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FUNDAMENTACIÓN e CONTEXTUALIZACIÓN 

 Alcer proporciona servizos e actividades a persoas con Enfermidade Renal Crónica (ERC), 

transplantados/as (de calquera órgano) e familiares, na procura da maior calidade de vida posíbel. 

Cando a unha persoa non lle funcionan os riles necesita un tratamento substitutivo renal (TSR) de por 
vida e para seguir con vida, agás que poda ser transplantada de ril, terapéutica que en moitas ocasións 

non é factible por múltiples motivos de caracter persoal e sanitario. 

 A hemodiálise, como TSR, esixe que unha persoa 
estea conectada a unha máquina que limpe o seu sangue xa 

que logo non o fan os seus riles. Este tratamento hospitalario 

realízase en sesións de 4 horas en quendas de luns, mércores 
e venres ou martes, xoves e sábado. 

 Alcer pon en marcha no ano 2007 un Club de 

Lectura, proxecto que incluía grupos de lectura en varias 

delegacións da provincia, na que os participantes, logo da 
lectura dos libros proporcionados, compartían inquedanzas e 

opinións na procura dun uso da cultura como instrumento 

de participación social. 
 Dende o ano 2009, Alcer implanta nas Unidades de 

Hemodiálise o programa Doar Palabras, servizo diario de 

préstamo e intercambio (de balde) de libros, revistas e 

xornais aos usuarios/as da unidade de hemodiálise do 
Complexo Hospitalario Universitario Arquitecto Marcide de 

Ferrol e do Hospital Juan Cardona de Ferrol, programa que 

xa se está a desenvolver nos hospitais da provincia que realizan hemodiálise. 
 

DESCRICIÓN DO PROXECTO 

 Doar Palabras é un proxecto innovador que pretende fomentar a lectura, proporcionar 

unha alternativa de lecer, favorecer o enriquecemento cultural e promover o desenvolvemento 

persoal e a participación social, permitindo o acceso libre e gratuíto á lectura de libros, revistas e 
xornais nas Unidades de Hemodiálise dos Centros Hospitalarios, constituíndose, deste xeito, como un 

servizo de préstamo diario e intercambio de material cultural. 

 Como tal servizo é ambicioso polo que as súa pretensións futuras son achegar aos 

usuarios/as descritos as novas tecnoloxías (tabletas e DVD portátiles) co que conseguiríamos un 

dobre obxectivo, os xa descritos no parágrafo anterior e o inicio da alfabetización informática de 

grande parte deste colectivo. 

 

BENEFICIARIOS 

 Doar palabras vai destinado a persoas con enfermidade renal en situación de pre-diálise, 

diálise hospitalaria, diálise domiciliaria, transplantados de ril ou de calquera órgano e aos seus 

familiares. 

 O proxecto desenvólvese nos hospitais da provincia onde se atendan persoas en TSR e na 
comarca de Ferrolterra, onde son dous os centros sanitarios que atenden aos 7.000 enfermos/as renais 

proporcionando tratamento de hemodiálise hospitalaria a máis de 125 persoas e de diálise domiciliaria 

a máis de 30 doentes.  
 Os estudos de Alcer respecto aos/ás doentes de ril en TSR en Ferrolterra, revelan un perfil 

maioritariamente caracterizado por persoas maiores de 50 anos, de profesións manuais antes de 

enfermar, que non desenvolven actividade profesional nin son demandantes de emprego, os seus 

ingresos económicos proceden dunha pensión, cun nivel educativo/cultural medio-baixo, con escasos 
ou nulos hábitos culturais e con hábitos lectores dirixidos á prensa rosa e deportiva. Dado que, na 

maioría dos casos, unha pequena porcentaxe dos doentes elixen o libro como lectura durante o 

4 h diálise / día 

3 - 4 días / semana 
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tratamento, decidiuse ampliar o abano de opcións, promovendo unha campaña de animación á lectura 

caracterizada pola variedade e a riqueza temática. 
 

OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS 

 Fomentar a lectura, proporcionar unha alternativa de lecer, favorecer o enriquecemento 

cultural e promover o desenvolvemento persoal e a participación social, posibilitando o acceso libre e 

gratuíto á lectura de libros, revistas e xornais e, cando sexa posíbel, ás novas tecnoloxías. 
 

Obxectivos xerais 

 Favorecer o enriquecemento cultural e persoal 
 Incrementar os hábitos lectores 

 Promover o intercambio de material cultural 

 Aumentar o coñecemento da lingua galega 

 Proporcionar unha alternativa de lecer 
 Formar aos doentes na autoxestión do programa Doar Palabras 

 Promocionar a igualdade de xénero 

 Informar sobre as características da enfermidade 
 Promover o autocuidado en aspectos relacionados coa enfermidade, en particular, e coa saúde, en 

xeral 

 Iniciar a alfabetización informática 

 Favorecer a relación entre doentes, persoal técnico e voluntario de Alcer e traballadores/as dos 
centros sanitarios 

 Incrementar a participación dos doentes nas actividades promovidas por Alcer 

 Fomentar o voluntariado entre enfermos/as e familiares 
 

Obxectivos específicos 

 Proporcionar: 

 libros (5 novos exemplares mensuais por centro hospitalario) 

 revistas semanais e mensuais (prensa rosa, prensa deportiva e prensa científica; 4 exemplares 

por centro hospitalario) 

 xornais diarios (1 exemplar diario por centro) e semanais (1 exemplar por centro) 

 Proporcionar un abano amplo e variado en riqueza temática que amplíe o interese pola lectura da 
poboación destinataria 

 Favorecer a creación de clubs de lectura e libro forum en cada quenda de hemodiálise 

 Creación de puntos de información cultural de carácter permanente 

 Incrementar a asistencia a actos culturais e de lecer de doentes e familiares 
 Satisfacer as demandas sentidas dos doentes relacionadas coas preferencias lectoras, culturais e de 

lecer 

 Promover a figura de mediador/a entre o persoal traballador/a do centro hospitalario 
 Promover a creación do voluntario/a especializado como doente experto en mediación 

 Aumentar o acceso a información dos doentes facilitando material axeitado relacionado cos 

hábitos de autocuidado para TSR, nutrición e exercicio físico 
 

ACTIVIDADES 

 Xestionar diariamente unha biblioteca hospitalaria multimedia: xornais, revistas, libros e DVD´s 

 Coordinar os traslados do material aos hospitais e os intercambios do material entre os hospitais 

 Realizar entrevistas estructuradas e enquisas individuais na procura de preferencias lectoras e 

culturais 
 Actividades de promoción da lectura: clubs de lectura, libro forum, asistencia de autores/as aos 

centros hospitalarios, acudir aos actos de presentación de libros que se organicen na comarca, uso 

das bibliotecas públicas e privadas, etc. 
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 Reparto de publicidade e revistas especializadas de contidos culturais 

 Visitas guiadas polas bibliotecas do hospital e da comarca 
 Reunións periódicas co profesional mediador/a de cada centros hospitalario 

 Realización dos cursos necesarios para formar doentes expertos e desenvolver as tarefas de 

voluntarios especializados 
 

TEMPORALIZACIÓN 

ACTUACIÓNS ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

XAN FEB MAR ABR MAI XUÑ XULL AGO SET OUT NOV DEC 

Buscar espazos 

Coordinar a actividade cos 
centros hospitalario                         
Buscar espazos para o 
material(librerias)                         

Traslado 
material 

Coordinar o traslado do 
material diario, semanal e 
mensual                         

Difusión 

Envio de cartas a socios e 
colaboradores                         
Distribución de carteis nos 
centros hospitalarios e consultas                          
Medios de comunicación, 
páxina web,blog, facebook e 
twiter de ALCER                         

Actividades 

Entrevistas e enquisas inviduais 
na procura de preferencias 
lectoras                         
Club de lectura, libro forum, 
actos de presentación de libros, 
etc                         
Visitas as bibliotecas                         
Reunións co profesional 
mediador dos centros 
hospitalarios                         
Curso de formación de doentes 
expertos                         

Avaliación 
Enquisa de satisfación                         
Recollida dos resultados                         

 

METODOLOXÍA, RECURSOS HUMANOS e RECURSOS MATERIAIS 

Organización interna 

Alcer destina unha coordinadora que dinamizará a actividade, promovendo canles de comunicación 

entre os distintos implicados e participantes do proxecto. 

 Semanal: A coordinadora visita cada semana os centros de diálise, coordinándose cos profesionais 
sanitarios e visitando individualmente aos doentes 

 Mensual: A coordinadora visita, como mínimo, unha vez ao mes a cada doente de hemodiálise 

Alcer realiza unha reunión semanal de coordinación entre os seus servizos, asesorías e persoal 
voluntario especializado. 

 

Coordinación externa 

O programa, Doar Palabras, e o material cultural, de lectura e audiovisual, teñen unha permanente 
circulación e actualización, tarefa que van realizar o voluntario/a especializado, o profesional sanitario 

mediador/a e a coordinadora. 

As entidades participantes, Alcer, centros hospitalarios, Concellos, Deputación da Coruña e 
Consellería de Cultura recibirán unha información semestral e unha memoria anual do programa Doar 

Palabras. 

 
Recursos humanos 
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• Coordinadora: Diplomada en Técnica superior en Integración Social e Diplomada en Educación 

Social, traballadora de Alcer. Coordinar,organizar e xestionar as distintas actividades do programa. 

• Administrativa: Técnica en Administración de Empresas, traballadora de Alcer. Encargase dos 

procedementos administrativos e contables que derivan do programa. 

• Equipo técnico e voluntario especializado de Alcer 

• Doente experto: voluntario/a especializado por cada centros hospitalario, formado por Alcer 

• Mediador/a hospitalario voluntario, traballador/a de cada centro de hemodiálise 

 As persoas en tratamento de hemodiálise son as protagonistas e principais actores do proxecto 

que, grazas á súa participación no mesmo, o seu uso do servizo de préstamo de material de lectura e 

audiovisual, marcan un precedente nas Unidades de Diálise. 
 

Recursos materiais 

 Libros: doazón de cidadáns, doentes e familiares, hospitais e entidades públicas (Concellos, 

Deputación da Coruña e Consellería de Cultura da Xunta de Galicia) e privadas 

 Revistas: doazón de entidades privadas (distribuidoras de prensa e revistas) e entidades públicas 

 Xornais. Busca de perceptores que fomenten a Responsabilidade Social Corporativa Empresarial a 

partir de subscricións doadas a Alcer 

 Material audiovisual: mesmas entidades e persoas referidas 

 Programa informático Meiga da Xunta de Galicia 

 Soporte físicos para o material de lectura e audiovisual 

 

PROMOCIÓN E DIFUSIÓN 

 Doar Palabras será promocionado e difundido en todos os centros hospitalarios da provincia 

da Coruña onde haxa servizo para enfermos/as de ril e transplantados/as de órganos. Debido a ser un 

programa en curso en varios hospitais, a implantación universal nos centros hospitalarios e o 
incremento dos produtos, ademais da mellora da mediación, son as actividades a desenvolver a medio 

prazo. 

 

ORZAMENTO 

 
GASTOS INGRESOS 

I. Persoal 1.1. Coordinadora 2.175 € 

I. 

Entidades 

públicas 

1.1. Premio Solidario 

Concello de Ferrol 5.000 € 

            

II. 

Materiais 

2.1. Necesarios para o 

desenvolvemento   

II. 

Propias 2.1. Cotas socios/as 625 € 

  Libros 1.000 €       

  Revistas 1.200 € 

III. 

Outros 

3.1. Outros organismos 

privados 2.500 € 

  Xornais 3.000 €       

  2.2. Material de difusión 300 €       

            

III. 

Outros 

3.1. Dietas e 

desprazamentos 450 €       

            

  TOTAL GASTOS 8.125 €   TOTAL INGRESOS 8.125 € 
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AVALIACIÓN 

OBXECTIVO INDICADOR RESULTADO 

Proporcionar unha alternativa 
de lecer 

Nº de exemplares + de 2.000 exemplares entre libros, 
revistas e xornais 

Incrementar o hábito lector das 

persoas con enfermidade renal e 

o seu enriquecemento persoal 

Nº de lecturas de cada 

usuario/a por material 

- Enquisa de satisfacción individual de 

carácter anónima aos usuarios/as do 

servizo 
- Entrevista co doente experto/a e 

mediador/a hospitalario voluntario 

Aumentar o uso da lingua 
galega na lectura 

Porcentaxe de lectura en 
galego 

50 % dos libros  

Promover a igualdade de xénero 

entre as persoas destinatarias do 

proxecto 

Porcentaxe de lectura de 

promoción da igualdade 

de xénero 

20% dos libros 

Asistir a actos culturais Nº de actividades por 

usuario/a 

2 actividades/ano de incremento 

Fomentar o autocuidado en TSR Nº de prestamos 2 exemplares entregados a cada usuario 

Promover a participación en 
actividades promovidas por 

ALCER 

 

 

Nº de actividades por 
usuario 

1 actividade por usuario 
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