
Quenes somos?
A Asociación Lenda de Saúde Mental nace en

xuño de 1995 para dar resposta ás carencias da atención
en rehabilitación ás persoas con enfermidade mental 
persistente, seguindo os principios de igualdade, normali-
zación, rehabilitación, integración e participación 
destas persoas. 

Os nosos fins son defender os dereitos das 
persoas con enfermidade mental e promover a mellora da
calidade de vida destas e das súas familias e entorno, 
promovendo e garantindo unha axeitada calidade asisten-
cial, integración social e laboral e a desaparición 
do estigma. 

Estamos integrados en FEAFES Galicia Saúde
Mental (Federación de Asociacións de Familiares de En-
fermos Mentais de Galicia)

En que traballamos? 
Servizo de orientación, asesoramento e apoio.
Servizo de rehabilitación

- Programa de habilidades da vida diaria
- Centro de rehabilitación psicosocial e laboral
- Centro ocupacional

Servizo de atención sociofamiliar
- Programa de escola de familias e axuda mutua
- Programa de apoio psicolóxico a familiares

Servizos de acción social
- Programa de Atención Integral de persoas con 
enfermidade mental no centro penitenciario de A
Lama (PAIEM)

- Programa de atención a domicilio no medio rural
de acompañamento integral

Servizo de respiro familiar
Servizo de comunicación, sensibilización 
e participación

Como nos organizamos? 
Centro Rehabilitación Psicosocial e Laboral

O CRPL Lenda ten 45 prazas concertadas co Servizo
Galego de Saúde, e derivadas polo Servicios de Psiquiatria.

No CRPL priorizamos a rehabilitación dos proce-
sos cognitivos (memoria, atención e percepción) dos
nosos usuarios, buscando que acaden ou recuperen o má-
ximo desenvolvemento das suas capacidades, habilidades
e destrezas, que lle permitan levar unha vida autónoma,
independente e normalizada.

Centro Ocupacional

O Centro Ocupacional ten 10 prazas,  9 das cales
concertadas coa  Conselleria de Política Social, e deriva-
das a través do Servizo de Dependencia e Autonomia 
Persoal.

O noso obxectivo e potenciar e mellorar as habili-
dades necesarias para a  preparación e integración laboral,
coa finalidade de conseguir o maior desenvolvemento per-
soal dende unha perspectiva normalizadora e integradora .
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Desexo que coa periodicidade abaixo indicada ingresen
na conta da Asociación LENDA SAÚDE MENTAL
(IBAN ES 5320805209483040001592) a cantidade de:

Cuota mensual (mínimo 4,00€)Importe

Cuota Trimestal (mínimo 12,00€)   Importe

Cuota semestral (mínimo 24,00€)  Importe

Cuota anual (mínimo 48,00€)Importe

D./Dona, 

con D.N.I nº

N.º IBAN

Orden de abono periódico

Asinado en adede 20

FICHA SOCI@

D./Dona

D.N.I. n.º

Domicilio: Rúa

N.ºPiso

LocalidadeCP

Correo electrónico

Teléfono fixo

Teléfono móvil

Como podes colaborar? 
A  Asociación Lenda Saúde Mental, é unha enti-

dade sen ánimo de lucro, e declarada de Utilidade Pública
polo Ministerio do Interior, Orden do 22 de Febreiro do
2016 (BOE nº 71/2016), polo que se decides colaborar con
nós tanto de xeito periódico (soci@) ou puntual  (doazón),
podes acceder a beneficios fiscais.

Onde nos podes atopar? 
CRPL LENDA

Praza de Reveriano Soutullo, 57
36800 Redondela / Pontevedra

Teléfono 986 40 42 00
asoclenda@gmail.com

CENTRO OCUPACIONAL LENDA

Prego de Montao, 17 baixo
36800 Redondela / Pontevedra

Teléfono 886 11 74 19
lendaco@gmail.com

Para máis información
www.lendasaudemental.com
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