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MISIÓN 

A Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Chantada (AFA Chantada), é 

unha organización de natureza asociativa sen ánimo de fundada o 21 de Novembro de 2004 

e cuxa misión é mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade de Alzheimer e 

outras demencias neurodexenerativas e das súas familias a través dunha atención integral 

basada en programas e servizos prestados por un equipo multidisciplinar apoiado por 

familiares e persoas voluntarias. 

VISIÓN 

AFA Chantada ten a visión de contribuir ó reto de tratar a enfermidade do Alzheimer e das 

demencias en xeral e ó aumento da calidade de vida tanto das persoas usuarias como das 

súas familias. Así mesmo traballamos para ser unha entidade referencial no tratamento e a 

prevención destas enfermidades no rural galego e máis concretamente da provincia de Lugo. 

Tamén pretendemos fortalecer a nosa organización con pilares sólidos representativos e 

transparentes na prestación, deseño e oferta de servizos de calidade. 

VALORES 

Tanto dende a dirección como dende as profesionais que conformamos a entidade, as 

actuacións levadas a cabo sempre son concebidas dende os valores compartidos de empatía, 

igualdade e solidaridade na defensa dos dereitos, a dignidade e a singularidade de cada 

persoa con Alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas, está firmemente 

comprometida coa mellora da calidade dos servizos e programas que presta. 

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 

En canto ós obxectivos que nos propoñemos, podemos destacar:  

- Promover actuacións destinadas a mellorar a calidade de vida das persoas con 

Alzheimer e outras enfermidades neurodexenerativas e as súas familias.  

- Reclamarlles ás autoridades e organismos públicos a creación dunha infraestrutura 

de apoio ás familias e unha atención continuada, integral e interdisciplinar para as 

persoas con Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas, así como a creación 

de centros específicos para a atención de ditas persoas.  

- Fomentar a inclusión social mediante accións e programas con especial referencia 

a aquelas persoas con enfermidade de Alzheimer ou outras enfermidades 
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neurodexenerativas pertencentes a colectivos desfavorecidos ou en risco de 

exclusión social.  

- Colaborar con outras organizacións semellantes, provinciais, autonómicas, estatais 

ou doutros países, que participen total ou parcialmente dos fins desta asociación, 

naquelas cuestións que sexan de interese mutuo.  

- Promocionar, desenvolver e difundir actividades de sensibilización respecto dos 

problemas que estas enfermidades provocan, o seu posible diagnóstico e a terapia 

das mesmas a través dos medios de comunicación social.  

- Favorecer a igualdade e facilitar ferramentas para o empoderamento a promoción e 

a formación das mulleres rurais, coidadoras e usuarias.  

- Visibilizar o papel da muller coidadora e contribuír a unha mellora da súa calidade 

de vida mediante os diferentes servizos e programas que ofrece a asociación.  

- Manter os contactos necesarios coas entidades, organizacións e a comunidade 

científica, dentro e fora de España, co propósito de estar ó día e estimular os estudos 

sobre o Alzheimer e outras demencias neurodexenerativas, e o traslado desta 

información ós familiares.  

- Instar ás Administracións Públicas á provisión dos fondos necesarios para o acceso 

a servizos de calidade por parte das persoas con enfermidade de Alzheimer ou 

outras demencias neurodexenerativas e ás súas familias.  

- Así mesmo, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Chantada 

fixará anualmente obxectivos de calidade, analizará o cumprimento dos obxectivos 

fixados e revisará a adecuación e eficacia do Sistema de Xestión de Calidade 

implantado 

- Desenvolver accións e programas de envellecemento activo e saudable, prevención 

e detección precoz das demencias neurodexenerativas.  

- Promover accións e programas para atender ás familias coidadoras de persoas con 

Alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas en todas as súas dimensións; 

benestar social, sanidade, dependencia, discapacidade, maiores, igualdade, infancia, 

educación, xustiza, seguridade e todos aqueles que se detecten no desenvolvemento 

das actividades da Asociación.  

 

AFA Chantada divulgará esta política para que sexa coñecida por todas as persoas que 

formen parte da entidade e para que estean a disposición das partes interesadas, en particular, 
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e da sociedade en xeral, como destinataria última da súa finalidade, sendo a nosa 

responsabilidade e a de todo o persoal que conforma AFA Chantada, o correcto 

cumprimento e posta en marcha destas directrices. 

 

LIÑAS DE ACTUACIÓN 

As memorias de actividades da AFA Chantada mostran que a entidade segue unha liña de 

traballo continua, tanto nos programas que desenvolve directamente a asociación, como 

nos programas realizados por outras entidades.  

Deste xeito, a AFA Chantada ven realizando desde o ano 2005 actividades especializadas 

no tratamento e terapia en Alzheimer e outras demencias destinadas a mellorar na medida 

do posible a calidade de vida das persoas que padecen estas enfermidades 

neurodexenerativas e a das súas familias.  

A AFA Chantada traballa tamén en programas de información e sensibilización a través 

das campañas de sensibilización que teñen lugar prioritariamente entorno o Día Mundial 

do Alzheimer (aínda que tamén se levan a cabo noutras épocas do ano). Tamén se traballa 

ofrecendo información a canta persoa a requira na nosa asociación. 

ACTUACIÓNS PROPOSTAS PARA A CONSECUCIÓN DOS 

OBXECTIVOS 

As actividades da asociación serán axeitadas para o cumprimento dos fins enumerados 

anteriormente. A tal fin, a asociación poderá desenvolver as seguintes actividades:  

 

- Servizos de información, atención, orientación, formación, intervención e 

asesoramento ás persoas afectadas e ós seus familiares e coidadores/as.  

- Servizos de prevención da dependencia específica de Alzheimer ou outras 

demencias.  

- Servizos específicos de estimulación terapéutica de Alzheimer e outras demencias 

no centro e no domicilio.  

- Servizos de envellecemento activo e detección precoz no centro e no domicilio.  

- Servizos de intervención individual en relación ca saúde inscritos no Rexistro 

Sanitario.  
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- Programa de voluntariado.  

- Calquera outras actividades que poidan xurdir de cara a paliar as necesidades das 

persoas con enfermidade de Alzheimer ou outras demencias neurodexenerativas e 

os seus familiares que se presenten conforme ás disposicións legais.  

- Actividades lúdico-terapéuticas encamiñadas á promoción da cultura galega, así 

coma do seu patrimonio.  
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