MEMORIA
ACTIVIDADES
2017
COGAMI LUGO

ANTEDECENTES 2017

A Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Lugo “COGAMI LUGO”,
constitúese o 30 de novembro do ano 1996, pola vontade de cinco asociacións da provincia de
Lugo que perseguen obxectivos comúns, e coa intención de unir sinerxias que repercutan
nunha mellor resposta ás necesidades das persoas con discapacidade da Provincia de Lugo.
A Federación, atópase inscrita nos seguintes Rexistros:
~

Rexistro Provincial de asociacións da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais,
desde o 22 de abril de 1997, co Nº 13.

~

Rexistro de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, da Consellería de Asuntos Sociais,
desde o 23 de setembro de 1997, co Nº S-1016.

~

Rexistro Municipal de Asociacións do Excmo. Concello de Lugo mediante Decreto 026/2000,
desde o 24 de marzo de 2000, co Nº 78.

~

Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria do Servizo Galego de Voluntariado da
Consellería de Asuntos Sociais, desde o 27 de setembro de 2002, co Nº
O-146.

~

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS) co Nº E-1016

SEDE SOCIAL:
A federación establece nos seus estatutos como sede social da mesma, o Centro de Recursos
para Persoas con Discapacidade de Fingoi “CRD Fingoi” dependente da Confederación Galega
de Persoas con Discapacidade “COGAMI”
Rúa Da Luz, 4 – 27002 Lugo.
Tfno: 982 253 332 Fax: 982 280 977
e-mail: fed.cogamilugo@cogami.gal
web: http://cogamilugo.org/
Facebook: https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/
Twitter: https://twitter.com/FedCogami_Lugo
ENTIDADES MEMBRO:
As entidades integradas na Federación son:
 Alcer Lugo
 Asociación de Persoas con Discapacidade da Mariña Lucense “A Mariña-Cogami”.
 Asociación Agora.
 Asociación Galega de Hemofilia “AGAHEMO” (Delegación de Lugo).
 Auxilia Monforte.
 Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia “ACADAR”
Sedes Sociais das Entidades Membro:

Centro de Servizos Sociais
Ibáñez, s/n – 27700 Ribadeo
Tfno./Fax: 982 130 289
e-mail: amarina@cogami.gal
Facebook: https://www.facebook.com/AsociacionAMarinaCogami
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Rúa Carud, 142 – Baixo - 27400 Monforte de Lemos
Tfno./Fax: 982 410 289
e-mail:
agora@cogami.gal
Facebook:https://www.facebook.com/AsociaciónAGORA-para-persoas-con-discapacidade-146063192251094/
Blog: http://desdeagorapasandopormonforte.blogspot.com.es/

Ronda Mª Emilia Casas Baamonde (Edif.Multiusos) local 8 - 27400 - Monforte de
Lemos
Tlf/Fax: 982 400 620
e-mail: monforte@auxilia.es
FacebboK. https://www.facebook.com/Auxilia.Monforte
Blog:www.auxiliamonforte.blogspot.com.es

Rúa da Luz, 4 – 27002 Lugo
Tfno./Fax: 982 226 980
e-mail: asogalicia@hemofiliagalicia.com
web: http://www.hemofiliagalicia.com/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/236679059729470/
Twitter: https://twitter.com/Agadhemo
Avda. Infanta Elena, 11 – Casa “Clara Campoamor” – Local 7 – 27003 Lugo
Tfno./Fax: 982 243 231
e-mail: alcerlugo@cogami.gal alcerlugo@gmail.com
Web: http://alcerlugo.org/
Facebook: https://www.facebook.com/alcer.lugo

Rúa da Luz, 4 – 27002 Lugo
Tfno.: 674 073 092
e-mail: info@acadar.org
Web: http://acadar.org/
Facebook: https://www.facebook.com/acadar.gal/?fref=ts
ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
O ámbito de actuación de Cogami Lugo o de toda a provincia de Lugo, a través das zonas de
influencia das asociacións que a compoñen.
MISIÓN
A Federación ten como misión conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade en
tódolos ámbitos da sociedade, a través da defensa e promoción dos seus dereitos, da
reivindicación do cambio social, da potenciación e coordinación do asociacionismo e da
prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas.
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VISIÓN:
A Federación ten como visión un movemento asociativo consolidado e amplamente recoñecido
pola sociedade en xeral, polos seus valores, compromiso e liderado nas metodoloxías de
traballo e na búsqueda da excelencia nas actuacións dirixidas o grupo social de persoas con
discapacidade.
PRINCIPIOS E VALORES
COGAMI LUGO defínese como unha entidade que carece expresamente de animo de lucro,
independente e libre, aconfesional, apartidista, non gobernamental, de carácter voluntario, e
poderá solicita-la súa declaración de utilidade pública.
A Federación basea a súa actuación nos seguintes principios e valores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Democracia interna.
Solidariedade entre os seus membros.
O impulso da participación dos seus membros en tódalas súas actuacións.
A Transparencia e publicidade na xestión e actuación das entidades.
Defensa das necesidades xerais por enriba de intereses particulares.
Desbotar protagonismos e actitudes competitivas.
A defensa do grupo social como titulares de dereitos evitando as mensaxes
sentimentalistas, paternalistas e asistenciais.

Os valores que a Cogami Lugo propugna son a consideración das persoas con discapacidade
como suxeitos titulares de dereitos e deberes, a calidade na actuación das entidades, a eficacia
e a eficiencia, a mellora continua, o compromiso polo conxunto do grupo de persoas con
discapacidade.
COMPOSICIÓN DA XUNTA DIRECTIVA:
A Xunta Directiva, durante o Ano 2016, estivo composta polos seguintes membros:
Presidente:
Vicepresidenta:
Secretaria:
Tesoureiro:
Vocais:

José Luís Lolo Celeiro.
María Emma Camaño García.
Mónica Álvarez San Primitivo.
Manuel Barreiro Conde.
Delia Lorenzo Zarandona.
Dámaso Cachaldora Pérez.
María Purificación Salvador Rebolo.
María del Carmen Berta García Abelairas.
María Isabel Valiela Pérez.
Begoña Rodríguez Piñeiro.
María Teresa Lagos Sanmartín.
José Emilio Nieves Rodríguez.
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Trátase de achegar información especializada en tódolos aspectos relacionados coa
discapacidade.
Destinatarios:
−

Persoas con discapacidade.

−

Familias con algunha persoa con discapacidade.

−

Profesionais directamente implicados.

−

Asociacións de persoas con discapacidade.

−

Entidades públicas e privadas.

−

Calquera persoa que a través de chamada telefónica, correo electrónico,
entrevista persoal ou calquera outro medio, solicitou a nosa axuda.

Clasificación das Consultas
Durante o ano 2017 beneficiáronse deste servizo un total de 144 persoas ou
entidades:

Atendendo á zona de Procedencia:
−
−
−
−
−

A Coruña --------------------------------------------------- 1
Lugo ----------------------------------------------------- 141
Ourense ---------------------------------------------------- 0
Pontevedra------------------------------------------------- 0
Fora de Galicia --------------------------------------------- 2

97,92%

A Coruña
Lugo
Ourense
0,69%
1, 39%
0,00%
0,00%

Pontevedra
Fora Galicia
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Atendendo ó tipo de consulta:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Cogami --------------------------------------------------- 19
Voluntariado ----------------------------------------------- 8
Axuda Domiciliaria ---------------------------------------- 2
Outras ------------------------------------------------------ 5
Certificado de Discapacidade --------------------------- 18
Emprego --------------------------------------------------- 5
Vivenda ---------------------------------------------------- 8
Accesibilidade -------------------------------------------- 11
Axudas Económicas ------------------------------------- 19
Centros Residenciais -------------------------------------- 8
Asociacionismo -------------------------------------------- 8
Lecer ------------------------------------------------------- 6
Sanidade --------------------------------------------------- 7
Produtos Apoio -------------------------------------------- 5
Formación-------------------------------------------------- 3
Sexualidade ------------------------------------------------ 2
Dependencia ----------------------------------------------- 8
Asistencia persoal ----------------------------------------- 2

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Tipo de Consulta
Cogami

Accesibilidade

Productos Apoio

Axuda Domciliaria

Formación

Certificado D.

Emprego

Vivenda

Axudas Econ.

Residencias

Asociacionismo

Lecer

Dependencia

Voluntariado

A. persoal

Sanidade

Sesualidade

Outras
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Atendendo a idade:
−
−
−
−

Menor ou igual 17 anos ----------------------------------- 8
Entre 18 e 44 anos -------------------------------------- 62
Entre 45 e 64 anos -------------------------------------- 73
65 anos en diante ----------------------------------------- 1

0,69%
5,56%
Menor ou igual 17 anos

50,69%

Entr e 18 e 44 anos
Entr e 45 e 64 anos

43,06%

65 anos en diante

Atendendo á discapacidade:
Física ----------------------------------------------------- 81
Intelectual ------------------------------------------------- 9
Sensorial --------------------------------------------------- 5
Mental ------------------------------------------------------ 2
Mixta ----------------------------------------------------- 12
“Sen discapacidade” ------------------------------------- 35

100
80
60

Física
Intelectual

40

Sensorial
20

Mixta

"Sen
discapacidade"

Mental

Sensor ial

Intelectual

0

Mental
Mixta
Física

−
−
−
−
−
−

"Sen discapacidade"
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Atendendo a vía:
−
−
−
−

Persoal --------------------------------------------------- 60
Telefónica ------------------------------------------------ 80
Correo electrónico ----------------------------------------- 3
Outras vías ------------------------------------------------ 1

2,08 %
0,69%
Persoal
Telefónica

5 5,56%

41,67%

C. electrónico
O utras

Atendendo á relación cos destinatarios:
−
−
−
−
−
−

Persoa con discapacidade ------------------------------- 54
Familiares ------------------------------------------------ 34
Amigos/veciños -------------------------------------------- 5
Profesionais ---------------------------------------------- 46
Voluntarios------------------------------------------------- 4
Outros ------------------------------------------------------ 1

23,61%
37,50%
3,47%

Pers oa con
discapacidade
Familiares
Amigos/veciños
Profesionais

0,69%
2,78%

31,94%

Voluntarios
Outros
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Atendendo ó tipo de consultante:
−
−
−
−
−
−

Administración ------------------------------------------- 22
Particular------------------------------------------------ 103
Asociacións ------------------------------------------------ 5
C.E.E. ------------------------------------------------------ 3
Entidades privadas ---------------------------------------- 3
Outros ------------------------------------------------------ 8

103

Administración
Particular
Asociacións
C.E.E.

22

Entidades
privadas
Outros

8
3 3

5

Atendendo ó sexo:
−
−

Mulleres -------------------------------------------------- 72
Homes --------------------------------------------------- 72

50,00%
Mulleres
hom es

50,00%
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ACCESIBILIDADE E SUPRESIÓN DE BARREIRAS
Leváronse a cabo distintas accións en materia de promoción da accesibilidade, así
como asesoramentos relacionados coa mesma.
SERVIZO DE ASESORAMENTO EN MATERIA DE ACCESIBILIDADE:
A área de Accesibilidade e Sensibilización pretende coordinar e potenciar ás labores
das entidades pertencentes á Federación unificando actuacións no eido da
supresión de barreiras arquitectónicas
Área de Consultoría
Os asesoramentos realizados durante 2017 foron 17:

Segundo consultante
Asociacións
Entidade Pública
Entidade Privada
Particular
Outros
Total

Segundo xénero
Home
Muller
Neutro
Total
Segundo idade
<18
De 18 a 44
De 45 a 65
>65
Total

Segundo discapacidade
Física
Mixta
Ninguna
Total

3
2
0
9
3
17

4
13
0
17

0
7
7
3
17

Segundo relación
Persoa con discap.
Familiar
Profesional
Total

7
4
6
17

Segundo vía
Persoal
Telefónica
Correo electrónico
Web
Total

3
12
1
1
17

Segundo zona
Rural
Urbana
Total

7
10
17

Segundo tipoloxía
Consultas
Informes
Total

14
3
17

12
1
4
17

Área de Auditoría
O labor de auditoría consiste na visita a edificios ou entornos, examinando os
parámetros de accesibilidade esixibles conforme a un formulario-tipo baseado no
Decreto 35/2000, que regula o código de accesibilidade en Galicia.
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Este servicio de auditoría préstase tanto a institucións públicas como a entidades
privadas. Durante o ano 2017 elaboráronse 3 Informes.
CONCIENCIACIÓN E NORMALIZACIÓN DA DISCAPACIDADE
Nº

DATA

CONCELLO

1

20/01/2017Guntín

2

24/01/2017Guntín

3

26/01/2017Guntín

4

23/02/2017Lugo

5

03/03/2017Vilalba

6

23/05/2017Vilalba

7

26/05/2017Vilalba

8

06/06/2017Vilalba

9

91/06/2017Vilalba

TEMÁTICA
FALANDO DE CAPACIDADES
DIFERENTES
FALANDO DE CAPACIDADES
DIFERENTES
FALANDO DE CAPACIDADES
DIFERENTES
UN DÍA NA ESCOLA: FALANDO DE
DISCAPACIDADE
UN DÍA NA ESCOLA: FALANDO DE
DISCAPACIDADE
FALANDO DE CAPACIDADES
DIFERENTES
CIRCUÍTO DE MOBILIDADE: PONTE
NO MEU LUGAR
FALANDO DE CAPACIDADES
DIFERENTES
CIRCUÍTO DE MOBILIDADE: PONTE
NO MEU LUGAR

TOTAL ASISTENTES :

Nº ASISTENTES
HOMES MULLERES TOTAL
39

30

69

8

7

15

6

9

15

25

25

50

33

31

64

8

8

16

92

70

162

10

5

15

15

15

30

236

200 436
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Trátase poñer en valor o asociacionismo como mecanismo de conquista das
maiores cotas de benestar das persoas con discapacidade na provincia de Lugo, así
como dar resposta na medida do posible ás súas necesidades.
Para a Federación é un dos obxectivos básicos, dado que con elo, fomentamos que
as persoas con discapacidade podan participar en igualdade, independentemente do
lugar en onde residan.
Fíxose unha labor de coordinación e potenciación do movemento asociativo,
tentando acadar o máximo grao de integración das persoas con discapacidade con
especial incidencia nas areas rurais.
Dentro deste apartado fixéronse as seguintes actuacións:
FOMENTO E POTENCIACIÓN DO ASOCIACIONISMO
−

Información ós/ás usuarios/as participantes nas actividades.

−

Reparto de materiais impresos (trípticos informativos, revista Cogami).

−

Información das actividades nas zonas de influencia.

−

Reunións con políticos e profesionais dos Concellos.

−

Charlas Informativas con persoas con discapacidade e ás súas familias.

−

Difusión nos Medios de Comunicación.

−

Outras actividades divulgativas, máis puntuais.

APOIO E ASESORAMENTO ÁS ENTIDADES MEMBRO
−

Información ás entidades membro das distintas convocatorias de subvencións.

−

Apoio e asesoramento na elaboración de proxectos e xustificación dos mesmos.

−

Participación nas Asembleas das asociacións membro.

−

Colaboración na negociación coas distintas Administracións e Entidades.

REUNIÓN CON RESPONSABLES MUNICIPAIS
Xuño:

Reunión co Alcalde do Concello de Monterroso.

Outubro:

Reunión coa Concelleira de Benestar Social e Igualdade do Concello
de Lugo.
Reunión co Alcalde do Concello de Monforte de Lemos.

REUNIÓN CON TÉCNICOS MUNICIPAIS

SERVIZOS SOCIAIS
14

EMPREGO
5

OUTROS

TOTAL
4

23

REUNIÓN CON OUTROS ORGANISMOS
Febreiro:

Reunión coa Xefa de Servizo da Área de Cultura da Deputación de
Lugo.
Reunión coa Xefa de Servizo da Área de Benestar da Deputación de
Lugo.
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Marzo:

Reunión coa Xefa de Servizo da Área de Benestar da Deputación de
Lugo.
Reunión coa responsable da Area de Benestar da Deputación de Lugo.

Abril:

Reunión coa Xefa de Servizo da Área de Benestar da Deputación de
Lugo.

Maio:

Reunión co Deputado da Área de Goberno Interior e Relacións
Institucionais da Deputación de Lugo.
Reunión coa Deputada da Área de Promoción Económica e Emprego
da Deputación de Lugo.
Reunión coa Xefa de servizo da Area de Benestar da Deputación de
Lugo.

Xuño:

Reunión co Deputado da Área de Goberno Interior e Relacións
Institucionais da Deputación de Lugo.
Reunión co Deputado da Área de Innovación, Participación Cidadá,
Mocidade e Deportes da Deputación de Lugo.
Reunión coa Xefa de servizo da Area de Benestar da Deputación de
Lugo.

Xullo:

Reunión coa Xefa de servizo da Area de Benestar da Deputación de
Lugo.

Setembro:

Reunión coa Xefa de servizo da Area de
Benestar da Deputación de Lugo.
Visita da Deputada da Área de Promoción
Económica e Benestar da Deputación de
Lugo ás Instalacións do Crd de Fingoi.

Outubro:

Reunión coa Deputada da Área
Promoción Económica e Benestar
Deputación de Lugo.

de
da

Reunión coa Deputada da Área de Promoción Económica e Benestar
da Deputación de Lugo.
Novembro: Reunión coa Xefa de Servizo da Área de Benestar da Deputación de
Lugo.
Reunión coa Xefa de Servizo da Área de Benestar da Deputación de
Lugo.
Decembro: Reunión co Deputado da Área de Goberno Interior e Relacións
Institucionais da Deputación de Lugo.
PARTICIPACIÓN EN XORNADAS E FOROS:
Marzo:

Visita Guiada previa o estreo da Exposición
soñadas”, na sede de //Afundación de A Coruña.

“Lugrís, paredes

Maio:

Acto de Entrega do Premio CEGASAL de Xornalismo de Economía
Social e Emprego de Persoas con Discapacidade, no Gran Hotel Los
Abetos de Santiago de Compostela.

Xuño:

Asistencia á Asemblea Xeral Ordinaria da Confederación Coordinadora
Estatal de Persoas con Discapacidade Física y Orgánica de España
(COCEMFE) como membro acreditado, celebrada no Hotel Rafael
Atocha en Madrid.
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Presentación do Programa da Asociación Acadar co Concello de Lugo,
no Centro Social de Fingoi en Lugo.
Presentación do Proxecto “Centro Integral de Saúde: Barrio da
Residencia”, no Salón de Actos da Xunta en Lugo.
Xullo:

Sinatura do protocolo entre o Ministerio de Empleo y Seguridad Social
e a Comunidade Autónoma de Galicia para reasignación de usos nos
inmobles do denominado Hospital Xeral de Lugo, no Salón de Actos
da Xunta en Lugo.

Setembro:

Seminario Desenvolvemento Rural Leader, organizado pola Asociación
para o Desenvolvemento Rural da Comarca de Lugo GDR4, no Salón
de Actos da Xunta en Lugo.

Outubro:

Gala do XX Aniversario da Asociación AMARAI, na Casa da Cultura de
Arzúa.
Actos de conmemoración del Día Internacional do Dano Cerebral,
organizados por ADACE Lugo diante do Concello de Lugo.

Novembro: Inauguración da Exposición “Pensando cos Pés”, organizada polo
Colexio Oficial de Podólogos de Galicia no MIHL de Lugo.
Concentración “#AccesibilidadYA e lectura
do Manifesto na Praza Pio XII de Lugo.
Inauguración
Exposición
Adaptados
Organizado
pola
Concesionario Ford de Lugo.

Vehículos
Once
e

XI Xornada Renal de Alcer Lugo, no Salón
de Actos da Deputación de Lugo.
Intervención na Ponencia "Los menores ante las nuevas tecnologías:
beneficios y riesgos", na Sede de Afundación en Lugo.
Acto Público: Violencia Machista; antes e despois da Denuncia, no
Centro Social Uxío Novoneyra.
Xornada “A violencia de xénero... unha realidade na sociedade”, na
sede do PP de Lugo.
Charla Informativa sobre a Prevención de Riscos Laborais, no Crd de
Fingoi.
Decembro: Lectura do Manifesto con motivo do Dia Internacional e Europeo das
Persoas con Discapacidade nos Soportais do Concello de Lugo.
Inauguración Fotografía
Provincial de Lugo.

a

Cegas

IV

Trato-Retrato,

no

Museo

IV Xornadas de Accesibilidade ó Patrimonio,
no Museo Provincial de Lugo.
Actos Día Internacional do Voluntariado,
organizados
pola
Rede
Lucense
de
Voluntariado de Lugo no Vello Cárcere de
Lugo.
Inauguración da Feira “Diversiarte” na Carpa de detrás do Concello de
Lugo.
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Xornada Formativa sobre COMPLIANCE, na Casa das Asociacións de
Benestar (CABES) en Santiago de Compostela.
Inauguración da Mostra Pictórica
Usuarios/as do Taller de A Ulloa,
Cafetería Apetéceme do HULA.

de
na

Presentación do Calendario Solidario da
Asociación Raiolas Lugo, no Salón de Acto
da Deputación de Lugo.
Acto Oficial da Xornada de Portas Abertas
do novo Auditorio de Lugo.
COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES
27/01/17:

Reunión con representantes da Corredoría de Seguros Clemente
Piñeiro.

09/02/17:

Reunión Foro de Igualdade do Concello de Lugo (como representante
das entidades do sector das persoas con discapacidade).

24/02/17:

Reunión do Consello Local de Servizos Sociais do Concello de Lugo en
representación das entidades da Discapacidade.

15/06/17:

Reunión do Padroado de //AFUNDACION na Sede da Rúa Cantón
Grande en A Coruña.

27/06/17:

Reunión Foro de Igualdade do Concello de Lugo (como representante
das entidades do sector das persoas con discapacidade).

28/06/17:

Reunión do Padroado de //AFUNDACION na Sede da Rúa do Vilar de
Santiago de Compostela.

16/10/17:

Reunión Foro de Igualdade do Concello de Lugo (como representante
das entidades do sector das persoas con discapacidade).

06/11/17:

Sinatura Convenio Axuda Nominativa 2017 Deputación de Lugo
Cogami Lugo.

21/11/17:

Sinatura Convenio Axuda Nominativa 2017 Deputación de Lugo
Cogami.

23/11/17:

Sinatura Convenio Axuda Nominativa 2017 Deputación de Lugo A
Mariña-Cogami.

30/11/17:

Reunión do Padroado de //AFUNDACION na Sede da Rúa do Vilar de
Santiago de Compostela.

05/12/17:

Sinatura Convenio Axuda Nominativa 2017 Deputación de Lugo
Agadhemo.

12/12/17:

Reunión do Padroado de //AFUNDACION na Sede da Rúa Cantón
Grande en A Coruña.

COLABORACIÓN COAS NOSAS ENTIDADES
09/01/17:

Presentación e inicio do Taller Prelaboral da Comarca de A Ulloa.

30/01/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami no
Crd de Palmeiro (Xove).

01/02/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami na
sede de Ribadeo.

03/02/17:

Reunión de traballo coa Asociación Auxilia Monforte.

03/02/17:

Reunión de Traballo coa Asociación Agora.
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08/02/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami na
sede de Ribadeo.

13/02/17:

Reunión da Comisión Permanente da Asociación Agora en Monforte de
Lemos.

15/02/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami na
sede de Ribadeo.

15/02/17:

Reunión de Traballo na Asociación Agora na sede de Monforte de
Lemos.

01/03/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami na
sede de Ribadeo.

08/03/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami na
sede de Ribadeo.

15/03/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami na
sede de Ribadeo.

21/03/17:

Reunión do Consello de Administración de Galega de Economía Social
en Santiago de Compostela.

10/04/17:

Reunión do Consello de Administración de Galega de Economía Social
en Santiago de Compostela.

20/04/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami na
sede de Ribadeo.

24/04/17:

Reunión de Xunta Directiva da Asociación Agora en Monforte de
Lemos.

09/05/17:

Asemblea Xeral Ordinaria de Cogami Coruña, na CABES de Santiago
de Compostela.

27/05/17:

Asemblea Xeral Ordinaria de Cogami, nas instalacións do CIS Aixiña
en Ourense.

29/05/17:

Reunión de Xunta Directiva da Asociación Agora en Monforte de
Lemos.

30/05/17:

Reunión organizativa do Crd de Palmeiro da
Asociación A Mariña-Cogami, na sede de
Cogami en Santiago.

08/05/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da
Asociación A Mariña-Cogami na sede de
Ribadeo.

17/06/17:

Asembleas Xerais Ordinaria e Extraordinaria
da Asociación Agora na sede de Monforte de
Lemos.

25/06/17:

Asembleas Xerais Ordinaria e Extraordinaria de Alcer Lugo, na Sede
da Casa Clara Campoamor de Lugo.

29/06/17:

Reunión do Consello de Administración de Galega de Economía Social
en Santiago de Compostela.

30/06/17:

Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Acadar na Aula de Formación
de Fontiñas en Santiago de Compostela.

25/09/17:

Reunión do Consello de Administración de Galega de Economía Social
en Santiago de Compostela.

27/09/17:

Reunión de Traballo na Asociación Agora con Cogami en Monforte de
Lemos.
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27/09/17:

Reunión de Xunta Directiva da Asociación Agora en Monforte de
Lemos.

04/10/17:

Reunión coa Presidenta da Xunta Directiva de Alcer Lugo, na Casa
Clara Campoamor de Lugo.

25/10/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da Asociación A Mariña-Cogami no
Crd de Palmeiro (Xove).

10/11/17:

Reunión coa Presidenta da Xunta Directiva de Alcer Lugo, na Casa
Clara Campoamor de Lugo.

28/11/17:

Reunión da Comisión Permanente da Asociación Agora en Monforte de
Lemos.

07/12/17:

Reunión de Traballo coa Presidenta da
Asociación A Mariña-Cogami na sede de
Ribadeo.

11/12/17:

Xuntanza da Comisión Socio-sanitaria de
Cogami
na
sede
de
Santiago
de
Compostela.

12/12/17:

Reunión do Consello de Administración de
Galega de Economía Social en Santiago de
Compostela.

18/12/17:

Reunión de Xunta Directiva da Asociación Agora en Monforte de
Lemos.

COS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
31/01/17:

Entrevista sobre o Ben empregado para o
Programa da Deputación de Lugo na sede
da Fundación Tic.

11/12/17:

Rolda de Prensa Presentación “Diversiarte”,
na Aula de Novas Tecnoloxías do Concello
de Lugo.

COS PARTIDOS POLÍTICOS

11/01/17:

Visita da Presidenta Provincial do PP de Lugo e membros da súa
Directiva ás Instalacións do Centro de Día da Asociación Agora.

30/06/17:

Visita do Presidente de Novas Xeracións do PP de Lugo e Deputado
Autonómico no Parlamento de Galicia ó Centro de Recursos de
Palmeiro (Xove).

PARTICIPACIÓN NOS GRUPOS DE DESENVOLVEMENTO RURAL
A Federación participa nos Grupos de Desenvolvemento Rural que xestionan os
novos fondos da Unión Europea (antigos Leader).
GDR7 “ASOCIACIÓN MIÑO-ULLA”
29/11/17:

Asemblea Xeral Extraordinaria Asociación Miño Ulla / GDR7, no
Edificio Multiusos do Concello de Chantada.
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OUTRAS ACTIVIDADES
Febreiro:

Reunión de Xunta Directiva da Federación, na
sede de social de Lugo.

Abril:

Reunión de Xunta Directiva da Federación,
preparatoria de Asemblea Xeral Ordinaria, na sede
de social de Lugo.

Maio:

Asemblea Xeral Ordinaria da Federación, na sede
social de Lugo.

Setembro:

Reunión de Xunta Directiva da Federación, na
sede de social de Lugo.

Decembro: Reunión de Xunta Directiva da Federación, na
sede de social de Lugo.

PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO 2017

O Voluntariado e un pilar importante para as entidades asociativas que traballamos
con e para persoas con discapacidade.
En moitos aspectos as persoas que acoden ós servizos e actividades precisan dunha
atención constante que grazas a labor das persoas voluntarias lles permite acadar
distintos obxectivos: favorecer a aprendizaxe das distintas disciplinas, autonomía
nas súas actividades, mellora na atención individualizada, mellora das
habilidades,...
A Federación forma parte da Rede Lucense de Voluntariado, na que participan
outras asociacións que traballan con distintos colectivos en risco de exclusión
social, así mesmo ten programas con outras entidades de acción voluntaria cono a
Asociación Senior de Telefónica de Lugo (ASTELU).
As actividades levadas a cabo neste programa, foron as seguintes:


Apoio nas Actividades do Crd de Fingoi (Lugo) e Taller da Comarca de A Ulloa.



Acompañamento as persoas con discapacidade.



Incorporación de Voluntariado.



Habilidades Sociais e Formación na Comunidade.

En canto ós destinatarios deste programa foron as persoas con discapacidade da
Provincia de Lugo:


Asociados de calquera entidade que forme parte da Federación Provincial
COGAMI-Lugo.



Usuarios/as do CRD Fingoi: Centro de día (23).



Usuarios/as do Taller Prelaboral de Persoas con Discapacidade da Comarca da
Ulloa – Monterroso (14).



Usuarios/as do Servicio de Intermediación
Asesoramento e Orientación de Cogami.



Mulleres con Discapacidade de Areas Rurais da Provincia de Lugo.



Persoas con discapacidade en xeral, que atoparon de interese as nosas
actividades e servicios e que precisen de calquera tipo de axuda para favorecela súa normalización.

e

Integración

Laboral

e de

APOIO NA AULA
A través do voluntariado reforzáronse coñecementos e
potenciouse a adquisición de destrezas, mediante unha
atención máis personalizada e acorde ás súas necesidades.
Dotouse as
persoas con discapacidade dos apoios,
reforzos e recursos para dar resposta ás súas necesidades
co fin de adquirir os coñecementos para desenvolverse con
autonomía.
Os lugares onde se realizou a actividade foron: Cogami
Lugo: Centro de Día (6); Taller de Monterroso (2). En total participaron o longo do
ano 8 voluntarias/os, participando un total de 37 persoas.
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ACOMPAÑAMENTO ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Incorporáronse persoas voluntarias co fin de favorece-la
participación das persoas con discapacidade na vida
comunitaria e conseguir que puideran disfrutar dos
recursos e servizos que se ofertan no seu entorno máis
próximo.
Os lugares onde se realizou a actividade foron: Cogami
Lugo e o Taller de Monterroso (16 voluntarios/as),
participando un total de 37 persoas.
Contouse para as saídas con 3 Furgonetas Adaptadas e 1 autobús adaptado da
empresa “Autos Morán”.

CAPTACION DE VOLUNTARIADO PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE
Tentouse
crear
unha
bolsa
de
voluntariado
concienciado e especializado dentro dos proxectos que
se desenrolan na nosa entidade, potenciando os
sistemas de captación e formación dos mesmos a
través da figura do coordinador de voluntariado.
Incorporación de 8 persoas voluntarias.
HABILIDADES SOCIAIS E PARTICIPACIÓN NA COMUNIDADE
A través desta actividade abordáronse distintos
aspectos como son: Habilidades sociais, asertividade,
autoestima, empatía e intelixencia emocional.
Tratouse de dotar as persoas con discapacidade das
ferramentas básicas de habilidades sociais para
potenciar e mellorar a comunicación entre eles e co seu
entorno (social,familiar...).
O lugar onde se realizou a actividade foi: Cogami Lugo (8 persoas voluntarias),
participando un total de 37 persoas.
FORMACIÓN VOLUNTARIADO
A formación foi o espazo propicio para que, grazas á
reflexión sobre a acción, as súas motivacións iniciais
medraron cara un "modo de ser", cara "unha maneira
diferente de ver a vida", cara unha búsqueda más sólida de
"mellorar a calidade de vida", dunha "transformación da
sociedade".
Polo tanto, ó falar de formación referímonos á
transformación do voluntariado nos seus modos de facer,
de xeito transversal:


No seu "saber facer" (hábitos e habilidades).



No seu "saber" (coñecementos e información).



No seu "ser" (actitudes, crecemento persoal, integral) de cara á acción
voluntaria.
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Participaron 10 persoas voluntarias
RELACIÓN DE ACTIVIDADES
As persoas voluntarias que están vinculadas á nosa entidade desenrolan o seu labor
nunha variedade de actividades, algunhas de carácter puntual e outras de xeito
continuado, que é o mais habitual, en función da dispoñibilidade de cada persoa.
As actividades máis frecuentadas e que precisan de apoio voluntario para o seu
maior aproveitamento son:








Ocupacionais
Formativas
Ocio e tempo de lecer
Manualidades
Habilidades sociais
Saídas culturais e excursións
Etc.

Durante o ano 2017 o número total de persoas voluntarias ascendeu a 31 persoas,
das cales na actualidade temos 10 en plena colaboración.
A todas elas asesoróuselles dende a súa publicación no boletín, da creación do
Rexistro de Delincuentes Sexuais e axudóuselles por seren persoas voluntarias na
tramitación dos certificados.
1. Reunións internas para o desenvolvemento de programas:
As reunións internas principalmente fanse coa coordinación, o departamento de
Traballo Social e de Terapia Ocupacional; a maiores tamén nas reunións de equipo
multidisciplinar semanais, onde se valora que necesidades hai en cada actividade e
segundo o perfil da persoa voluntaria avaliase cal é o mellor grupo de participación,
estudando as súas propostas e capacidades e as necesidades grupais.
Paralelamente o día a día fanse contactos e reunións coa coordinadora de
voluntariado a nivel de Cogami, para clarificación de dúbidas, xestión de altas e
baixas, tramitación dos seguros, etc.
2. Reunións externas:
DATA
10/01

TIPO REUNIÓN
Reunión grupal

LUGAR
LUGO

19/01
23/02
09/03

LUGO
LUGO
LUGO

30/03
05/04

Reunión grupal
Reunión grupal
Reunión grupal
Comisión de
formación
Reunión grupal
Reunión grupal

11/05

Reunión grupal

LUGO

LUGO
LUGO

MOTIVO
Proxecto
2017
con
voluntarios/as
de
ASTELU
(Asociación Sénior Telefónica de
Lugo)
Rede Lucense de Voluntariado
Rede Lucense de Voluntariado
Rede Lucense de Voluntariado

Rede Lucense de Voluntariado
Voluntariado de ASTELU para
apoio Talleres Monterroso en
Augatinta en Lugo
Organización saída visita Vello
cárcere con Voluntarios
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21/09

Reunión grupal

LUGO

28/09
19/10

Reunión grupal
Reunión grupal

LUGO
LUGO

Establecemento novos proxectos
de colaboración ultimo trimestre
2017 con voluntarios/as de
ASTELU.
Rede Lucense de Voluntariado
Rede Lucense de Voluntariado

3. Colaboracións con outras entidades:
Formación/Cursos
DATA

09/02/17

ORGANIZADO POR

COGAMI LUGO E
DOWN LUGO

LUGAR

Local Social
ASTELU

PROVINCIA

TITULO

LUGO

Formación
Voluntariado para
traballo coa
Discapacidade

Charlas
DATA

ORGANIZADO POR

20/01/17

Cogami Lugo

24/01/17

Cogami Lugo

26/01/17

Cogami Lugo

LUGAR

CEI Tino
Grandío
(Guntín)
CEI Tino
Grandío
(Guntín)
CEI Tino
Grandío
(Guntín)

23/02/17

Cogami Lugo

CEIP
Anexa

03/03/17

Cogami Lugo

CPI Mato
Vizoso
(Vilalba)

23/05/17

Cogami Lugo

26/05/17

Cogami Lugo

06/06/17

Cogami Lugo

09/06/17

Cogami Lugo

CEIP Insua
Bermúdez
(Vilalba)
CPI Mato
Vizoso
(Vilalba)
CEIP Insua
Bermúdez
(Vilalba)
CEIP Insua
Bermúdez
(Vilalba)

PROVINCIA

TITULO

LUGO

Falando de
Capacidades Diferentes
(2 Charlas)

LUGO

Falando de
Capacidades Diferentes

LUGO

Falando de
Capacidades Diferentes

LUGO

LUGO

LUGO

LUGO

Un día na Escola:
Falando de
Discapacidade (2
Charlas)
Un día na Escola:
Falando de
Discapacidade (4
Charlas e 2 persoas
voluntarias)
Falando de
Capacidades Diferentes
Circuíto de Mobilidade:
Ponte no meu lugar (7
Charlas e 2 persoas
voluntarias)

LUGO

Falando de
Capacidades Diferentes

LUGO

Circuíto de Mobilidade:
Ponte no meu lugar (2
Charlas)
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4. Colaboración co Proxecto de atención a nenos e nenas con
necesidades educativas especiais derivadas da discapacidade a
través das TIC (Incluye E+D)
Cesión de materiais para a realización de sesións individuais de Terapia Ocupacional
así como duhna Tablet Android para uso exclusivo de usuarios/as e profesionais do
Taller Prelaboral da Comarca da Ulloa.
Colaboran 2 persoas Voluntarias de Cogami Lugo nos seguintes Obradoiros:
Habilidades Sociais desenvolto ós Luns de 17:00h. a 18:30h. durante os meses de
Febreiro a xuño. No CEE Santa María de Lugo. Participaron 3 persoas con
discapacidade e 1 persoa Voluntaria.
Novas Tecnoloxías: Aprendemos coas TICs, desenvolto os Xoves de 18:00h. a
19:00h. durante os meses de Febreiro a xuño. no Crd de Fingoi. Participaron 2
persoas con Discapacidade e 1 persoa Voluntaria.
5. Asistencia a actividades
07-28/03/2017 CURSO: Asistencia a un curso de gravado no centro Augatinta,
dirixido por Isabel Somoza, cunha periodicidade dunha sesión semanal en horario
de tarde. Participaron 11 persoas usuarias do taller Prelaboral da comarca da Ulloa
e 6 voluntarios.
31/03/17 ACTIVIDADE: Xornada de KingBoxing. Actividade realizada nas
instalacións do Crd de Fingoi organizada pola Federación Galega de KingBoxing
Participaron 23 persoas usuarias das actividades do Crd de Fingoi e 3 persoas
voluntarias.
27/04/17 SAIDA: Aquarium Finisterrae (A Coruña). Saída de carácter cultural
Participaron 23 persoas usuarias das actividades do CRD- Fingoi e 5 persoas
voluntarias.
28/04/17 OBRADOIRO Nos + Outrxs en Rede: Taller de cerámica no museo
provincial de Lugo, levado a cabo por Violeta Bernardo. Participaron 10 persoas
usuarias do Taller Prelaboral da comarca Da Ulloa e 23 do Crd de Fingoi e 3
persoas voluntarias.
09/05/17: ACTIVIDADE. Especialistas en prevención da seguridade cidadá da
Garda Civil impartiron unha charla sobre a seguridade na internet e nas redes
sociais, posteriomente levou a cabo un coloquio entre todos os asistentes.
Participaron 11 usuarios do Taller Prelaboral da Comarca da Ulloa e 1 persoa
voluntaria.
12/05/17 OBRADOIRO Nos + Outrxs en Rede:
Taller de fotografía no museo provincial de Lugo,
levado a cabo por Julio Leira. Participaron 10 usuarios
do Taller Prelaboral da comarca da Ulloa e 23 do Crd
de Fingoi e 3 Voluntarios/as.
13-14-15/05/17: SAÍDA. Estancia de tres días nos
Aparatamentos Adaptados CASA FANDIN en Ribadeo reaklizando distintas
excursións pola zona. Participaron 18 persoas usuarias do Crd de Fingoi, 4
Familiares e 2 persoas voluntarias.
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19/05/17
SAÍDA:
Carreira
Solidaria
Colexio
Cervantes de Lugo. Actividade de Atletismo pola zona
da Milagrosa organizada polo Colexio Cervantes.
Participaron 8 persoas usuarias das actividades do Crd de
Fingoi e 1 persoa voluntaria.
22/05/16 SAIDA: Aula de Productos Lacteos de
Lugo. Visita Guiada á Alua de Productos Lacteos.
Participaron 23 persoas usuarias das actividades do Crd de Fingoi e 2 persoas
voluntarias.
22-26/05/17: ACTIVIDADE. Actividade organizada pola escola de música de
Monterroso consistente na realización de concertos de carácter diario con motivo da
celebración do “Día da música”.
Participaron 13 persoas usuarios do Taller
Prelaboral da comarca Da Ulloa e 1 persoa voluntaria.
31/05/17 SAÍDA. Saída lúdica e cultural para coñecer o conxunto etnográfico de
O cebreiro e realizar parte dunha etapa do camiño de Santiago. Participaron 9
usuarios do Taller Prelaboral da Ulloa e 2 persoas voluntarias.
21/06/17 Arts Galicia. Actividade de Arte realizada no Crd de Fingoi e na que
parrticiparon 23 persoas usuarias das actividades do Crd de Fingoi 15 do CRD de
Medelo e 10 socios/as Europeos e 5 persoas voluntarias.
15/06/17 SAÍDA: Lugo. Vello Cárcere, Centro de
Interpretación da Muralla e recorrido turístico a
cargo dun guía turístico polo casco vello da cidade.
Participaron 11 usuarios do Taller Prelaboral da
comarca da Ulloa e 5 persoas voluntarias.
27/06/17 ACTIVIDADE. Taller de Ex-Libris
impartido por Isabel Somoza nas instlacións do
Taller Prelaboral da Comarca da Ulloa. Participaron 11 usuarios e 2 persoas
voluntarias.
28/07/17: SAIDA: Area Recreativa de A Peneda. Xantar e actividades lúdicas
das persoas usuarias do Taller de Monterroso, con motivo das vacacións de verán
da Actividade. Participaron 12 persoas usuarias e 3 persoas voluntarias.
30/07/17: Feira dos Bicos de Monterroso. Participación do Taller de
Monterroso con 2 actividades: Realización dun taller de papel reciclado para nenos
e cun posto para a venda de productos do Taller na feira de artesanía. Participaron
7 persoas usuarias e 2 persoas voluntarias.
07/09/2017 SAÍDA. Visita Guiada ó Castro de
Viladonga e posterior visita Cultural a Vila de Meira.
Participaron 23 persoas usuarias do Crd de Fingoi.
3 Persoas voluntarias.
20/09/2017: OBRADOIRO. Obradoiro das 3 R:
Reutilizar, Reducir e Reciclar. Acxtividade de
concienciación sobre o respeto o mediambiente no
que se realizaron distintas actividades de carácter
manual. Participaron 23 persoas usuarias do Crd
voluntarias.

de

Fingoi.

2

persoas

05/10/2017: ACTIVIDADE:Danza Africana. Taller de danza Africana e mostra
de instrumentos de percusión dá zona noroeste do continente Africano levada cabo
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non espazo cultural
voluntarias.

Lorenzo

Varela.

Asistiron

10

usuarios

e

2

persoas

11/10/16 SAÍDA: San Froilán. Festa cultural organizada polo Concello de Lugo.
Visita o recinto ferial e Atraccións e actividades varias, coa correspondente pulpada.
Horario de mañá e tarde. Participaron 23 persoas usuarias das actividades do Crd
de Fingoi. 4 persoas voluntarias.
6. Enlaces a Actividades nas que participaron persoas voluntarias
Feira dos Bicos
https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/posts/255128531666786
Saída á A Peneda
https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/posts/254194291760210
Obradoiro Ex-Libris
https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/posts/236326626880310
Arts Galicia
https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/posts/232883033891336
Visita Guiada por Lugo
https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/posts/228704960975810
Viaxe Cultural O Cebreiro
https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/posts/218746705304969
Obradoiro con Violeta Bernardo Nos+Outrxs En Rede
https://www.facebook.com/museoprovinciallugo/posts/10154587640262939
Obradoiros de grabado
https://www.facebook.com/Federacioncogamilugo/posts/185388941974079

TALLER PRELABORAL DA COMARCA DE A ULLOA 2017

Esta actividade, desenvolveuse no concello de Monterroso durante todo o ano 2017.
USUARIOS
Participaron un total de 13 persoas con discapacidade física, intelectual ou ambas,
que se atopan en situación ou risco de exclusión social.
As características deste grupo de persoas se poden resumir nos seguintes datos:
Segundo o seu lugar de residencia:
A totalidade dos usuarios residen na comarca da Ulloa, sendo unha das razóns da
creación da actividade nesa zona centro, despois de realizar un estudo de
necesidades da comarca. O resultado final componse de: Antas de Ulla (3)
Monterroso (9) e Palas de Rei (1)

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Antas de Ulla

Monterroso

Palas de Rei

Segundo a súa zona de orixe
A zona de orixe fixemos 2 divisións claras, as zonas rurais ou no centro da
comarca, resultando finalmente no rural (6) e na zona semiurbana (7)

Zona rural
Zona semiurbana
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Segundo o sexo
A participación e empoderamento das mulleres con discapacidade, e mais as que
pertencen a zona rural, é un dos obxectivos da nosa labor, sendo un total de homes
(7) e mulleres (6).

Homes
Mulleres

Segundo a idade
As idades en diferentes franxas danlle un valor engadido o taller, pola aportación da
experiencia coa vitalidade xuvenil. A maioría das persoas participantes xiran
entorno os 45 anos, todos en idade laboral salvo 1 varón, en total os resultados
son: menores de 25 anos (2), entre 26 e 29 anos (1), entre 30 e 44 anos (4) e
máis de 45 anos (6).

7
6
5
4
Grupos de idade

3
2
1
0
< 25 anos

26-29 anos

30-44 anos

+45 anos

Segundo o nivel de estudios
As condicións para que as persoas participaran na formación regrada viuse
influenciada por moitas circunstancias, observándose en tres casos a non
escolarización. Certificado de escolaridade (5); con graduado escolar (3), obténdoo
unha delas no curso 2012; ensinanzas medias (2)
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10
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0
Sen estudios

C ertificado
esc olar

Gra duado esc olar

Ens inanzas
medias

Segundo a experiencia laboral
A experiencia laboral vai moi ligada a formación, e o gráfico anterior podémonos
facilitar os datos que veremos a continuación. Das 13 persoas participantes (7)
delas non teñen experiencia e si que nalgún casou houbo actividade laboral,
véndose interrompida por unha incapacidade laboral, con experiencia (6).
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Segundo o tipo de discapacidade
Tódalas persoas participantes teñen algún tipo de discapacidade, predominando a
de tipo psíquico ou a combinación de dúas delas. Polo tanto, podemos acreditar que
temos persoas con discapacidade física (1), intelectual (7) e mixta (5), non
existindo ningún perfil de discapacidade sensorial exclusivamente.

Física
Intelectual
Mixta
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Segundo o grao de discapacidade
Considerando que as persoas usuarias deben ter o 33% ou mais porcentaxe para
que se lles recoñeza a condición de persoa con discapacidade, o resto de graos
oscilan entre o 33-64%(2), entre o 65-74%(10) e máis do 75%(1).
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ACTIVIDADES
A actividade dos Talleres Prelaborais estructurouse ó redor de catro áreas de
actuación:
Área Formativa
Formación compensatoria, coa finalidade da consecución dos coñecementos básicos
de carácter instrumental:

-



Alfabetización e Educación básica orientada
matemático, coñecementos xerais,...)



Habilidades:

Comunicativas:
orientadas
á
capacidade
comprender aspectos verbais da comunicación.

á

lectoescritura,

cálculo

para

-

Sociais: orientadas á capacidade para comprender
aspectos non verbais da comunicación.

-

Laborais: manexo de ferramentas, seguridade no
traballo, disciplina de traballo e de horarios,
comunicación
interna
de
traballo,
hábitos
laborais...

Área Prelaboral: Actividades artísticas o artesanais
As actividades desenvoltas nesta área foron as seguintes:
I.-

Fabricación de Papel Reciclado

Córtase o papel xa usado, remollo con auga, licuar, triturar, tinguir a pulpa, engadir
a cubeta con auga, elaboración das follas de papel e prensado das mesmas.
II.- Técnicas para pintar papel
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Elaboracións de papeis de augas, xaspeado, marmoleado. A través da técnica de
engadir o papel nunha cubeta con auga que se mestura con tilosa ou engrudo,
posteriormente se traballa para darlle o acabado final cun debuxo de tintas con
base oleosa e posteriormente o seu lavado.
III.- Confección de artigos de papel e cartón
Elaboración de produtos artesanais:


Marca páxinas.



Estoxos.



Baleira petos.



Xoieiros.



Caixas de follas soltas.



Lapiseiro papel reciclado.



Lapiseiro papel de augas.



Cobertura caixa de Pañuelos.



Invitacións.



Broches.
IV.- Encadernación artesanal

Encadernación de distintos produtos:


Caderno con espiral e tapas de papel reciclado en diferentes tamaños.



Caderno con espiral e tapas de papel de augas en diferentes tamaños.



Caderno cosido americano.



Álbum de fotos cosido xaponés con tapas forradas en papel reciclado.
V.-

Técnica de serigrafía

Aprendizaxe da técnica de serigrafía para aplicación nalgúns dos produtos para un
acabado máis profesional e con maior durabilidade :


Serigrafiado de caixas personalizadas.



Serigrafiado de combites.



Serigrafiado de papeis.
VI.- Produtos por encargo

Aprendizaxe para a estimación de tempos e custo dos
materiais. Aplicación e adaptación das nosas técnicas as
necesidades dos produtos como dos clientes. Cambios na
metodoloxía de traballo, distribución de pequenas tarefas
en grupos reducidos para facer una cadea de montaxe e
non ter que memorizar todo o proceso de elaboración dos
produtos máis complexos.

Área de Autonomía persoal
Nesta área a través do servizo de Terapia Ocupacional se ten como finalidade
capacitar ás persoas con discapacidade para participar nas actividades da vida
diaria co fin de maximizar os niveis de autonomía persoal para realizar unha vida o
máis independente posible.
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O enfoque deste profesional é unha intervención de carácter integral, baseada nas
capacidades e nas potencialidades e non nos déficits; á vez que a persoa se sitúa
no centro da intervención e actúa conxuntamente co Terapeuta Ocupacional (TO)
para lograr os obxectivos que de xeito previo foron pactados polo/a usuario/a e o
profesional, é dicir, a persoa con discapacidade actúa de maneira activa e é
partícipe no proceso de tratamento. Durante todo o proceso sempre se ten en conta
os intereses persoais e o entorno que o rodea realizando, se é posible, as
modificacións necesarias do mesmo para que este reforce a participación.
Fomentar a autonomía persoal foi o obxectivo máxime a acadar dende a Terapia
Ocupacional cos/as usuarios/as do Taller. Esta autonomía persoal tradúcese en
tódalas esferas da vida da persoa con discapacidade para adquirir as destrezas
necesarias para lograr a súa integración en igualdade de condición no seu entorno.
Actividades
Durante este período beneficiáronse do servizo de Terapia Ocupacional 13
persoas integrantes do grupo.
As utilidades e desenvolvemento das terapias foron:



Prevención da dependencia.



Mellora da saúde e autocoidado.



Manexo de produtos de apoio que incrementen a
súa autonomía.



Maior participación e integración no entorno.



Recuperación da autonomía para as AVD

As etapas do proceso de acollida dun novo/a usuario/a
descríbense a continuación:


Avaliación e diagnóstico ocupacional.



Entrevistas coas familias/titores.



Entrevistas cos profesionais.



Elaboración dun plan individual de tratamento.



Implantación das sesións de Terapia Ocupacional (Grupais/Individuais).

Actuacións postas en marcha pola T.O. :


Avaliación Ocupacional Inicial de novos/as usuarios/as.



Reavaliacións Ocupacionais Integrais anuais.



Rexistro diario das actividades.



Visitas domiciliarias coa Traballadora Social para coñecer o entorno familiar
e vivenda dos usuarios, que nos permiten coñecer as carencias (existencia
de barreiras e propostas de solución, coñecemento do clima e condicións de
convivencia para definir posible os obxectivos a acadar,...).



Atención presencial de familiares/titores.



Elaboración de Informes Globais de Autonomía persoal (conxuntamente de
T. Ocupacional e T. Social)



Sesións de Terapia Ocupacional:
Sesións

Temporización

Frecuencia

Homes

Mulleres

Total

Individual

1 hora

Semanal

6

5

11

Grupal

3 horas

mensual

7

6

13
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En canto ó tempo empregado por persoa para as revisións das avaliacións
foi dun promedio de 3 horas e para as entrevistas persoais 1,5 horas.
Realizáronse 6 sesións individuais e 2 grupais a semana, así como tarefas
de apoio ao resto de profesionais e de carácter administrativo e de rexistro.
Nas sesións individuais tratáronse os seguintes obxectivos:
-

Avaliacións do desempeño ocupacional (Actividades da vida diaria, ocio,
traballo, participación social, descanso e sono).

-

Dar a coñecer as novas tecnoloxías e proporcionar os conceptos máis
básicos de acceso ao PC, ofimática e mecanografía dixital.

-

Dar a coñecer ó uso de teléfonos (móbiles e
fixos).

-

Dar a coñecer as redes sociais de forma segura
e responsable.

-

Avaliar o coñecemento real da moeda en curso
legal así como o manexo da mesma á hora de
realizar pequenas compras.

-

Promover a xestión adecuada dos ingresos e gastos fixos, fomentando o
aforro para imprevistos.

-

Adquirir maiores niveis de alfabetización básica: lectura, comprensión
lectora, escritura e caligrafía.

-

Acadar a
lectura, escritura, orde,
cantidade dos números cardinais.

-

Iniciar o aprendizaxe ou a mellora do calculo básico.

-

Fomentar a adquisición dunha correcta orientación tanto a nivel
temporal (identificar día, mes e ano; ordenar cronoloxicamente os
meses; festividades) como espacial e persoal (coñecer o nome da
localidade, provincia, comunidade autónoma e pais e o enderezo
persoal; nome completo, idade, data de nacemento, dirección, teléfono
e DNI).

-

Fomentar hábitos de autocoidado e hixiene persoal correctos tanto na
forma coma na frecuencia de realización das mesmas (limpeza
bucodental, coidado das uñas, rutinas de aseo no domicilio, peiteado,
maquillaxe, afeitado, administración da medicación, así como
adaptacións ou produtos de apoio naquelas nas que se manifesten
maiores dificultades).

-

Adquirir maiores niveis de destreza no vestido e despido (inculcouse o
uso de prendas en bo estado).

-

Concienciar da importancia da toma responsable de medicación (dose,
horario,...).

-

Asesorar e proporcionar mantemento de produtos de apoio así como
deseño/confección de adaptacións.

-

Analizar e asesorar en conceptos de eliminación de barreiras
arquitectónicas no fogar así como intermediar cos responsables do
servizo de accesibilidade de COGAMI para posibles intervencións de
carácter máis oficial.

comparación

e

asociación

en
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As Sesións Grupais de Terapia Ocupacional destinadas a acadar
maiores niveis de autonomía persoal. A temporalización foi de 2 veces a
semana, resultando un total de 63 durante este ano, e cos seguintes
obxectivos:
-

Adquirir destrezas prácticas aplicables á vida cotiá en relación as tarefas
relacionadas co mantemento do fogar: (cociña, emprego de pequenos
electrodomésticos, limpeza e manexo do fogar).

-

Compras no eido comunitario.

-

Proporcionar información en relación a intolerancias alimentarias e posta
en marcha de medidas preventivas.

-

Fomentar hábitos de alimentación saudable dando a coñecer a pirámide
nutricional.

-

Desenvolver unha actitude de colaboración, respecto e contribución á
Seguridade Viaria.

-

No caso das mulleres tiveron continuidade as sesións destinadas coidado
do corpo e a imaxe corporal (peiteado, emprego de cosméticos,
manicura e maquillaxe).

-

Apoio e fomento da lectura.

-

Acceso e navegación pola rede na procura de información para as
actividades (imaxes, receitas de cociña,...).

-

Aprender a facer un bo uso da tecnoloxía.

-

Promover a reciclaxe (lixo, aceite doméstico, plásticos, papel,...).



Durante este período tamén se levaron a cabo, en coordinación directa co
equipo profesional do Taller Prelaboral (Monitor e Traballadora Social,
fundamentalmente) labores de difusión da actividade que se está a
desenvolver dende o Taller Prelaboral da Ulloa para a inserción das persoas
con discapacidade no emprego e para o fomento da súa autonomía persoal
nas diferentes esferas da vida diaria.



Área de Intervención Social

A metodoloxía levada a cabo dende Traballo Social, fundamentándose en aspectos
teóricos e conceptuais da discapacidade, plantexa un modelo de intervención
baseado en dereitos (e a construción) de cidadanía.
Dende esta perspectiva, cuestionamos o papel pasivo e
burocrático que parece estar formalizándose no día a día
dos/as traballadores/as sociais e desenvolvendo un
modelo de intervención máis activo e crítico que actúe
fronte ás estruturas sociais que limitan a participación
das persoas con discapacidade e xeran (procesos de)
exclusión social. As funcións que se realizaron dende a
Área de intervención social foron as seguintes:


Funcións preventivas: actuacións anticipadas
problemáticas individuais e colectivas.

as

causas

que

xeran



Funcións de atención directa co obxectivo de potenciar o desenvolvemento
das capacidades e facultades das persoas para afrontar por sí mesmas
futuros problemas e integrarse na vida social.
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Funcións de planificación: Acción de ordenar e conducir un plan de acordo
cos obxectivos propostos, contidos nun programa determinado.



Funcións de promoción: actuacións encamiñadas a restablecer, conservar e
mellorar as capacidades, a facultade de autodeterminación a través do
coñecemento do medio no que viven (servizos, recursos…)



Funcións de mediación: catalizador, posibilitando a unión das partes
implicadas no conflitos co fin de que logren a resolución do mesmos.



Funcións de avaliación: contrastar os resultados obtidos nas distintas
actuacións, en relación cos obxectivos propostos, tendo en conta técnicas,
medios e tempos empregados.

A ferramenta principal de traballo a nivel de rexistros é unha aplicación informática
(Aplicación COGAMI) onde o usuaria/o ten o seu propio expediente, coa
correspondente historia social onde se recollen datos que permitirán realizar unha
intervención global: persoais, de convivencia, familiares,
saúde, formativos, laborais e económicos, a maiores da
elaboración do diagnóstico social e valoración profesional.
Dende a área de Traballo Social abórdase a intervención
coa persoa en tres vertentes:
Traballo directo coa persoa: Incrementando os
seus recursos, a súa capacidade de toma de decisións
e o seu poder para influír nos factores que afectan a súa vida promovendo
deste xeito a plena inclusión.
Traballo coa familia: Dotar á familia das ferramentas necesaria que lles
permita detectar e afrontar situacións de crisis, planificando e desenrolando
accións para facer fronte ás mesmas. Aplicando para a resolución de conflitos a
negociación e a mediación.
Traballo coa comunidade: Poñendo en marcha distintas accións de
sensibilización que permitan a plena inclusión da persoa na comunidade na que
vive.
O número de persoas atendidas neste recurso é de 13 persoas. Podemos dividir o
traballo relacionado coa intervención en 3 ámbitos:
1. REXISTROS:
Contén 3 apartados:
-

Temas de intervención, con diversas categorías nas que pode participar
cada persoa e en programas específicos.

-

Tipos de intervención, con dúas categorías, de forma continuada ou
puntual.

-

Tipo de actuacións, englobadas en 5 categorías: Visitas ó domicilio da
persoa, acompañamentos, entrevistas, seguimentos e xestión de
recursos.

2. REUNIÓNS EQUIPO:
-

Equipo multidisciplinar: Reunións dos profesionais sobre as actividades e
os participantes.

-

Coordinación da Área de Traballo Social: Abórdanse aspectos prácticos
da nosa profesión, temas de actualidade, proxectos novos e desenrolo
da nosa aplicación segundo os procesos de calidade da entidade.
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-

Entidades, Organismos Externos: Colaboración en distintos proxectos
externos (Concello Monterroso, Proxecto Quimións,...).

3 . SENSIBILIZACIÓN E INFORMACIÓN Á COMUNIDADE
É un feito innegable que a visibilización da diversidade desde unha perspectiva
integradora e normalizadora é unha necesidade patente no entorno social e cultural
no que vivimos.
As actuacións e iniciativas postas en marcha neste senso foron:


Obradoiro de prensa: Consideramos que o “desenrolo social” é o proceso
a través do cal o neno/a vai coñecendo e asimilando a realidade social na
que conviven. En moitos casos, nas persoas con discapacidade as
experiencias sociais (interaccións e relacións que establece a persoa co seu
contexto máis próximo) que se lle proporcionan son limitadas. A prensa é
unha ferramenta que permite conectar co mundo que lles rodea e facer un
composición das múltiples realidades fora da súa contorna.



Obradoiro “Riscos de internet e novas tecnoloxías”.



Actividades culturais postas en marcha polo Espazo Sociocultural
Lorenzo Varela, promovendo a través das mesmas a inclusión: maxia,
concertos, contacontos, teatro...



Coñecemento do medio social: Achégase os nosos usuarios/as a
información necesaria sobre os recursos existentes na nosa comunidade,
permitíndolle acadar un maior grado de autonomía.



Vídeoforum: Visionado de curtametraxes
actualidade e posterior debate.

con

temática

social

de

Organización e colaboración e apoio en Saídas e outras actividades
Os usuarios/as do Taller prelaboral da Ulloa participaron no ano 2017 en
actividades de diversa índole co fin de promover a integración no seu entorno
comunitario e favorecer as súas habilidades sociais.
Saídas e outras actividades




Saídas.
−

SAIDA ARDE LUCUS: Saída dende Monterroso, comida nas instalacións
do CRD de Fingoi e posterior visita ao recinto feiral.

−

SAÍDA CASCO VELLO DE LUGO, visita ao vello cárcere e paseo pola
cidade cun guía turístico.

−

SAÍDA A O CEBREIRO: visita o conxunto etnográfico
de O Cebreiro. Realízase parte do recorrido dunha
etapa do Camiño de Santiago.

−

SAIDA A PENEDA: Xornada lúdica na área recreativa
e fluvial de Monterroso.

Exposicións e Feiras.
−

EXPOSICIÓN no APETÉCEME: Organización e montaxe
da Exposición Artística das obras realizadas no Taller
De A Ulloa na cafetería Apetéceme no Hospital
Universitario Lucus Augusti (HULA).

−

DIVERSIARTE 2017: Celebrada do día 13/12/2017 ao 15/12/2017 na
Praza de Anxo Fernández Gómez en Lugo. Levouse a cabo a venta de
produtos elaborados no Taller de Monterroso.
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−


FEIRA DOS BICOS. Asistencia a Feira Dos Bicos onde participamos cun
stand para a venda dos produtos do Taller Prelaboral.

Talleres:
−

TALLER DE PAPEL RECICLADO: Demostración teórica/práctica do
proceso de reciclaxe de papel para os/as usuarios/as do Centro de día
para persoas con Discapacidade de COGAMI en Lugo.

−

TALLER DE SERIGRAFÍA: Demostración e practica da serigrafía, técnica
que permite imprimir grandes tiradas en papel ou outros materiais. O
obxectivo e por en marcha esta técnica nas actividades do taller.

−

CURSO DE INICIACIÓN AO GRABADO no
centro Augatinta de Lugo.

− CURSO DE EX-LIBRIS no Taller De A Ulloa.
Técnica de grabado e estampación.



−

Curso
de
INICIACIÓN
Á
FOTOGRAFÍA
(CENTRAD) no Taller De A Ulloa.

−

OBRADOIRO DE CERÁMICA (Museo de Lugo).

−

OBRADOIRO DE FOTOGRAFÍA (Museo de Lugo).

Actividades deportivas:

O longo do ano contaron cun monitor que levou a cabo diversas actividades
deportivas e de ocio.
- Movémonos: proxecto financiado pola Deputación provincial de Lugo.


Actividades culturais:

Conxunto de actividade programadas e financiadas polo concello de Monterroso
e levadas a cabo no espazo sociocultural Lorenzo Varela:



−

Obradoiro de DANZA AFRICANA no Taller De A
Ulloa.

−

Iniciación
á
danza
e
coñecemento
instrumentos de percusión Africanos.

−

Concerto de Nadal da escola
música de Monterroso.

−

Semana de concertos con motivo da patroa Sta
Cecilia da escola municipal de música de
Monterroso.

de

municipal de

Actividades divulgativas
−

Taller Daulloa nas redes: Creación dun blog e portal web
https://tallerdaulloa.wordpress.com no que se publican entradas en
relación as diferentes actividades que se levan a cabo e móstrase os
diferentes produtos que están á venda e encargos que se levaron
acabo durante o ano.
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Este programa iniciado a mediados do 2015, durante o 2017, sufriu algunha
modificación en canto ás Áreas de Intervención, pasando a depender do propio
Centro de Día algunha Área como Logopedia e Fisioterapia.
Con este programa tratamos de dar resposta as necesidades das persoas con
discapacidade que asisten as actividades do Crd de Fingoi: Aula Ocupacional e
Taller Prelaboral.
BENEFICIARIOS:
Os participantes na actividade foron 23 usuarios/as.
AREAS INTERVENCIÓN
As Areas de Intervención foron as seguintes:
1.- TERAPIA OCUPACIONAL
Este servizo xurde para dar unha resposta ás persoas con discapacidade da cidade
de Lugo que precisan potenciar as súas capacidades nas actividades da vida diaria
co fin de acadar unha maior autonomía persoal, mellorar a súa calidade de vida e a
súa integración en igualdade de condición no seu entorno.
ACTIVIDADES
−

Visitas domiciliarias, para coñecer o entorno familiar e vivenda das persoas
usuarias o que nos permite coñecer as posibles barreiras arquitectónicas co fin
de asesorar sobre as posibles solucións, o clima e condicións de convivencia, o
Asesoramento en materia de produtos de apoio.

−

Atención directa a familiares/titores das persoas con discapacidade.

−

Asesoramento na búsqueda de produtos de
apoio.

−

Información da existencia do servizo de
préstamo de produtos de apoio para persoas
con algunha discapacidade ou en situación de
dependencia dos que dispón COGAMI.

−

Proporcionar instrucións axeitadas para
mantemento de produtos de apoio.

−

Analizar e asesorar en conceptos de eliminación de barreiras arquitectónicas
no fogar. A maiores dos estudos de vivenda das persoas usuarias de COGAMI
no presente ano tivemos que realizar un estudio de accesibilidade da sede da
Dirección Xeral de Tráfico da capital lucense.

−

Realización de entrevistas/consultas cos profesionais directamente
implicados para realizar unha abordaxe integral, integrado e continuado onde a
coordinación sexa a clave para acadar resultados de calidade e eficiencia:
Traballadoras Sociais das Asociacións, Persoal do SIL, Profesionais das áreas de
mantemento e rehabilitación, Profesionais da Consellería de Sanidade e Sergas,
Servizo de accesibilidade de Cogami, Técnico Informático do Crd de Fingoi.

−

Participación e colaboración en actividades sociais: Diversiarte, Día do Dano
Cerebral Adquirido, Día Internacional das Persoas con Discapacidade…

−

Impartición do curso " Tecnoloxías de apoio de baixo custe" para profesionais
de Cogami doutros Centros e Asociacións.

o

OBXECTIVO ACADADOS
Ofertouse unha información actualizada e especializada coa que se conseguiron os
seguintes obxectivos:
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−

Informar, orientar e asesorar tanto as persoas con discapacidade como ás
familias sobre os recursos existentes facilitándolle o acceso aos mesmos.

−

Consolidar un sistema de información e asesoramento estable e que utilice as
novas tecnoloxías.

−

Prestar información e asesoramento especializado en materia de discapacidade
tanto os propios afectados, familias, como a poboación xeral, en temas
vinculados o sector da discapacidade.

−

Difundir e dar a coñecer os dereitos das persoas con discapacidade.
Promover actitudes sociais positivas cara á discapacidade.
Orientar na búsqueda de recursos ou servizos que poidan mellorar a súa
calidade de vida.

−

Avaliar o ámbito socio familiar das persoas con discapacidade para identificar os
factores de risco e establecer as estratexias de acción necesarias, determinando
as prioridades de intervención, para afrontar con éxito as situacións que se
presentan en cada caso.

−

Orientar e intervir para a superación de dificultades persoais e familiares
(situacións de desestructuración...) asociadas á discapacidade ou non,
axudando a desenvolver mecanismos e habilidades para o afrontamento das
mesmas, e colaborando a modificalas actitudes, aptitudes e comportamentos
que interveñen na orixe e mantemento de situacións problemáticas.

−

Establecer un sistema de coordinación entre a nosa entidade e os servizos
sociais e cos servizos de Autonomía Persoal e Dependencia das restantes
administracións, institucións públicas, de iniciativa social, privada e outras de
Lugo.

2.- INTERVENCIÓN SOCIAL
Este servizo tratou de Realizar unha praxes profesional dende a mirada dos dereitos
humanos, a dignidade das persoas e os principios da profesión para mellorar as
condicións de vida das persoas con discapacidade en igualdade ó resto de persoas.
Os temas de intervención abranguen diversas categorías nas que poden participar
as persoas con discapacidade, e concretamente nalgún programa específico para
esta patoloxía como se mostra a continuación:
−

Mulleres con Discapacidade

−

Persoas con Gran Discapacidade

−

Centros de Recursos e Talleres Prelaborais.

−

Voluntariado

−

Ocio e Tempo Libre

En canto as actuacións englóbanse en cinco categorías que forman parte da labor
do noso día a día:
−
−
−
−
−

Visitas o domicilio da persoa, co obxectivo de ampliar información sobre o
seu ámbito familiar e contorna.
Acompañamentos cando a persoa non conta cos apoios pertinentes.
Entrevista inicial cando alguén comeza nunha actividade e entrevistas
posteriores de seguimento.
Reunións, ben cos profesionais do propio equipo multidisciplinar de atención
directa do centro ou con outras entidades e organismos implicados na
intervención.
Seguimentos persoais, telefónicos ou por e-mail. Nas actuacións
individualizadas con cada persoa usuaria téndese a apoialos na xestión de
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recursos e na cobertura das súas necesidades, o que implica facer
seguimentos das súas circunstancias, en calquera das modalidade citadas a
continuación.
Durante este ano 2017 atendéronse un total de 86 familias.
Os niveis de intervención social dende os que se traballou foron:
-

Traballo e apoio social coas persoas con discapacidade, a nivel individual e
persoal.

-

Traballo e apoio social coas familias.

-

Traballo e apoio grupal.

-

Traballo coa comunidade, coordinando e colaborando con entidades e
profesionais.

ACTIVIDADES
En canto ás Actividades levadas a cabo destacamos as seguintes:
1. Reunións:
−

Co equipo interdisciplinar do Crd de Fingoi

−

Coa Rede Lucense de Voluntariado (REDUVOL), da que forman parte 18
Entidades da cidade de Lugo.

−

Con outras Entidades e Organismos: Unión de Pensionistas e Xubilados
(UDP), Asociación Sénior de Telefónica de Lugo (ASTELU), Down Lugo,
Auxilia, Centros educativos, Concello de Lugo, Casa da Muller, Centros de
Convivencia, Centros de Maiores,…

2. Servizo de Información e Asesoramento no HULA: Atención as persoas e
profesionais que se acercan as instalacións do local de Asociacións do Hospital
Universitario Lucus Augusti.
3. Servizo de Intermediación Laboral de Cogami: Coordinación e apoio co SIL para
mellorar e apoiar a Inserción Laboral de Persoas con Discapacidade.
4. Sensibilización e información á comunidade:
−

Actividades del DIV (Día Internacional del Voluntariado).

−

“Dinamízate”: Achegar as novas tecnoloxías a persoas con discapacidade da
zona rural.

−

Charlas “Atención
educativos.

−

Proxecto “Nós + outrxs en rede”. Museo Provincial
de Lugo.

−

Inauguración
“Fotos
a
cegas”.
Proxecto
promovido pola ONCE en colaboración coa Rede
Museística.

−

Festival de cine e discapacidade. Fundación Anade.

−

Proxecto “EU QUERO”. Inauguración vídeo clip “EU QUERO” desenrolado
dende o programa de musicoterapia do CRD Fingoi- COGAMI Lugo en
colaboración coa produtora “Páramo Pictures”. Museo Provincial de Lugo

á

diversidade”

en

centros

5. Muller e Discapacidade:
−

Colaboración na organización de diferentes programas e proxectos
desenrolados pola Asociación ACADAR (Asociación de mulleres con
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discapacidade de Galiza): I Encontro muller e discapacidade en Ourense,
Obradoiro “Traballando habilidades para o emprego”, Obradoiro “Coidado do
piso pélvico”.
−

Participación activa nos actos, “En Negro contra a violencia de xénero”
vinculados ó “Día Internacional sobre a violencia de xénero” e organizados
pola Casa da Muller. Concello de Lugo.

6. Accesibilidade:
−

Plataforma pola accesibilidade universal no Concello de Lugo: formada
por Auxilia, Once, Capaces, Raiolas, Asorlu, Alucem, Apsnais, Cogami Lugo,
elaborouse de un dossier onde se reflexaron os aspectos prioritarios de
mellora en canto a accesibilidade na nosa cidade.

−

Acto de visibilización e sensibilización, “Accesibilidade XA¡”: O 4 de
decembro de 2017 tódolos produtos, entornos, bens e servizos do país
deberían ser accesibles segundo obriga a Lei.

3.- APOIO PERSOAL
Mediante este servizo tratouse de realizar unha atención integral as persoas con
discapacidade física máis gravemente afectadas que participan nas distintas
actividades, dotándoas de maior capacitación e autonomía persoal en prol da
mellora da súa calidade de vida.
Realizáronse distintas intervencións encamiñadas a facilitar a autonomía persoal de
cada usuario/a en función das súas necesidades e sempre baixo a supervisión do
equipo interdisciplinar.
Obxectivo Xeral:
Proporcionar as persoas con discapacidade que polas súas características persoais
presentan especiais dificultades os apoios necesarios para mellorar a súa autonomía
persoal e calidade de vida.
Obxectivos Específicos:
-

Traballar coas persoas con discapacidade proporcionándolles a axuda
necesaria nos seguintes aspectos: alimentación, vestido, control de
esfínteres, hixiene e aseo persoal, actividades ocupacionais e prelaborais,
nas saídas de ocio e culturais así como no transporte adaptado.

-

Mellorar a calidade de vida das persoas con
discapacidade.

-

Colaboración e coordinación co resto de
profesionais
das
actividades
na
consecución dos obxectivos das persoas
usuarias.

-

Participación nas
interdisciplinar.

-

Participación no seguimento e avaliación dos obxectivos acadados con cada
unha das persoas atendidas.

reunións

do

equipo

Actividades:
−

Apoio nas Actividades Básicas da Vida Diaria: Apoio nas tarefas de aseo,
lavado, vestido, control esfínteres, hixiene bucodental, alimentación…
procurando a mellora da calidade de vida das persoas usuarias.

−

Apoio en actividades instrumentais da Vida Diaria. Tarefas de apoio en
actividades da vida cotiá procurando favorecer a integración da persoa no
seu entorno: saídas de carácter lúdico e cultural, participación en
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actividades festivas locais (Entroido, Arde Lucus, San Froilán,...), actividades
de carácter deportivo.
−

Participación co resto do equipo na elaboración das Avaliacións, facilitando
información das persoas atendidas e recollendo as indicacións do resto de
profesionais encamiñadas a consecución dos obxectivos individuais.

−

Participación nas reunións de profesionais para planificación conxunta das
actividades, elaboración de calendarios para as mesmas atendendo as
necesidades das persoas usuarias.

−

Apoio en actividades realizadas durante o horario do Centro de Día:








−

Participación e apoio en xornadas formativas destinadas ós usuarios/as do
CRD Fingoi nas que se abordaron temáticas que permitiron potenciar nas
persoas capacidades e habilidades para o seu desenvolvemento persoal e
social:




-

Apoio en actividades de informática. Supervisando que as persoas usuarias
acadarán a consecución das tarefas encomendadas.
Apoio nas actividades artísticas (pintura, mosaicos, elaboración de produtos
manuais...) fomentando a posta en valor das capacidades individuais de cada
persoa usuaria na elaboración dos produtos.
Apoio e supervisión nas actividades de lecto escritura e educación de adultos.
Apoio nas actividades dos talleres de preparación de materiais para eventos
festivos: festa de nadal, disfraces de Entroido, Arde
Lucus, Festexo previo ás vacacións de verán,
Preparativos San Froilán,...
Apoio e acompañamento noutras Actividades:
Excursións, saídas e estancias (Balneario de Cuntis,
Mural na capela de Santa María, Centro Comercial
Abella, Actividade Día Contra a Violencia de
Xénero, Feira Equigal, Flashmob do 50 Centenario
de Aspnais, Actividade de Mergullo Adaptado,
Lugo máxico, visita Taller de Monterroso,...). Exposicións de Traballos na Cidade da
Cultura de Santiago de Compostela, Programa Galicia Vela Adaptada (Gavea), Gala
Lucus Moda.

Obradoiros “Coñece o que nos rodea”: Información sobre países europeos e a súa
cultura sempre dende unha perspectiva intercultural, debido á importancia de
traballar polo respecto mutuo poñendo en valor a diversidade.
Obradoiro sobre os riscos de Internet e das novas tecnoloxías.
Sensibilización dos refuxiados/as sirios/as.

Asociación de Persoas con Discapacidade da Mariña Lucense. No 2012 equiparon
completamente o Centro de Recursos de Xove, e fixeron o acondicionamento exterior do
mesmo. Teñen concedidas 21 prazas para o Centro de Día, e 21 para o Centro Ocupacional.
Recoñecida de Utilidade Pública segundo ven recollido na orde do 31 de Outubro do 2012.
A 31/12/2017 conta con 189 persoas asociadas, da que 67 son mulleres e 122 son homes.
Programa de Saúde
-Fisioterapia e atención domiciliaria, en Ribadeo e no CRD Palmeiro.
-Terapia Reiki en Ribadeo e Barreiros.
- Reflexoloxía podal en Ribadeo.
- Terapia ocupacional a domicilio e no CRD Palmeiro.
No CRD-Palmeiro desenvolvéronse as seguintes actuacións:
- Programa de desenvolvemento integral para persoas con discapacidade
subvencionado pola fundación Once e polo Ministerio.
- Saídas cos usuarios do CRD Palmeiro aos Talleres de Consumo sostible en Vegadeo,
meses de Maio e Xuño 2017.
- Proxecto arte terapia para la integración con alumnos del IES ella de sarón de Xove- Formación: Curso AFD 2017/2018.
- Taller de Técnicas de Búsqueda de Emprego.
- Proxecto “Movémonos” organizado pola Deputación de Lugo para actividades lúdicodeportivas.
Programa de Ocio con socios e familias:
- Proxecto Gavea - Xornada náutica a bordo do Laion, pola Ría en Viveiro.
- Xantar de convivencia de socios e familias en Barreiros.
Outros:
- Para rematar impartiron 1charla de Prevención de Lesións Medulares (no IES deFoz).
- E en Accesibilidade houbo 4 intervencións.
Tlf: 982130289 (Ribadeo) e 982592765 (CRD-Palmeiro-Xove)
E-mail: amarina@cogami.gal
www.facebook.com/AsociacionAMarinaCogami

ALCER LUGO

ALCER LUGO (Asociación para a loita de enfermidades renais)é unha asociación sen
ánimo de lucro e con fins de carácter social, que constitúese na cidade de Lugo no ano
1981.
Declarada de utilidade pública polo Consello de Ministros de data 9 de maio de 1984,
sendo rexistrada como tal o día 29 de maio de 1984 co nº 42.540.
O obxectivo da Asociación é a atención integral os pacientes con IRC y as súas familias
e fomento da doazón de órganos e na actualidade conta cun total de 431 socios de
diversa procedencia, sendo a meirande parte deles de Lugo capital.
Actualmente a Presidenta é Mª José Otero Díaz, formando parte dunha xunta directiva
composta por oito representantes.
Durante o ano 2017, realizáronse as seguintes actividades:
-

Charlas en Concellos e Institutos.

-

Charlas en Concellos e Institutos en colaboración con la OCT.

-

Día Mundial do Ril o 9 de marzo.

-

Día do Doante o 7 de xuño.

-

XI Xornadas Renal o 12 de novembro.

-

Talleres de cociña: 8 de febreiro en Foz, 31 de xaneiro e 1 de febreiro en Lugo.

-

Taller de emociones: 26 e 27 de abril en Lugo.

-

Mesas informativas en colaboración con la OCT

-

Biblioteca para socios y usuarios.

-

Asistencia ás II Xornadas Renais de Federación Galega ALCER e as XXX Xornadas
Nacionais ALCER.

-

Xornadas de Discapacidade do 13 ao 15 de Decembro ( en colaboración co Concello
de Lugo coa colocación dun stand informativo nunha carpa sita no centro de Lugo).

-

Programas de colaboración coa USC.

-

Asesoramento nutricional.

-

Asesoramento psicolóxico.

-

Talleres de manualidades.

-

Taller de ximnasia.
Domicilio social: Avd Infanta Elena,11, Casa Clara Campoamor, local 5 - 7. 27003 Lugo.

Tlfno/fax: 982243231
Movil: 619609797
Páxina web: www.alcerlugo.org
e-mail: alcerlugo@cogami.es / alcerlugo@gmail.com

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS
A Asemblea Galega de Hemofilia, celebrouse o 2 de abril de 2017 en Santiago de Compostela. Ao remate
celebrouse o xa tradicional xantar de persoas asociadas, onde participaron preto de 137 persoas.
O 17 de abril celebrouse o Día Mundial da Hemofilia, baixo o lema “Escuchemos sus voces” e realizáronse as
seguintes actividades.
XLVI Asemblea Nacional y XIV Simposio Médico-Social da Federación Española de Hemofilia, que se celebrou
do 10 ao 12 de marzo en Sevilla. Sendo este a cita mais importante da hemofilia en España, congregáronse en
Sevilla preto de catrocentas persoas,27 delas acudiron dende Galicia.
PROXECTOS DA ENTIDADE
SAIP : O Servizo de Atención e Información Permanente (SAIP) naceu xa no ano 2001.Durante o ano 2017
atendéronse cerca de 385 consultas, seguindo a liña ascendente deste servizo, esperamos que para o vindeiro
ano sega esta liña.
HEMOESCOLA:O obxectivo xeral é o de “mellorara calidade de vida dos nenos afectados con hemofilia
mediante a adquisición de competencias para os proxenitores no eido do tratamento, coidados, atención
especializada”. Nas xornadas da hemoescola do 2017 teñen participado 14 familias da entidade.
APOIHEMOS: Programa de apoio psicolóxico e físico para persoas con hemofilia e outras coagulopatías
conxénitas. As persoas destinatarias deste programa son, con hemofilia e as persoas que presenten algún outro
tipo de coagulopatía conxénita.- 78 homes e 20 mulleres.
IGUALHEMOS :Xornada Formativa para mulleres portadoras de Hemofilia e Mulleres con enfermidades
coagulopáticas.
ATENDHEMOS: Servizo de atención a persoas con coagulopatías conxénitas na provincia de Lugo,
O obxectivo xeral é o de “prestar atención específica aos seus asociados da provincia de Lugo e en especial das
zonas rurais”. Este programa vai dirixido a persoas afectadas de Coagulopatías conxénitas, portadoras de
hemofilia e familias de afectados/as da provincia de Lugo : sendo 72 usuarios/as directos, 36 portadoras e
posibles portadoras como beneficiarias indirectas.
CAMPAMENTOS (HEMOCAMP) :Dende Agadhemo facilitamos a asistencia a diferentes campamentos ao longo
do ano aos que asisten as familias. Estes campamentos divídense en catro grupos:
1.
Campamentos para pacientes con inhibidor: Dirixido a persoas con hemofilia, nenos ou adultos, que
presentan inhibidores. No 2017, asistiu unha familias de Agadhemo.
2.
Campamentos para nenos/as de 8 a 12 anos: Dirixido a nenos con hemofilia e as nenas portadoras.
Dispoñen de toda a atención necesaria por parte de hematólogos, enfermeiros/as, fisioterapeutas,
psicólogos/as, educadores, etc. Á edición do ano 2017,acudiron un total de 6 rapaces e 1 rapaza.
3.
Campamentos para mozos e mozas de 13 a 17 anos: Dirixido a mozos e mozas con hemofilia e /ou
outras coagulopatías conxénitas. Realizase en Sanxenxo coa colaboración de Agadhemo. Os participantes
teñen clases de vela polas mañas e talleres de formación en hemofilia polas tardes. No ano 2017 e asistiron
quince rapaces e rapazas 4 deles de Galicia.
4.
Campamentos para familias de nenos recentemente diagnosticados: Dirixido a os pais e nais con
fillos con hemofilia de ata sete anos, xunto aos seus irmáns. Ao campamento de 2017, asistiron tres familias.
PISO FOGAR:O piso fogar dá servizo aos socios e ás súas familias cando necesitan de hospitalización no
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para algunha intervención (transplante hepático,
próteses, etc.), ou calquera outra asistencia sanitaria. No ano 2017, utilizaron este servizo un total de 2 familias.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
Xornada sobre Hepatitis C . Esta xornada foi organizada pola Consellaría de Sanidade, co titulo “Políticas de
Saúde Pública de Hepatite C en Galicia resultados e retos”, onde nos convidaron a participar como Asociacion de
Doentes.
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Xornada (R)EVOLUCIÓN EN HEMOFILIA B. Esta xornada foi co-organizada pola Agadhemo e Fedhemo e tiña
como obxectivo “Coñecer a realidade dos novos tratamentos para a hemofilia B e as barreiras de acceso coas que
os pacientes con hemofilia se atopan en España" . Participaron 30 persoas con HB de Agadhemo.
Participación no “Proyecto AnHe-Fascial”. Trátase dun proxecto de investigación en fisioterapia cuxo principal
obxectivo é valorar o emprego da técnica Fascial en pacientes con hemofilia con afectación en nocellos. Este
proxecto esta liderado por o Dr. en fisioterapia Ruben cuesta, e neste ano participaron 11persoas asociadas de
Agadhemo. O proxecto e continuación do ano 2016 onde participou un grupo de 19 persoas. Neste estudo
participan persoas con hemofilia de toda España (entre eles 14 galegos) que actualmente se atopan en profilaxe.
V Congreso Nacional SEMERGEN de Pacientes Crónicos Pontevedra. Son xornadas celebradas o 4 e 5 de
maio en Pontevedra.
Formación para entidades de pacientes con hemofilia. 24 de novembro. Estas xornadas realizadas por
Fedhemo, serviron para actualizar as asociacións membro sobre búsquea de recursos, e tamén sobre técnicas de
comunicación. O dia seguinte, 25 de novembro celebrouse a II Cea de Gala Solidaria de Fedhemo e entrega dos
Premios Duquesa de Soria a Investigación da RFVE.
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Xa finalizado o 2017, facemos o seguinte resumo acerca dos programas e proxectos que se
desenvolveron dende ACADAR:
Empoderar para decidir (Deputación de Pontevedra).Promover o empoderamento das
mulleres con discapacidade da provincia de Pontevedra
Emprego e saúde a través do empoderamento (Concello de Lugo).Procurar a mellora da
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calidade de vida das mulleres con discapacidade .
Recréate (Concello de Santiago de Compostela).Concienciar, sensibilizar e incidir na
promoción da igualdade e a prevención da violencia de xénero ás mulleres con discapacidade.
Re_activa (Fondo Social Europeo e Secretaría Xeral de Igualdade, Xunta de Galicia).
Proporcionarlle ás mulleres participantes unha atención integral, potenciando as súas
capacidades e competencias para o desenvolvemento dunha vida autónoma.
Programa de empoderamento y activación para el empleo (Obra Social La Caixa).Fomentar o
empoderamento e o impulso da inclusión sociolaboral das mulleres con discapacidade.
Servizo de apoio á inclusión sociolaboral (Consellería de Política Social, Fondo Social Europeo
e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional).Dotar de ferramentas de inclusión a
mulleres con discapacidade, prestando unha atención integral e individual ás súas
necesidades.
Programa Lecer Náutico en Sanxenxo (Fundación Mapfre e COGAMI).ofrecer o acceso ao
deporte adaptado e a formación en xénero e violencia.
Programa para o acceso das mulleres en situación de exclusión social ao traballo
remunerado (Concellería de Política Social, Xunta de Galicia). Acompañar as mulleres no
acceso ao traballo remunerado mediante a capacitación na toma de decisións.
VIO 7: Ver para erradicar (Deputación de A Coruña e Deputación de Pontevedra).Dar a
coñecer, detectar e abordar a vulnerabilidade á que se enfrontan as mulleres con
discapacidade e as diferentes formas de violencia ás que están expostas.
Dedaleira (Obra Social La Caixa).acompañar e dar resposta ás necesidades sexuais das persoas
cunha discapacidade determinada, desde un enfoque autónomo, profesional e científico.

MEMORIA RESUMO ACTIVIDADES 2017
Datos de Contacto:
Ronda Mª Emilia Casas Baamonde – Edificio Multiusos – local 8
Teléfono: 982 400 620
www.auxilia.es
E-mail: monforte@auxilia.es
1. Servizo de Atención Social, información, orientación e asesoramento.Éste servizo ten como finalidade atender as demandas formuladas polas persoas con
discapacidade, familiares e poboación en xeral, de información, orientación e
asesoramento sobre prestacións e recursos sociais dos que se poden beneficiar,
actividades que ofrece a asociación, apoio e acompañamento individualizado á hora de
realizar diversos trámites e xestións.
2. Taller de Estimulación Cognitiva e Psicomotriz.Este proxecto ten como finalidade ofrecer unha serie de actuacións tendentes a manter
e/ou mellorar o funcionamento das capacidades cognitivas superiores (atención,
concentración, razoamento, memoria, linguaxe, cálculo) e as psicomotrices (motricidade
fina e grosa, percepción, creatividade, expresión), complementado con exercicios de
lecto-escritura, cultura xeral e similares.
3. Programa de Ocio e Tempo Libre.- Celebración do Entroido, Samaín, Magosto e Nadal.
- Saídas de ocio ó monte do Faro, Chantada, praia Fluvial de A Cova (Saviñao), San
Clodio (Ribas de Sil) praia de Samil (Vigo).
- Celebración de cumpreanos dos usuarios/as.
4. Programa de accesibilidade universal, eliminación de barreiras arquitectónicas.
- Reunións no Concello de Monforte para informar das barreiras existentes na vila e
solicitar o arranxo.
- Entrevistas en radio e prensa.
5. Taller de costura, bordado, manualidades.
6. Organización da VI Edición da Cea Benéfica, Mercadiño Solidario.
7. Programa Mo-vémonos de exercizo físico adaptado, ofrecido pola Deputación
Provincial de Lugo.

ASOCIACION AGORA
A Asociación de Persoas con Discapacidade da Comarca de Lemos, AGORA no ano 2017
xestionou diariamente un Centro de Día con 21 prazas e dous Apartamentos Tutelados con 7
prazas nos que ofertamos os seguintes servizos: fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional,
psicoloxía, ximnasia de mantemento, intervención social e familiar, transporte adaptado, comedor...
En definitiva, sempre á procura dos obxectivos de fomento da autonomía e superación persoal, de
participación social e de busca de saídas laborais para as persoas con discapacidade.
Tamén desenvolvemos Actividades de Lecer como foi a participación en festas populares de
Monforte (San Brais, Entroido, Patronais). Organizamos escapadas e visitas a lugares de interese
como o Miradoiro do Duque en Monforte, O Pazo de Tor, A Mariña Luguesa e algo de Asturias
(Viveiro, Ribadeo onde participamos activamente na Festa Indiana, Taramundi, Texois, Vegadeo).
E no mes de Xullo tocounos desfrutar do tradicional o Programa de Respiro Familiar que este ano
durou 6 días e foi na Casa Fandín de Ribadeo.
Así mesmo subliñamos a nosa Colaboración co Banco
de Tempo e o CIM do Concello de Monforte, co Museo
Provincial, de Lugo, co IES A Pinguela con Charlas de
Sensibilización da Discapacidade e Prevención de
Lesións Medulares. Amosamos o noso apoio á xornada
de mobilización de novembro que convocou a Cocemfe
e Cogami para sensibilizar sobre a Accesibilidade
Universal. Referente a esta actividade, Agora organizou
a mobilización na Praza de España de Monforte,
convocou a outras asociacións e á cidadanía, leu o
manifesto de protesta e atendeu aos medios de
comunicación. E por último, participamos con forza nun Encontro de Mulleres con Discapacidade
en Ourense.
Este ano houbo actividades novidosas: Un Taller de Coiro co apoio do Centro de Artesanía e
Deseño da Deputación Provincial de Lugo do que saíron mochilas e bandoleiras para os
participantes e o Proxecto de Actividade Físico-Deportiva +Que Deporte co apoio de Cogami e
Decathlon.
Dende o mes de xuño ,grazas ao programa Ben Empregado III da Deputación de Lugo , AGORA
conta cunha Monitora de Actividade Físico–Deportiva e cunha Monitora de Actividades ArtísticoManuais que desenvolven diferentes talleres para os nosos asociadas/os tais como; ioga, ximnasia
de mantemento, xogos coordinación, costura, elaboración de manualidades.
.
E por último, as actividades de Hidroterapia, Fisioterapia e o servizo de Fomento da Autonomía
Persoal para Persoas con Discapacidade e as Actividades de Voluntariado continuaron co seu
funcionamento habitual dentro do cronograma de actividades que AGORA ten en marcha na súa
programación anual.
Agora ten 90 persoas socias dos cales 50 mulleres e 40 homes.
Tel. 982 41 02 89
e-mail: agora@cogami.gal
Blog: http://desdeagorapasandopormonforte.blogspot.com.es/

https://facebook.com/Asociacionagora
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