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ANTEDECENTES 2021 

 
 

 

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 Municipal de Asociacións do Concello de Monterroso mediante Resolución da 
Alcaldía de 21 de xaneiro de 2020, co Nº 039 

 
~ 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 
 
Conta con outra Sede no Concello de Monterroso: 
Espazo Cultural Lorenzo Varela 
Rúa do Poeta Lorenzo Varela – 27560 Monterroso (Lugo) 
 
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” 
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SSeeddeess  SSoocciiaaiiss  ddaass  EEnnttiiddaaddeess  MMeemmbbrroo::  

 
 
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 
 

 
Rúa Carud, 142 – Baixo - 27400 Monforte de Lemos 
Tfno./Fax: 982 410 289 
e-mail: agora@cogami.gal Facebook:https://www.facebook.com/Asociación-
AGORA-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.: 661 558 420 / Fax:981 113 545 
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 5-7 – 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 
 

ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN::  

 
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. 
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MMIISSIIÓÓNN  

 
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. 
 

VVIISSIIÓÓNN::  

 
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. 

PPRRIINNCCIIPPIIOOSS  EE  VVAALLOORREESS  

 
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) Democracia interna. 
b) Solidariedade entre os seus membros. 
c) O impulso da participación dos seus membros en tódalas súas actuacións. 
d) A Transparencia e publicidade na xestión e actuación das entidades. 
e) Defensa das necesidades xerais por enriba de intereses particulares. 
f) Desbotar protagonismos e actitudes competitivas. 
g) 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 este ano 2021, formárona os seguintes membros: 
 
Presidente:  José Luís Lolo Celeiro. 
Vicepresidenta: María Emma Camaño García. 
Secretaria:  Mónica Álvarez San Primitivo. 
Tesoureiro:  Manuel Barreiro Conde.   
Vocais:  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. 
Elena Miragaya Prieto. 
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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 2021 beneficiáronse deste servizo un total de 149 persoas ou 
entidades: 
 
 

Atendendo á zona de Procedencia: 
 
 A Coruña --------------------------------------------------- 0 
 Lugo ----------------------------------------------------- 149 
 Ourense ---------------------------------------------------- 0 
 Pontevedra------------------------------------------------- 0 
 Fora de Galicia --------------------------------------------- 0  

0,00%
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Atendendo ó tipo de consulta: 
 
 Cogami ----------------------------------------------------- 3 
 Voluntariado ----------------------------------------------- 2 
 Outras ------------------------------------------------------ 9 
 Certificado de Discapacidade --------------------------- 34 
 Emprego --------------------------------------------------- 7 
 Vivenda ---------------------------------------------------- 1 
 Accesibilidade -------------------------------------------- 13 
 Axudas Económicas ------------------------------------- 32 
 Centros Residenciais ------------------------------------ 22 
 Asociacionismo -------------------------------------------- 4 
 Lecer ------------------------------------------------------- 7 
 Sanidade --------------------------------------------------- 6 
 Produtos Apoio -------------------------------------------- 1 
 Formación-------------------------------------------------- 2 
 Dependencia ----------------------------------------------- 5 
 Educación -------------------------------------------------- 1 
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Atendendo a idade: 
 
 Menor ou igual 17 anos ----------------------------------- 9 
 Entre 18 e 44 anos -------------------------------------- 78 
 Entre 45 e 64 anos -------------------------------------- 58 
 65 anos en diante ----------------------------------------- 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atendendo á discapacidade: 
 
 Física ----------------------------------------------------- 58 
 Intelectual ----------------------------------------------- 12 
 Sensorial --------------------------------------------------- 3 
 Mental ------------------------------------------------------ 5 
 Mixta ----------------------------------------------------- 20 
 “Sen discapacidade” ------------------------------------- 51 
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Atendendo a vía: 
 
 Persoal --------------------------------------------------- 53 
 Telefónica ------------------------------------------------ 91 
 Correo electrónico ----------------------------------------- 4 
 Outras vías ------------------------------------------------ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Atendendo á relación cos destinatarios: 
 
 Persoa con discapacidade ------------------------------- 66 
 Familiares ------------------------------------------------ 22 
 Amigos/veciños -------------------------------------------- 9 
 Profesionais ---------------------------------------------- 51 
 Voluntarios ------------------------------------------------- 1  

44,30%
14,77%

6,04%

34,23%
0,67%
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Atendendo ó tipo de consultante: 
 
 Administración ------------------------------------------- 17 
 Particular ------------------------------------------------ 116 
 Asociacións ------------------------------------------------ 6 
 C.E.E. ------------------------------------------------------ 6 
 Entidades privadas ---------------------------------------- 4 

4 6
6

116

17

Administración

Particular

Asociacións

C.E.E.

Entidades
privadas

 
 
 
 
Atendendo ó xénero: 
 
 Mulleres ------------------------------------------------- 110 
 Homes --------------------------------------------------- 39 
 
 
 

73,83%

26,17%
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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 2021 foron 17: 

Segundo consultante 
 

Segundo relación 

Asociacións 2 
 

Persoa con discap. 8 

Entidade Pública 5 
 

Familiar 1 

Entidade Privada 0 
 

Outros 8 

Particular 10 
 

Total 17 

Outros 0 
   

Total 17 
   

   Segundo vía 

   Persoal 3 
Segundo xénero 

 
Telefónica 12 

Home 6 
 

Correo electrónico 2 

Muller 11 
 

Web 0 

Neutro 0 
 

Total 17 

Total 17 
   

   Segundo zona 

Segundo idade 
 

Rural 8 

<18 0 
 

Urbana 9 

De 18 a 44 9 
 

Total 17 

De 45 a 65 8 
   

>65 0 
   

Total 17 
 

Segundo tipoloxía 

   Consultas 14 

   Itervencións 3 

Segundo discapacidade 
 

Total 17 

Física 7 
   

Mixta 1 
   

Ninguna 9 
   

Total 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, o RD 173/2010, 



 
 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 2021 

 

 

que define as esixencias de accesibilidade en edificación mediante o DB SUA, e a 
Orden VIV 561/2010, que regula as actuacións no entorno urbano. 

 

Este servicio de auditoría préstase tanto a institucións públicas como a entidades 
privadas. Durante o ano 2021 elaboráronse 3 Informes. 

CONCIENCIACIÓN E NORMALIZACIÓN DA DISCAPACIDADE 

 
 

Nº DATA CONCELLO TEMÁTICA 
Nº ASISTENTES 

HOMES MULLERES TOTAL 

1 09/04/2021Guntín 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE A 
DISCAPACIDADE E EDUCACIÓN 
INCLUSIVA 26 18 44 

2 19/05/2021Xove 
DISCAPACIDADE E PREVENCIÓN 
LESIÓN MEDULAR 15 11 26 

3 24/05/2021Xove 
DISCAPACIDADE E PREVENCIÓN 
LESIÓN MEDULAR 12 1 13 

4 02/06/2021Ribadeo 
DISCAPACIDADE E PREVENCIÓN 
LESIÓN MEDULAR 20 21 41 

5 03/06/2021Ribadeo 
DISCAPACIDADE E PREVENCIÓN 
LESIÓN MEDULAR 10 8 18 

 TOTAL ASISTENTES : 83 59 142 
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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 

Febreiro: Reunión co Tenente Alcalde do Concello de Lugo. 

Xuño: Reunión co Alcalde do Concello de Xove. 

 Reunión co Alcalde e a Concelleira de Benestar Social do Concello de 
Ribadeo. 

Setembro: Reunión co Tenente Alcalde e co Concelleiro 
de Infraestruturas do Concello de Lugo. 

 Reunión coia Concelleira de Benestar do 
Concello de Guitiriz. 

 Reunión coa Alcaldesa do Concello de Vilalba. 

 Reunión co Alcalde do Concello de Xermade. 

Novembro: Reunión coa Concelleira de Benestar, Inclusión e Persoas Maiores do 
Concello de Lugo. 

 Reunión coa Concelleira de Benestar Social do Concello de Ribadeo. 

Decembro: Concelleira de Benestar, Inclusión e Terceira Idade do Concello de 
Lugo. 
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REUNIÓN CON OUTROS ORGANISMOS 

Febreiro: Reunión con responsables da Área de Benestar Social da Deputación 
Provincial de Lugo. 

Marzo: Reunión coa Apoderada de Caixabank de Fontiñas. 

Xuño: Reunión co Director da Oficina de Caixabank de Ribadeo. 

Xullo: Reunión co Director de Caixabank de Fontiñas. 

Setembro: Reunión co Xefe de Servizo de Cultura de Lugo. 

 Reunión coa Educadora Social de Vilalba. 

Outubro: Reunión coa Responsable do Rexistro de Asociacións en Burela. 

 Reunión co Deputado da Área de Promoción Económica e Social da 
Deputación de Lugo. 

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

PARTICIPACIÓN EN XORNADAS E FOROS: 

Febreiro: Xornada: “Xustiza Social e Emprego: Emprego e Economía 
mergullada en tempos de Covid” 

Marzo: Xornada: “Economía Social: Redes, Entidades y propósito. La 
oportunidad para construir una ciudad inclusiva y sostenible”. 

Abril: Diálogo con motivo del Día Mundial de la 
Hemofilia en Servimedia. 

Encontro "Baremo de discapacidad: La 
puerta de acceso a los derechos" 

Maio: Webwinar "Firma dixital de documentación 
laboral: usabilidade e eficiencia". 

Xuño: Asistencia a Presentación VI Ruta Marítima Xacobea "Navega o 
Camiño", no Club Náutico de Ribadeo. 

 Asistencia á Asemblea Xeral Ordinaria da Confederación Coordinadora 
Estatal de Persoas con Discapacidade Física y Orgánica de España 
(COCEMFE). 

 Asistencia á entrega do Premio Extraordinario CERMI a COCEMFE. 

 Xornada formativa digital sobre el “Fondo Next Generation EU”. 

Xullo: Presentación do estudo “Vacunarse crea Empleo”, organizado por 
Servimedia. 

 Entrega de IV Premios Cegasal, en Santiago de Compostela. 

Setembro: Diálogos  #VacúnaTE, organizado por Servimedia. 

 Presentación Servicio de Asesoramento 
para a elaboración de Plans de igualdade de 
COCEMFE. 

Outubro: Visita guiada ás Instalacións do Hospital 
Ribera Polusa. 

 Lectura do manifesto con motivo da 
conmemoración do DIA DO DANO 
CEREBRAL ADQUIRIDO. 
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Presentación do informe sobre o Estado de Pobreza en España 2021. 

Masterclass "Conclusiones del informe: Focus – Vulneración de 
derechos: El trabajo decente", organizada por COCEMFE. 

Plaza COCEMFE con LIRE Liga Reumatológica Española. 

Novembro:  Visita ás Obras do CIS de Lugo no antigo Hospital Xeral co Delegado 
Territorial da Xunta en Lugo. 

 Xornada discapacidad y feminismo frente al espejo. Una nueva 
mirada. 

I Xornada querémonos vivas, libres e iguais, organizada pola 
Deputación de Lugo. 

Decembro: Presentación da Feira Diversiarte 2021, na Aula de Novas Tecnoloxías 
do Concello de Lugo. 

 Xornada Día Internacional del Voluntariado da Rede Lucense de 
Voluntariado, na Praza do Campo Castelo de Lugo. 

 Lectura do Manifesto do Día Internacional das Persoas con 
Discapacidade, na Praza Maior, diante do Concello de Lugo. 

 Inauguración da Feira Diversiarte, na Praza 
Horta do Seminario de Lugo. 

Presentación do Plan de Impulso da 
Economía da Provincia de Lugo da 
Deputación Provincial de Lugo. 

Webinar “Avanzando na promoción da 
autonomía persoal”, organizado por 
COCEMFE. 

Gala entrega de Premios "Son Muller 2021" de AELU, no MIHL de 
Lugo. 

COLABORACIÓN CON OUTRAS ENTIDADES 

11/03/21: Reunión con Directivos da Asociación Sénior de Telefónica “ASTELU”. 

16/06/21: Reunión do Padroado de //AFUNDACION. 

23/06/21: Reunión do Padroado de //AFUNDACION. 

28/06/21: Reunión do Consello Asesor de Pacientes do Sergas da Área Sanitaria 
Lugo Monforte A Mariña. 

28/06/21: Reunión do Consello Asesor de Pacientes do Sergas. 

30/09/21: Sinatura Convenio Axuda Nominativa  Cogami Lugo coa  Deputación 
de Lugo. 

18/10/21: Sinatura Convenio Axuda Nominativa Cogami Deputación de Lugo. 

20/10/21: Sinatura Convenio Axuda Nominativa Asociación Agora Deputación de 
Lugo. 

23/11/21: Reunión do Consello Asesor de Pacientes do Hospital Ribera Polusa. 

29/11/21: Reunión do Padroado de //AFUNDACION. 

01/12/21: Reunión do Padroado de //AFUNDACION. 

COLABORACIÓN COAS NOSAS ENTIDADES 

 

12/02/21: Reunión de Xunta Directiva de Cogami en Santiago de Compostela. 
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23/02/21: Reunión con Directivos da Asociación Agora na sede de Monforte de 
Lemos. 

04/03/21: Reunión do Consello de Administración de Galega de Economía Social 
en Santiago de Compostela. 

30/04/21: Reunión de Xunta Directiva de Cogami en Santiago de Compostela. 

05/05/21: Reunión con Directivos da Asociación Agora na sede de Monforte de 
Lemos. 

12/05/21: Reunión do Consello de Administración de Galega de Economía Social 
en Santiago de Compostela. 

12/05/21: Reunión Comisión Socio-sanitaria de 
Cogami. 

21/05/21: Asembleas Xerais Ordinaria e Extraordinaria 
da Asociación A Mariña-Cogami en Ribadeo. 

22/05/21: Asemblea Xeral Ordinaria de Cogami. 

25/01/21: Reunión coa Presidenta da Asociación A 
Mariña-Cogami e FMA de Cogami. 

28/05/21: Reunión de Xunta Directiva de Cogami en Santiago de Compostela. 

03/06/21: Asembleas Xerais Ordinaria e Extraordinaria da Asociación Acadar. 

11/06/21: Reunión con Directivos da Asociación Agora na sede de Monforte de 
Lemos. 

19/06/21: Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Agora en Monforte de Lemos. 

20/06/21: Asemblea Xeral Ordinaria de Alcer Lugo. 

21/07/21: Reunión con Directivos da Asociación Agora na sede de Monforte de 
Lemos. 

22/07/21: Reunión do Consello de Administración de Galega de Economía Social 
en Bergondo. 

23/07/21: Reunión de Xunta Directiva de Cogami en Santiago de Compostela. 

15/09/21: Reunión de Xunta Directiva da Asociación Agora en Monforte de 
Lemos. 

27/09/21: Reunión coa Presidenta da Asociación Alcer Lugo. 

14/10/21: Reunión coa Presidenta sa Asociación A Mariña-Cogami en Ribadeo. 

25/10/21: Reunión con Directivos da Asociación Agora na sede de Monforte de 
Lemos. 

03/11/21: Reunión de Xunta Directiva de Cogami en Santiago de Compostela. 

10/11/21: Reunión con Directivos da Asociación Agora na sede de Monforte de 
Lemos. 

25/11/21: Inauguración Tenda de Maximo Dutti en 
Allariz. 

13/12/21: Reunión do Consello de Administración de 
Galega de Economía Social en Santiago de 
Compostela. 

21/12/21: Reunión con Directivos da Asociación Agora 
na sede de Monforte de Lemos. 

COS PARTIDOS POLÍTICOS 

16/09/21: Reunión con Representantes do PP de Lugo no Concello. 

OUTRAS ACTIVIDADES 

Maio: Reunión de Xunta Directiva da Federación, preparatoria das Asemblea 
Xeral Ordinaria. 
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Xuño: Asembleas Xerais Ordinaria e Extraordinaria da Federación de Lugo. 

Xullo: Reunión de Xunta Directiva da Federación de Lugo. 
 

Setembro: Reunión de Xunta Directiva da Federación de Lugo. 

Novembro: Reunión de Xunta Directiva da Federación de Lugo. 
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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 como 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 
(Monterroso). 

 Acompañamento as persoas con discapacidade. 

 Incorporación de Voluntariado.  

 Habilidades Sociais e Formación na Comunidade. 

En canto ás persoas destinatarias deste programa foron as persoas con 
discapacidade da Provincia de Lugo: 

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

 Persoas Usuarias do CRD de Fingoi: Servizo de 
Atención Diúrna Terapéutica “SADT” (28).  

 Persoas Usuarias do Taller Prelaboral de Persoas con 
Discapacidade da Comarca da Ulloa – Monterroso 
(13). 

 Persoas Usuarias do Servicio de Intermediación e 
Integración Laboral e de Asesoramento e 
Orientación de Cogami. 

 Mulleres con Discapacidade 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 favorece-
la súa normalización. 

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: SADT (13); Taller de Monterroso (2). En 
total colaboraron o longo do ano 15 persoas 
voluntarias, participando un total de 41 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 (17 persoas 
voluntarias), participando un total de 41 persoas. 

Contouse para as saídas con 3 Furgonetas Adaptadas. 

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 3 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 
(9 persoas voluntarias), participando un total de 41 

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. 

Participaron 13 persoas voluntarias 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES 

As persoas voluntarias que están vinculadas á nosa entidade desenrolan a súa 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 
 Manipulativas (manualidades, artísticas,...) 
 Habilidades sociais 
 Saídas culturais e excursións 
 Etc. 

 
Durante o ano 2021 o número total de persoas voluntarias ascendeu a 21 persoas, 
das cales na actualidade temos 18 en plena colaboración. 

Mensualmente contactan con nos persoas interesadas na nosa labor e poder  
colaborar de xeito altruísta, ben sexa persoalmente, a través da páxina Web ou 
derivados por calquera outra entidade (como a Reluvol). Normalmente prográmase 
unha entrevista con estas persoas, que nos permite coñecer mellor a persoa e as 
súas inquedanzas e tamén nos permite sensibiliza-la no ámbito da discapacidade. 
Neste proceso preséntaselles o Centro, o equipo de traballo e as persoas usuarias. 
A maiores de saber como se atopan faise seguimento da súa labor e intercámbianse 
experiencias e sensacións de cara a facer reforzo e guía sobre habilidades sociais e 
perfiles das persoas usuarias, etc. 

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 TIPO REUNIÓN LUGAR MOTIVO 
08/06/21 Reunión grupal LUGO Rede Lucense de Voluntariado 
22/06/21 Reunión grupal LUGO Rede Lucense de Voluntariado 
09/11/21 Reunión grupal telemática LUGO Rede Lucense de Voluntariado 
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3. Colaboracións con outras entidades:  

4. Formación/Cursos 

DATA ORGANIZADO 
POR 

LUGAR PROVINCIA TITULO  

21/04/21 
CAMPUS 

COCEMNFE Online LUGO 
Curso: Voluntariado y 

digitalización colectiva 

31/05/21 CAMPUS 
COCEMFE 

Online LUGO 

Curso: Xestión de 
Voluntariado 

Especializado en 
Programas do Terceiro 

Sector da 
Discapacidade 

28/06/21 
CAMPUS 
COCEMFE Online LUGO 

Curso Voluntariado 
especializado en 

Discapacidad Física y 
Orgánica 

5. Charlas 

DATA ORGANIZADO POR LUGAR PROVINCIA TITULO  

09/04/21 Cogami Lugo 
(PROXECTO COCEMFE) 

CPI Tino 
Grandio 

Guntín-Lugo 
“Sensibilización sobre 

a Discapacidade e 
Educación Inclusiva” 

19-
24/05/21 

Cogami Lugo  (A 
Mariña Cogami) 

IES Illa de 
Saron 

Xove-Lugo 
“Sensibilización sobre 

a Discapacidade” 
1º FP e 3º e 4º ESO 

03/06/21 
Cogami Lugo  (A 
Mariña Cogami) 

IES 
Dionisio 
Gamallo 
Ferros 

Ribadeo-
Lugo 

“Sensibilización sobre 
a Discapacidade” 

3º ESO 

6. Asistencia a actividades 

12/02/2021 ACTIVIDADE LÚDICA: Antroido: Celebración do Antroido nas 
Instalacións do Crd de Fingoi, con distintas actividades: xogos de Memoria, Rosco 
de Pasapalabra... Participarón todalas persoas usuarias do SADT, acompañados de 
profesionais e 6 persoas voluntarias. 

27/04/2021  OBRADOIRO SESIBILIZACIÓN: Obradoiro prevención de 
incendios. Realízase un obradoiro con persoas 
usuarias do SADT impartido por persoal especializado. 
Participan 2 persoas voluntarias.  

11/05/2021 ACTIVIDADE CULTURAL: “Visita ó 
Muncyt”. Poñendo en valor as novas tecnoloxías, 
fíxose unha visita virtual o MUNCYT, no que 
partiiciparon en distintos grupos as persoasa usuarias 
do SADT e do Taller de Monterroso. Participaron 32 
persoas usuarias e 5 persoas voluntarias. 

14/05/2021 ACTIVIDADE CULTURAL: Pasapalabra. Con motivo do día das 
letras galegas levouse a cabo esta actividade co Xogo da Televisión pasapalabra na 
que participaron as persoas usuarias do SADT, profesionais e 4 persoas 
voluntarias. 
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31/05/2021 ACTIVIDADE LÚDICA: “Paseo Terapeutico polo Rio Rato”. 
Paseo polo Rio e parada na Terraza de Terras do Miño para tomar un refrixerio. 
Participan 21 persoas usuarias do SADT, profesionais e 5 persoas voluntarias . 

14/07/2021 ACTIVIDADE LÚDICA: “Paseo 
Trerapeutico pola Entorno do Rio Miño”. Paseo 
polo paseo do Miño e no entorno da Fabrica da Luz. 
Participaron 14 persoas usuarias do SADT, profesionais 
e 3 persoas voluntarias. 

27/07/2021 ACTIVIDADE LÚDICA: “saída á Área 
Recreativa do Rio Chamoso”. Actividades de Lecer 
na Área recreativa do Rio Chamoso , no Corgo. 
Participaron 12 persoas usuarias do SADT, profesionais 

e 2 persoas voluntarias. 

30/07/2021 ACTIVIDADE DEPORTE: Xornada de deporte inclusivo nas 
instalacións do Crd de Fingoi. Participaron 19 persoas usuarias do SADT, 
profesionais e 7 persoas voluntarias. 

06/09/2021 SAIDA: Volta Ciclista a España. Con motivo do paso da Volta 
Ciclista pola cidade de Lugo, aproveitamos acercarnos o percorrido para poder ver 
de cerca ós corredores. Participan 26 persoas usuarias do SADT, profesionais e 6 
persoas voluntarias. 

21/09/2021 ACTIVIDADE CULTURAL: “Programa Educativo”. Actividades 
educativas na Biblioteca Pública de Lugo. Acúdese por grupos reducidos de 6 
persoas usuarias do SADT o que participa 1 persoa voluntaria. 

11/10/2021 ACTIVIDADE FESTIVA: “San Froilán 
para todas as persoas”. Participamos nas festas do 
Concello de Lugo, visitando o recinto ferial, as mostras 
de arte e as distintas zonas. Participaron 26 persoas 
usuarias do SADT, profesionais e 9 persoas 
voluntarias. 

21/10/2021 ACTIVIDADE CULTURAL: Sabios, 
xogos e xograres. Actividade de homenaxe polo 
oitavo centenario do nacemento do Rei Alfonso X 
organizado pola Xunta de Galicia na Biblioteca do Concello de Monterroso, 
participaron as persoas usuarias do Taller de Monterroso e 2 persoas voluntarias. 

O resto de actividades mantiveronse a partir da volta do descanso de verán: 

 Equinoterapia en Sobrado dos Monxes (2 persoas voluntarias) 
 Volei adaptado, co EMEVE (1 persoa voluntaria) 

 

7. Enlaces a Actividades nas que participaron persoas voluntarias 

https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/01/15/ano-novo-vida-nova/ 
 
https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/01/22/1-2-3-probando-probando/ 
 
https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/03/26/mascaras-feitas-con-amor/ 
 
https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/04/09/operacion-bikini-2021/ 
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https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/05/24/menuda-historia-o-de-astelu/ 
 
https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/06/18/tivemos-visita-2/ 
 
https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/06/25/321-a-limpar/ 
 
https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/09/03/xa-estamos-de-volta-2/ 
 
https://tallerdaulloa.wordpress.com/2021/10/08/non-e-broma-xa-temos-o-noso-
diploma/ 
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Antas de Ulla Monterroso Palas de Rei

Esta actividade, desenvolveuse no concello de Monterroso durante todo o ano 2021. 

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: Antas de Ulla (3)  
Monterroso (9) e Palas de Rei (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
(8) e mulleres (5). 

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 (0), entre 26 e 29 anos (2), entre 30 e 44 anos (4) e 
máis de 45 anos (7). 
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< 25 anos 26-29 anos 30-44 anos +45 anos

Grupos de idade

 

Segundo o nivel de estudios 

As condicións para que as persoas participaran na formación regrada viuse 
influenciada por moitas circunstancias, observándose en dous casos a non 
escolarización. Certificado de escolaridade (5); con graduado escolar (4), obténdoo 
unha delas no curso 2012; Sen estudos (2) ensinanzas medias (2) 
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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 14 persoas participantes (7) 
delas non teñen experiencia e si que nalgún caso houbo actividade laboral, véndose 
interrompida por unha incapacidade laboral, con experiencia (6). 

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 (6) e mixta (6), 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%(9) e máis do 75%(2). 

 

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 á lectoescritura, cálculo 
matemático, coñecementos xerais,...  

 Habilidades:  

- Comunicativas: orientadas á capacidade para comprender aspectos 
verbais da comunicación.  

- 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. 
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II.- Técnicas para pintar papel 

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, Sacapuntas. 

 Baleira petos, Bandexa de cartón, Caixa de notas, 
Cobertura caixa de Panos. 

 Lapiseiro papel reciclado, Lapiseiro papel de augas. 

 Invitacións, Tarxetas de visita, Postais de Nadal. 

 Soporte para cargador de smartphones. 

 Caixa expositor, Álbum, Marcos para fotos, Cadernos. 

 Funda para mascarilla. 

 Lámparas, Letras tridimensionais 

 Bolsas de papel serigrafiadas. 

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 encadernación tradicional en diferentes tamaños. 

 Caderno encadernado con cola. 

 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.  

 Serigrafiado de bolsas comerciais. 

 Serigrafiado de tarxetas de visita. 

 Serigrafiado de libretas de distintos tamaños. 

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. 

Actuación fronte ó Covid-19 

Desde o pasado mes de xuño e coa obriga de cumprir coas normas establecidas no 
protocolo de actuación fronte ao COVID-19 leváronse a cabo reformas tanto de 
maneira estrutural como de metodoloxía de traballo, véndonos na necesidade de 
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modificar ou prescindir nalgúns dos casos das tarefas diarias levadas a cabo nas 
instalacións: 

 A metodoloxía de traballo foi de forma individual. Cada usuario/a conta cun 
espazo propio asignado intransferible cumprindo co criterio de distancia de 
seguridade establecido no protocolo. 

 Desaparece o traballo en parellas ou en cadea. Cada usuario/a realiza na súa 
totalidade cada un dos produtos. 

 Non está permitido o uso compartido de materiais nin ferramentas. Cada mesa 
conta cunha bandexa individual onde cada persoa deposita as ferramentas-
produtos dos que fai uso (serán sempre os mesmos).  

 Tanto materiais, ferramentas e mobiliario é desinfectado a diario; Sendo 
responsabilidade de cada persoa a súa realización con supervisión dos 
profesionais. Imponse o respecto permanente das distancias mínimas de 
seguridade, evitar o contacto sen necesidade con materiais e ferramentas así 
como a limpeza e desinfección de mans tras o contacto cos mesmos. 

 O uso de maquinaria para técnicas de costura, corte e impresión farase de 
forma individual xunto con ou baixo a supervisión dun profesional do centro. 

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. 

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. 

Debido á normativa vixente en materia preventiva do 
coronavirus non se puideron realizar sesións de carácter grupal e tiveron que ser 
modificadas as condicións para establecer calquera traballo en equipo. 

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 

Actividades contempladas no Servizo de T.O. : 

 Rexistro diario das actividades. 

 Coordinación telefónica ou presencial coas familias. 

 Visitas domiciliarias coa Traballadora Social para coñecer o entorno familiar 
(suspendéronse). 

 Atención presencial de familiares/titores. 
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 Elaboración de Informes Globais de Autonomía persoal.  

 Sesións de Terapia Ocupacional: 

Nas sesións individuais tratáronse os seguintes obxectivos:  

- Avaliacións do desempeño ocupacional. 

- Dar a coñecer as novas tecnoloxías. 

- Dar a coñecer ó uso de teléfonos e tablets. 

- 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, comparación e 
asociación en cantidade  dos números cardinais.  

- Iniciar o aprendizaxe ou a mellora do calculo 
básico. 

- Fomentar a adquisición dunha correcta orientación tanto a nivel 
temporal como espacial e persoal. 

- Fomentar hábitos de autocoidado e hixiene persoal correctos tanto na 
forma coma na frecuencia de realización das mesmas. 

- Adquirir maiores niveis de destreza no vestido e despido.  

- Concienciar da importancia da toma responsable de medicación. 

- 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. 

As Sesións Grupais de Terapia Ocupacional (SGTO) destinadas a acadar 
maiores niveis de autonomía persoal  non foron levadas a cabo durante o 
pasado ano debido a debido á incompatibilidade con respecto ás normas 
impostas nos protocolos sanitarios en materia preventiva do covid-19. 

En relación co anterior mencionar que as principais actividades que tiveron que 
ser suspendidas foron as compras na contorna comunitaria e o taller de cociña. 

Área de Intervención Social 

Dende a área de Traballo Social levouse a cabo unha metodoloxía baseada en 
aspectos teóricos e conceptuais da discapacidade, plantexándose un modelo de 
intervención baseado nos dereitos e construción da cidadanía. 

Deste modo, desenvólvese un modelo de intervención moito máis activo e que 
actúe fronte ás barreiras sociais que limitan a participación das persoas con 
discapacidade e xeran a súa exclusión social. 
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Así mesmo, o “programa” de intervención social  consiste na realización de 
intervencións profesionais encamiñadas a fomentar o empoderamento das persoas 
con discapacidade, a promoción da propia autonomía e a independencia, e a 
participación en igualdade de oportunidades. 

As funcións que se realizaron dende esta área foron as seguintes: 

 Función preventiva. 

 Funcións de planificación. 

 Funcións de promoción. 

 Funcións de mediación. 

 Funcións de atención directa. 

 Funcións de avaliación. 

Durante o ano 2021, a carga de traballo vinculada á area 
de Traballo Social viuse afectada pola situación do Covid 
19, xa que esta aumentou debido ás situacións de 
vulnerabilidade e desinformación que se xeraron a raíz da 
pandemia.  

Abordouse a intervención por tres camiños distintos: 

1. Traballo directo coa persoa promovendo a plena inclusión. 

2. Traballo coa familia para a resolución de conflitos a negociación e a 
mediación. 

3. Traballo coa comunidade poñendo en marcha distintas accións de 
sensibilización. 

Proxecto pola xestión e a Autonomía Persoal “Fagamos+” 

Trátase dunha ferramenta/aplicación informática en software de auto xestión e 
autonomía persoal para as persoas con discapacidade. O que se persegue con isto é 
acadar un bo nivel de autonomía e independencia 
persoal, sendo un recurso de apoio no domicilio e 
para o contacto coa realidade.  

É un sentir común dun quefacer profesional que 
loita polos dereitos e liberdades das persoas con 
diversidade funcional. Un acercamento ás nova 
tecnoloxías para ser partícipes reais da sociedade 
e do seu entorno a través de:  

▫ http://fagamosmais.cogamilugo.org/ 

Fagamos+ dispón de diferentes áreas, coas súas subáreas correspondentes: 

 Saúde 

 Autonomía persoal: cociña e alimentación saudable, medios de 
transporte, servizos, prestacións e produtos de apoio, aplicacións para o 
móbil e accesibilidade. 

 Xestións: compras, xestións bancarias, recursos e trámites. 

 Formación e orientación laboral: emprego, voluntariado, e cursos de 
formación. 

 Participación social: redes sociais, e centros de convivencia e 
dinamización social. 

 Ocio: deportes, lectura, xogos, manualidades, viaxes, música e axenda 
cultural. 

 Afectividade e sexualidade. 

 Consumo responsable: consumo, reciclaxe e medio ambiente. 
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O principal obxectivo de Fagamos+ é fomentar a autonomía persoal e mellorar a 
capacidade de auto-xestión das persoas usuarias. 

Actividades realizadas: 

 Elaboración dunha guía de aprendizaxe. 

 Itinerario de aprendizaxe: aprender a saír e entrar da aplicación e 
manexar as áreas principais. 

 Itinerario de aprendizaxe: aprender a acceder 
ás pestanas e botóns principais e coñecer o 
contido  de cada unha das áreas principais. 

 Itinerario de aprendizaxe: aprender a acceder 
aos contidos das subáreas. 

 Itinerario de aprendizaxe: fomentar, a través do 
uso da aplicación, a toma de decisións na 
elección do seu ocio e medios de participación 
social. 

 Itinerario de aprendizaxe: ubicación de información na aplicación: 
memorización. 

Proxecto “Coñecemento da Lingua de Signos” 

Durante varias sesións, aprendeuse e coñeceuse un pouco sobre a lingua de signos: 
que é, cantas linguas de signos distintas hai, quen ou quenes a usan...etc. E tamén 
se aprendeu o alfabeto, a presentarse un mesmo, o nome e apelido e tamén o 
signo de cada un.  

Os obxectivos que se pretendían alcanzar con isto son os seguintes: 

 Achegar a lingua de signos ás persoas usuarias. 

 Sensibilizar sobre a realidade desta lingua, e coñecer os mitos e 
realidades que hai sobre ela. 

 Aprender o vocabulario básico para poder comunicarnos coa comunidade 
de persoas sordas. 

 Tomar conciencia das características culturais propias da comunidade de 
persoas sordas signantes. 

 Aprender a presentarse e despedirse, respetando as normas básicas de 
interacción. 

 Recoñecer e comprender vocabulario e frases sinxelas. 

Outras actividades 

Saídas 

O estado de alerta sanitaria polo COVID-19, motivou a cancelación de saídas e 
excursións, talleres de formación, actividades de voluntariado, deportivas e de 
carácter cultural 

Actividades divulgativas 

 Taller Daulloa nas redes: Actualizacón 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. 

Colaboración con outras Entidades 

Con todas as precaucións necesarias e dada a mellora da situación, si que se 
puideron realizar algunhas actividades formativas e de voluntariado. 
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Estas realizáronse dentro do espazo do propio taller, sen 
que supuxese ningún risco nin para as persoas usuarias, 
nin para os propios voluntarios. 

 Aula Cemit de Monterroso. 

 Montaxe de Estanterías con ASTELU. 

 Diversiarte con outras Entidades de Lugo e o Concello. 

 Xogos tradicionais co Concello de Monterroso. 
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Co programa, tratouse de realizar unhas actividades encamiñadas a apoiar os servizos 
que se están a prestar no Crd de Fingoi en Lugo e na Asociación Agora en Monforte de 
Lemos, mellorando deste xeito a atención as persoas usuarias destes dous recursos. 

As dúas persoas contratadas favoreceron a mellora na prestación da atención ás 
persoas usuarias e facilitando a labor do resto de profesionais que atenden 
habitualmente as persoas usuarias, realizando labores de apoio e complementarias 
para unha mellora da calidade do servizo. 

PERSOAS BENEFICIARIAS: 

Directas: 

2 persoas con discapacidade desempregadas.  

Indirectas (destinatarias da atención): 
- As persoas con discapacidade que asisten en Lugo ás actividades do Centro de Día 

do Crd de Fingoi:  
 28 persoas (16 Homes – 12 Mulleres) 

- Asociación Agora:  
 23 persoas (14 Homes – 9 Mulleres) 

AREAS INTERVENCIÓN 

As Areas de Intervención foron as seguintes: 

 Persoal Mantemento. 

 Persoal Administrativo. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- PERSOAL MANTEMENTO 

Durante a súa xornada laboral o profesional realizou as seguintes tarefas: 

- Apoio na limpeza das instalacións do Centro a primeira hora da mañá. 
- Comproba-la carga de CO2 nas distintas dependencias como medida preventiva. 
- Reparación e conservación dos equipamento das distintas salas (Mobiliario, 

fluorescentes, bombillas,...). 
- Mantemento das zonas axardinadas: corta-la herba, poda de plantas e árbores, 

recollida de follas na época de outono,... 
- Limpeza do estanque de peces cambiando a auga periodicamente para osixenación 

da auga. 
- Baleirado das papeleiras exteriores. 
- Apoio ós condutores na desinfección das furgonetas do transporte adaptada das 

persoas usuarias do Crd de Fingoi. 
- Reparación e mantemento da maquinaria e utillaxe do Centro. 
- Ordenación dos materiais de uso continuo. 
- Desmontaxe de palets de Grafinco, para utilización no Taller de Artesanía e 

colaboración co Profesor do mesmo. 
- Pequenos mantementos nas instalacións e reparacións. (engraxado de bisagras, 

reparacións de desperfectos de embellecedores das columnas, producidos polas 
cadeiras de rodas,…). 

- Outras actividades de apoio que foron xurdindo durante o período.  
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2.- PERSOAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Durante a súa Xornada Laboral o Profesional realizou as seguintes tarefas: 

- Realización de Tarefas Administrativas e de Contabilidade. 
- Tarefas de difusión da Asociación Agora: Elaboración da Páxina Web. 
- Tarefas de apoio ao movemento asociativo da Federación Cogami Lugo e da 

Asociación Agora. 
- En canto as tarefas Administrativas e Contables, enumeramos ás seguintes, entre 

outras: 
- Seguimento do Rexistro do Control Horario Mensual dos Traballadores. 
- Elaboración das Facturas electrónicas e as súas liquidacións correspondentes 

para a Consellería de Política Social polos Contratos de Prazas, igualmente 
Emisión dás Facturas dos Usuarios por prestación de servizos en Vivendas 
Tuteladas, Centro de Día Ocupacional e Transporte Adaptado e o envío das 
mesmas o Banco para o seu posterior Cobro. 

- Tamén, Anotación diaria nos Libros Contables de toda a información 
económica. 

- En canto a tarefas de difusión da Asociación Agora destacamos algunhas: 
- Deseño e Desenvolvemento da Paxina Web da Asociación Agora. 
- Instalación nos Equipos Informáticos das Directrices e Cautelas da protección 

de datos sobre o seu uso. 
- En canto as tarefas de Apoio ao movemento asociativo da Federación Cogami Lugo 

e da Asociación Agora: 
- Realización de documentación para presentar en Xuntas Directivas e Asambleas 

da Federación Cogami Lugo. 
- Participación en reunións online con traballadores de Cogami para Actualizar e 

Difundir a información da Asociación Agora, na Páxina Web de Cogami na 
sección de Entidades Colaboradoras. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

1.- PERSOAL MANTEMENTO 

Obxectivo Xeral: 

Manter nas condicións máis axeitadas posibles as instalacións, equipamentos e as 
zonas exteriores para que poidan ser usadas de forma segura e nas mellores 
condicións tanto polos profesionais como polas persoas usuarias. 

Obxectivos Específicos 

- Manter o orden nas instalacións, como medida de previr posibles riscos. 
- Verificar o bo funcionamento dos equipos e ferramentas. 
- Manter limpos e ordenados os espazos, evitando deste xeito que se poidan 

producir accidentes. 
- Manter en perfecto estado as maquinarias e útiles de xardinería facéndolles o 

mantemento que está indicado en cada caso. 
- Manter todo en prefecto estado para o seu uso. 
- Reparar desperfectos que poidan producirse. 
- Facer pequenos arranxos que poidan xurdir no Centro 
- Detectar posibles errores en la instalación de maquinarias,... 
- Realizar revisións periódicas do edificio para detectar posibles deterioros. 
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2.- PERSOAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Obxectivo Xeral: 

Proporcionar apoio nas tarefas de carácter administrativo do Servizo, dando apoio ás 
diferentes áreas de intervención. 

Obxectivos Específicos 

- Manter o correcto funcionamento da oficina 
- Apoiar a Dirección do Centro nas tarefas de carácter administrativo. 
- Apoiar en temas de facturación e contable simples. 
- Apoiar no envío de remesas e xestión de pagos e cobros. 
- Aliviar de responsabilidades á Dirección e Presidencia nas tarefas administrativas. 
- Administra-la información da Entidade. 
- Manexar adecuadamente o equipamento de oficina. 
- Almacena-la información. 
- Crear e administra-las comunicacións escritas. 
- Servir de axuda nas tarefas administrativas o resto de persoal multidisciplinar. 

TEMPORALIZACIÓN 

O programa tivo unha duración de 12 meses, sendo o tempo de contratación dos dous 
profesionais equivalente o 75% da xornada. 
Persoal de mantemento: 

Data Inicio: 30/12/2020 
Data Remate: 29/12/2021 
Horario: 08:00h. a 13:45h. (Xornada continua de mañá). 

Persoal auxiliar administrativo: 
Data Inicio: 31/12/2020 
Data Remate: 30/12/2021 
Horario: 08:00h. a 13:45h. (Xornada partida). 

LOCALIZACIÓN 

As actividades deste proxecto leváronse a cabo en:  
Centro de Recursos para a Discapacidade de Fingoi  
Rúa da Luz, 4 - 27002 Lugo 
Asociación Agora 
Rúa Carud, 142- Baixo – 27400 Monforte de Lemos. 



 



 



 



  
 

A Asociación de Persoas con Discapacidade da Mariña Lucense ten recoñecida a 

condición de Entidade de Utilidade Pública segundo ven recollido na orde do 31 de 

Outubro do 2012. 

A 31/12/2021, conta con 147 persoas asociadas das que 53 son mulleres e 94 son 

Homes. 

As actividades máis salientables durante o ano 2021, foron: 

Programa de Saúde Integral para o Benestar 

En total no programa de saúde participaron 45 persoas: 27 en Fisioterapia, 11 en 

Terapia Ocupacional e 7 en Terapia Psicolóxica.  

 Fisioterapia en Ribadeo , Foz, Burela  e Xove 

 Terapia ocupacional en domicilio en Ribadeo, Xove e O Valadouro 

 Taller grupal  “actividades asistenciais da vida diaria na comunidade” con 

Terapia Ocupacional en Barreiros. 

 Terapia psicolóxica atención individual en  domicilio Ribadeo e Barreiros, 

tamén atención individual en clínica. 

Charlas de Prevención Lesións medulares:  

Realizáronse  6 Charlas :  

 3 Charlas no IES Illa de Saron (Xove) dirixidas a 

alumnado de E.S.O. e de F.P. rama administrativa. 

 3 Charlas no IES Dionisio Gamallo Ferro (Ribadeo) 

dirixidas a alumnado de E.S.O. 

Consultas  

Durante o ano 2021, atendéronse un total de 17 consultas: 

 Accesibilidade 2 

 Asociacionismo 1 

 Axudas 4 

 Certificado discapacidade 3   

 Lecer 2 

 Produtos de Apoio 1 

 Vivenda: 3 

 Outros: 1 

 

Tfno.: 982130289 (Ribadeo)  e   982592765 (CRD-Palmeiro-Xove) 

E-mail: amarina@cogami.gal  

www.facebook.com/AsociacionAMarinaCogami 

 



 



 
 
 

 

 
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. Forma parte da 

Federación Galega ALCER. 

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 436 socios (224 

mulleres e 212 homes) 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 2021, e debido a crise do Covid 19 realizáronse as seguintes 

actividades: 

 Recollida de tapóns en colaboración coa Asociación Art for Dent 

 Día Mundial do Ril o 11 de marzo. 

 Día do Doante o 2 de xuño. 

 Taller “Pautas básicas de comunicación co 

paciente renal”: 1 de xullo on line. 

 Taller de relaxación : 11 de agosto on line. 

 3 de outubro: Celebración do 40 aniversario da 

Asociación.  

 Taller “Coidados nutricionais en persoas con enfermidade renal”: 18 de 

novembro. 

 Taller de gastronomía navideña: 14 de decembro. 

 Diversiarte: 15,16 y 17 de decembro. 

 Asesoramento nutricional. 

 Asesoramento psicolóxico. 

Enderezo: Avda. Infanta Elena,11 Casa Clara Campoamor, local 5-7-27003  Lugo. 

Tlfno./fax: 982243231 

Móbil: 619609797 

Páxina web: www.alcerlugo.org 

e-mail:  alcerlugo@gmail.com  



 



 
 
 
 
 
 

A Asociación Galega de Hemofilia realizou as seguintes actividades e programas durante o ano 
2021: 

Hemoescola: talleres de formación para pais e nais de nenos e nenas con hemofilia e /ou outras 
coagulopatías. 

SAIP: servizo de atención e información permanente. 

AtendHemos: onde se presta servizo aos socios e socias da zona rural; o programa. 

ApoiHemos: de apoio psicolóxico e físico para persoas con hemofilia e outras coagulopatías 
conxénitas. 

Este ano 2021 seguimos mantendo actividades Telemáticas combinadas con actividades presencias. 
Sempre respectando a situación da pandemia e as normas sanitarias vixentes en cada momento.  

Fixemos tamén unhas xornadas de Familias onde familias de toda Galicia se reuniron durante 
unha fin de semana para compartir experiencia e actualizar a súa formación en hemofilia. 

Tamén fixemos tres cursos de formación presenciais: 1º Xestión das 
emocións en temos de pandemia, 2º Manexo da autoestima e 3º  
Autocoidado e hábitos neurosaudables.  

AGADHEMO colabora activamente nas actividades que a Federación 
Nacional de Hemofilia desenvolve, estas actividades n o 2021 ,ao igual 
que no 2020, realizáronse online. Estas xornadas foron: 

Xornadas para nenos/as de 8 a 12 anos: Dirixido a nenos e nenas 
con hemofilia e outras coagulopatías. 

Xornadas para familias de nenxs recentemente diagnosticados: Dirixido a os pais e nais con 
fillxs con hemofilia e outras coagulopatías de ata sete anos.  

Xornadas para mozos e mozas: Dirixido a mozos e mozas con hemofilia e outras coagulopatías 
de 13 a 17 anos. 

 

Actualmente AGADHEMO conta con 247 persoas asociadas de pleno dereito e con 156 persoas  
colaboradoras. 

Sede Social 
Tfno.: 981 299 055 - Fax 981 113 545 
e-mail: asogalicia@hemofiliagalicia.com  
Web: www.hemofiliagalicia.com  

Delegación Lugo: 
Rúa da Luz nº4 - 27002 Lugo 
Tfno.: 981 299 055 

Delegación Ourense: 
Rúa Recaredo Paz s/n - 32005 Ourense 
Tfno./Fax: 988 218 941 

Delegación Pontevedra 
Rúa Dr.Carracido, 128 baixo 36205 ,Vigo .Pontevedra 
Tlf: 986 281 960 Fax: 981 113 545 



 



  
 

   

A Asociación AGORA, no ano 2021 xestionou un Centro de Día con 23 prazas e 2 Vivendas 

Tuteladas con 7 prazas cos seguintes servizos: fisioterapia, logopedia, psicoloxía, ximnasia de 

mantemento, intervención social e familiar, transporte adaptado, comedor...etc. No mes de 

marzo inicia a apertura dun Centro de Atención Diúrna Ocupacional con 10 prazas e co 

obxectivo de fomentar a autonomía e superación persoal, a participación social e a busca de 

saídas laborais para as persoas con discapacidade.  

O ano 2021, continúa o modelo de atención marcado pola situación sanitaria derivada da 

COVID-19. Isto supuxo un punto de inflexión no modelo de atención ás persoas con 

discapacidade que acoden ó Centro de Día e ó Centro de Atención Diúrna Ocupacional, 

reforzando as terapias de carácter individual así como os grupos burbulla. 

As actividades de lecer en 2021 desenvolvéronse no entorno máis próximo, en función das 

circunstancias sanitarias. Así, o San Brais e o Entroido foron actividades desenvoltas no propio 

centro e realizáronse visitas de carácter cultural ó Concello de Pobra de Brollón, a Miradoiros da 

Ribeira Sacra, á fábrica Galletas Daveiga, a un Contacontos no Casino 

Ateneo de Monforte e colaboración coa Rede Museística da Área de 

Cultura da Deputación Provincial de Lugo.  

Destacamos a colaboración coa Asociación de Mulleres con 

Discapacidade ACADAR que deu asesoramento a familias e persoas con 

discapacidade en temas de igualdade, afectividade e sexualidade. E seguimos, co apoio ás 

demandas e reivindicacións de Cocemfe e COGAMI.  

Destacan os seguintes proxectos desenvoltos pola entidade: 

 Capacidade de Autonomía, proxecto solicitado ó Concello de Monforte para adquisición de 

material para logopedia, fisioterapia, psicoloxía, talleres... 

 + QUE DEPORTE, proxecto físico e deportivo apoiado por COGAMI e Décatlon. 

 Dixitalizando o Rural: Programa a cargo do IRPF para equipamento informático. 

 SERVIZO ESTIMULACIÓN COGNITIVA E HABILIDADES SOCIAIS para as persoas con 

discapacidade de Lemos coa achega da axuda nominativa da Deputación  de Lugo. 

 F. ONCE. Para adquisición de novo vehículo para o transporte adaptado. 

 Programas de Cooperación da  Consellería de Emprego e Igualdade. A Entidade contou con 

2 perfís profesionais:1 Monitora de actividades manuais e 1 coidadora. 

Agora conta con 88 persoas asociadas das que 43 son mulleres e 45 son homes. 

Tfno.: 982 41 02 89 

e-mail: agora@cogami.gal  

Blog: http://desdeagorapasandopormonforte.blogspot.com.es/ 

https://facebook.com/Asociacionagora 

 



 



 

 

 

A Asociación Auxilia Monforte conta cun total de 92 persoas socias dos que 57 son 

mulleres e 35 son homes. 

Debido á situación sanitaria provocada pola Covid-19, vímonos obrigados a 

suspender as actividades presenciais.  

Durante este ano, realizamos intervencións individualizadas no fogar mediante 

actividades de estimulación cognitiva e psicomotriz 

levadas ás persoas usuarias. Desde o fogar fixéronse 

diversas actividades de sensibilización social, 

concienciación y eliminación de barreras arquitectónicas. 

De maneira telefónica, prestamos servizo de Atención 

socio asistencial, información e orientación, como tamén un seguimento das 

persoas usuarias e familiares, tanto por chamadas ou por vídeo chamadas. 

DATOS DE CONTACTO 

Teléfono:  982 400 620.  

Móbil:  698 157 397 

Web:   www.auxilia.es  

E-mail:  monforte@auxilia.es  

Blog:   www.auxiliamonforteblogspot.com  

Facebook:  https://www.facebook.com/auxilia.monforte.3  

 

 



 



 
 

 

O longo do 2021, os programas e proxectos que se levaron a cabo dende ACADAR foron os 

seguintes: 

- Servizo de Atención Integral a Mulleres con Discapacidade 

Este Programa levouse a cabo en Ferrol e de Santiago de Compostela e consistiu na avaliación 

das necesidades e demandas das persoas usuarias, deseñando plans individuais de 

intervención e desenvolvemento de accións de prevención e sensibilización para a poboación 

en xeral. 

- Empleabilízate 2.0 

Este programa pretendeu abordar a fenda dixital, Procurando proporcionar un coñecemento 

das TIC que puidera supoñer unha mellora na autonomía das mulleres, tanto para a súa vida 

persoal como para perfeccionar a súa empregabilidade con respecto á inserción laboral. 

- Emprego e Saúde a través do Empoderamento 

Con este proxecto fomentouse o desenvolvemento e/ou adquisición das habilidades persoais, 

sociais e prelaborais das mulleres con discapacidade residentes no concello de Lugo a través 

de 8 obradoiros nos que participaron 20 mulleres con discapacidade. 

- Re-Crérate 2.0 

Neste programa, participaron un total de 11 mulleres do Concello de Santiago, 

desenvolvéronse obradoiros creativos co obxectivo de acadar a visibilización das distintas 

manifestacións da violencia de xénero a través de distintas técnicas artísticas e manuais.  

- Enrédate (3ª Edición) 

Dirixido a mulleres con discapacidade residentes en zonas 

pouco poboadas, co obxectivo de proporcionar unha 

atención integral, potenciar as súas capacidades e 

competencias para o desenvolvemento dunha vida 

autónoma e a resolución de problemas. Participaron  25 

mulleres de concellos de Porto do Son, Vila de Cruces, 

Ordes, Tomiño, Sanxenxo e Santiago, coas que se realizaron un total de 777 actuacións. 

- Empoderar para decidir 

Este proxecto, tivo como finalidade promover o empoderamento das mulleres con 

discapacidade, facilitando a toma de decisións sobre cada un dos aspectos das súas vidas. 



 
 

 

Desenvolvéronse 20 obradoiros nos Concellos de Mondariz, Tui, Marín e Moaña, nos que 

participaron un total de 21 mulleres. 

- Servizo de inclusión e transición ao emprego para mulleres con discapacidade 

 O obxectivo deste servizo foi dotar de ferramentas e habilidades de cara a mellora na 

empregabilidade a mulleres con discapacidade, prestando unha atención integral e individual 

ás súas necesidades. Participaron 37 mulleres con discapacidade das zonas de Chantada, Lalín, 

O Carballiño e Ourense. 

- Activa-Das. Claves para o empoderamento das mulleres con discapacidade  

Este proxecto atendeu a  36 mulleres dos concellos de Santiago, Ferrol, Narón, Ares e Ordes e 

abarcou por unha banda asesoramento especializado na resolución de cuestións relativas ao 

exercicio de dereitos individuais e por outra banda intervencións específicas continuadas en 

situacións de especial vulnerabilidade e obradoiros nos que se abordaron dereitos das 

mulleres con discapacidade, igualdade, educación en afectividade e autocoñecemento, 

promoción da autonomía persoal, recursos existentes, etc.  

- Comunica a Conciencia 

 Co obxectivo de sensibilizar, concienciar e formar a colectivos profesionais e futuras persoas 

profesionais sobre o emprego dunha linguaxe inclusiva e non discriminatoria, presentouse a 

aplicación correctora de estilo “Ventana Inclusiva” e se levaron a cabo obradoiros nos que 

participaron un total de 126 persoas. 

- VIO 7: Ver para erradicar (A Coruña).  

Proxecto formativo dirixido ao alumnado de bacharelato, universitario e de formación 

profesional de A Coruña. O obxectivo principal foi detectar e erradicar as distintas formas de 

violencia cara as mulleres con discapacidade, fomentar a igualdade e previr situacións de 

violencia de xénero. Participaron un total de 347 persoas. 

- VIO 7: Ver para erradicar (Lugo)  

Dirixido ao alumnado de Educación Secundaria 

Obrigatoria e Bacharelato tivo como finalidade a 

promoción das relacións igualitarias entre o alumnado, 

o fomento da igualdade de oportunidades, do 

sentimento de cidadanía e a integración do conxunto 



 
 

 

das persoas con independencia das características que as definan. Participaron un total de 148 

persoas. 

- Mochila Lilas: Programa para a prevención da Violencia de Xénero 

 Este programa tivo como obxectivo fomentar a detección e erradicación da violencia de 

xénero en tódalas súas formas mediante a realización de sesións formativas ao alumnado de 

Educación Primaria en tres centros educativos distintos, na provincia de Pontevedra. 

Participaron 137 persoas de Tomiño, Tui, Moaña e Redondela. 

- Dedaleira (Unidade Querelar e Co-Respecto) 

Servizo de atención sexolóxica das persoas con discapacidade, o seu entorno afectivo 

(familiares, parellas,...) e persoas do seu entorno social ou institucional.  

Realizáronse un total de 91 accións formativas e 

intervencións das que se beneficiaron 137 persoas de 

maneira directa e 548 dun xeito indirecto. 

Desenvolvéronse en localidades como Negreira, Lugo, A 

Coruña, Ferrol, Cabana de Bergantiños, Vilagarcía de 

Arousa, Monforte de Lemos, Santiago de Compostela, Porto do Son e Silleda 

- QUE FARÍAS TI? Campaña de sensibilización e prevención da violencia sexual nas 

mulleres con discapacidade 

Creáronse unhas historias interactivas co obxectivo de sensibilizar sobre a violencia sexual 

vivida polas mulleres e nenas con discapacidade, moitas veces invisibilizada a nivel social, 

chegando incluso a normalizarse nalgunhas das súas variantes; e tamén poder proporcionar 

ferramentas e recursos que capaciten dun xeito real ás mulleres de cara á prevención e acción 

contra a violencia sexual. 

 



 



 



 



ENTIDADES FINANCIADORAS 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 



 



 










