
clinicadascasas.udc.gal

Unha iniciativa solidaria conxunta da Escola 
Técnica Superior de Arquitectura da Coruña e 
o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 
para a asistencia á cidadanía no aseguramento 
das condicións de habitabilidade das persoas 

desprazadas a Galicia

A CLÍNICA DE CASAS é 
un proxecto de 

aprendizaxe e servizo 

Prestamos un servizo e 
ao tempo aprendemos CLÍNICA DE CASAS

UCRAÍNA

PARTICIPA! CLÍNICA DE CASAS atende a 
dúas grandes finalidades de 
interese social, humanitario, 
cultural e educativo:

Contribúe á realización efectiva 
dos dereitos e liberdades das 
persoas, nomenadamente os de 
carácter social ao prestar 
asistencia para a obtención do 
dereito a vivenda a persoas en 
situación de risco de exclusión 
ou vulnerables como as 
refuxiadas e asiladas e a 
entidades sen ánimo de lucro 
que traballan con elas.

Representa tamén un beneficio 
claro para o estudantado 
participante pois mellora a súa 
formación profesional a través 
da práctica en asuntos de 
interese social, permitíndolles 
comprobar a utilidade da 
arquitectura como instrumento 
de cambio e mellora da 
sociedade.
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CLÍNICA DE CASAS presta os seus 
servizo gratuitamente.  Estes servizos 
teñen como marco os Obxectivos de 
Desenvovimento Sostible impulsados 
polas Nacións Unidas.

CLÍNICA DE CASAS é un dispositivo 
de servizo que apoia ás persoas a facer 

efectivo o seu dereito a desfrutar 
dunha vivenda digna nun hábitat 

apropiado a través do acceso pro bono 
aos servizos da arquitectura.

Este dispositivo foi testado durante a 
pandemia de COVID-19 na Escola de 

Arquitectura da Universidade da 
Coruña para apoiar á cidadanía na 

mellora das condicións de 
habitabilidade dos seus fogares en 

tempos de confinamento. Foi tamén 
testado na mellora da habitabilidade 

nun barrio auto producido dunha 
capital africana.

OBXETIVO

o diagnóstico e valoración das 
condicións de habitabilidade 
das solucións habitacionais 
ofertadas á comunidade 
ucraniana refuxiada en Galicia.

a realización de programas de 
actuación que non requiran de 
intervención profesional suxeita 
a responsabilidade civil.

o acompañamento na 
execución material de pequenas 
obras de adecuación.

o retorno das edificacións ao 
seu estado orixinal trala 
estancia temporal de persoas 
refuxiadas.

SERVIZOS

Calquera persoa, 
institución ou colectivo 

que desexe ofertar 
solucións habitacionais a 
persoas en situación de 
acollida temporal nas 

mellores condicións de 
habitabilidade.

Quedan excluídas do servizo as 
actuacións dirixidas a persoas 

necesitadas de asistencia sanitaria, 
actuacións en en recintos non 

residenciais en réxime de aloxamento 
de emerxencia ou aquelas que teñan 

algún animo de lucro.

A QUEN NOS 
DIRIXIMOS


