seus quince puntos, di: “A
autodeterminación non significa unha vida sen asistencia. Implica a capacidade de
elección e decisión.” O Informe Inclusión Internacional "Escoitar nosas voces" de

Oficina de Vida Independente de Galcia
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ULTIMA HORA!
Aprobada unha proposición non de Lei para avanzar
na asistencia persoal en Galicia
O parlamento de Galicia ven de aprobar unha proposición
non de Lei que ten por obxectivo avanzar na prestación
do Servizo de Asistencia persoal para todas as persoas
con diversidade funcional de Galicia.
Esta iniciativa foi presentada por En Marea, recollendo
na mesma as demandas de VIGalicia. A proposición
non de Lei pretende adecuar os avances na prestación
do servizo de asistencia persoal ao ditado da
Convención Internacional sobre o dereito das
persoas con discapacidade. Ademáis de instar á Xunta
de Galicia a incrementar no inmediato as contías da
prestación, un dos puntos aprobados pretende trasladar
ao Goberno do Estado a necesidade de mellorar a
prestación, avanzando cara modelos que permitan a
adaptación ás necesidades de cada individuo e cara un
modelo de autoxestión por parte das persoas usuarias.
Na súa intervención a deputada de En Marea, Paula
Vázquez Verao, avogou por: “retomar a aposta do
Pa rla m ent o de Galicia pola fil o s o fía d a Vi d a
Independente, pasada xa unha década dende a
aprobación dun acordo unánime que instou á Xunta a por
en marcha un servizo de Asistente Persoal en Galiza”.
Vi g a l i c i a e v i d e n c i o u , a n t e t o d o s o s g r u p o s
parlamentares, o exiguo do sistema de Asistencia Persoal
existente: o mandato parlamentar non se cumpriu; o
sistema non garante a vida independente, non cubre
todas as necesidades das persoas, nin se respectou a
participación dos colectivos promotores no
desenvolvemento do proxecto.
Vazquéz Verao recordoulles a todos os alí presentes que:
“a Vida Independente basease no valor de toda persoa,
con dereito a decidir sobre a súa vida e á plena
participación social. Falamos de dereitos humanos.
Non se pode permitir que o corpo e a diferenza sirvan de
xustificación para a desigualdade e para a limitación dos
dereitos básicos” e insistiu na necesidade de por todos os
medios para que este modelo de vida sexa una realidade
para as persoas con diversidade funcional do noso país.
Esta proposición non de Lei foi aprobada por
unanimidade por todos os grupos políticos con presenza
no Parlamento (PP, BNG e PSdeG) e supón un novo
paso cara a o empoderamento das persoas con
diversidade funcional como cidadáns de pleno dereito.
Vigalica celebra o espíritu de consenso e a vontade
dos grupos parlamentarios para garantir os dereitos
dunha minoría históricamente descartada.
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