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PRESENTACIÓN DA ENTIDADE

DISCAFIS-COGAMI (Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense), é
unha entidade sen ánimo de lucro, constituída no ano 1989, e declarada de utilidade pública, que ten
como misión promover e coordinar a defensa dos dereitos das persoas con discapacidade de cara a súa
plena integración a través de diferentes servizos para facilitar a súa inclusión na sociedade.
Na actualidade estamos integrados no Centro Integral de Servizos CIS Aixiña, situado en Rúa
Recaredo Paz nº 1 Baixo, sendo unha entidade independente e con autonomía propia.
Na busca da excelencia dos servizos prestados, DICAFIS-COGAMI, comeza en 2007 a
implantación dun sistema de xestión de Calidade baseado nos seguintes principios: liderazgo, orientación
ós principais grupos de interese da entidade, participación do persoal, xestión por procesos, enfoque de
sistema para a xestión, mellora continua, enfoque baseado en feitos para a toma de decisións e relacións
mutuamente beneficiosas cos principais provedores da entidade.
Na actualidade contamos con certificado segundo la ISO 9001:2015 que avala a metodoloxía de
traballo establecidas na entidade.

A nivel asociativo, DISCAFIS-COGAMI está composta polas seguintes entidades na provincia:

Tamén temos convenios de colaboración estables con entidades alleas, como é o caso de
Renacer, Asociación de Persoas afectadas por Dano Cerebral adquirido.
Ademais, estamos integrados en entidades e organismos autonómicos e estatais coma a
Confederación Galega de Persoas con Discapacidade –COGAMI- e da Confederación Española de
Persoas con Discapacidade Física e Orgánica de España –COCEMFE.
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REXISTROS E OUTROS DATOS DE INTERESE:


Inscrita na Sección 2ª do Rexistro Xeral de Asociacións co nº 9 de la Delegación Provincial de
Ourense de la Consellería de Xustiza, Interior e Relaciones Laborais.



Inscrita no Rexistro da Xunta de Galicia, Consellería de Traballo e Benestar con el nº: E- 172



Inscrita como Entidade de Acción Voluntaria co nº O-154



Certificado AENOR UNE EN ISO 9001:2015



Declarada de Utilidade Pública por orde de 2 de xullo de 2012 da consellería de presidencia,
administración pública e xustiza.



Adscrita a lei 49/2002 de réxime fiscal das entidades sen fins de lucro e dos incentivos ao
patrocinio

1.

OBXECTIVOS

Obxectivo xeral:
 Mellorar as condicións de vida das persoas con discapacidade a través de diferentes servizos

Obxectivos específicos:
 Dar información e asesoramento especializado en materia de discapacidade, a persoas con
discapacidade, entidades membro e sociedade.
 Orientar na busca de recursos ou servizos que poidan mellorar a calidade de vida das persoas
con discapacidade
 Prestar apoio as entidades membro para a busca e xestión de proxectos
 Ofrecer servizos sociosanitarios como logopedia e terapia ocupacional que manteñan a
independencia el maior tempo posible
 Ofrecer un transporte adaptado que favoreza poder recibir terapias e servizos a persoas con
discapacidade
 Ofrecer apoio ós coidadores con préstamos de axudas técnicas que favorezan o coidado da
persoa no seu entorno
 Informar sobre accesibilidade e traballar pola eliminación de barreiras existentes
 Dinamizar a vida asociativa no ámbito rural, dando visibilidade a realidade do colectivo nestas
zonas
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2.

SERVIZOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS

En 2021 puidemos retomar a maior parte das actividades, adaptándoas á situación sanitaria
vixente e coas medidas de protección da saúde.
Se ben se mantivo o seguimento telefónico e apoio dixital, o formato online combinouse coa
actividade presencial, imprescindible para garantizar o desenvolvemento dalgúns servicios, e tamén se
retomaron as actividades grupais na medida do posible, para evitar o aillamento das persoas con
discapacidade.
Mantivéronse as medidas de prevención fronte ao COVID, así como as medidas especiais ante o
aumento de casos puntual, para garantizar a saúde das persoas atendidas.

2.1

SERVIZO DE INFORMACIÓN, ASESORAMENTO E ORIENTACIÓN

Principais actividades:


Información xeral a persoas con discapacidade e persoas coidadoras sobre axudas económicas,
certificado de discapacidade, accesibilidade, recursos públicos e servizos dispoñibles para a
discapacidade, formación e lecer. Recolléronse 42 demandas resoltas ao 100%.



Asesoramento xurídico, foi unha a persoa que se derivou , a área xurídica de Cogami para
asesoramento.



Xestión de recursos. Fixéronse 38 apoios poio en trámites administrativos a persoas usuarias.

Número de consultas atendidas en 2021.

42

Xestión persoas usuarias, derivacións a xurídica

1

Xestión persoas usuarias, apoio en trámites

38

2.2

SERVIZO DE APOIO Ó MOVEMENTO ASOCIATIVO

INFORMACIÓN E ASESORAMENTO A ENTIDADES MEMBRO

Principais actividades:


Información xeral: enviáronse 48 circulares informativas ao conxunto das entidades que configuran
a federación sobre diferente temáticas , entre elas destacan: cambios lexislativos, normativa
sanitaria fronte a Covid-19, convocatorias se subvencións públicas e privadas, actividades
formativas e lecer accesible...
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Asesoramento xurídico e laboral. Fixéronse 4 derivacións ao departamento xurídico de Cogami, e 1
ao departamento de laboral.



Asesoramento e apoio na elaboración e xustificación de proxectos. Prestouse apoio a 3 entidades .



Neste ano tamén se tramitou a busca colectiva de material de protección e hixiene, que se repartiu

entre as entidades, e a elaboración de material divulgativo sobre o mesmo. Dado que a Federación
ten un furgón, fixéronse dúas recollidas e reparto de material de protección fronte a covid-19 para as
entidades e as persoas usuarias destas.

Circulares informativas enviadas

48

Asesoramento xurídico e laboral

5

Apoio xestión e elaboración proxectos

3

Recollida e reparto de EPIs

2

2.3

PROGRAMA DE SERVIZOS ESPECIALIZADOS

Os servizos deste programa son os que teñen máis percorrido (desde 2003), e son os máis
demandados polas entidades membro.

SERVIZO DE LOGOPEDIA
O servizo de logopedia ten como obxectivo previr, detectar e explorar os trastornos da voz, da
audición, da fala, da linguaxe oral e escrita e da deglución, e a adaptación ou readaptación das persoas
que padecen algunha alteración.

As principias actividades que se desenvolven dende este servizo foron:


Tratamentos individualizados.



Deseño de programas de rehabilitación.

Número de persoas atendidas en 2021

10

Co inicio da pandemia de Covid-19 este servizo mermou debido a que require proximidade persoal
sen uso de EPIs e con persoal altamente vulnerables ao virus, motivado por isto a demanda do servizo no
2020 baixou, e durante o ano 2021 non fomos quen de incrementala a niveis prepandemia, debido as
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restricións sanitarias, ao medo das persoas usuarias a contaxiarse, e tamén a que as ferramentas
telemáticas son limitadas para estes servizos.
Todo isto motivou que o servizo de logopedia se ofertara só nos meses de xaneiro e febreiro coa
logopeda contratada a cargo da entidade. Posteriormente ofertóuselle as entidades membro a posibilidade
de derivar as persoas a un servizo subcontratado fora do centro, pero a falta de especialización dos
profesionais externos , os altos prezos e a dificultade da federación e entidades membro de acceder a
financiamento, fixo imposible esta opción.
Finalmente, esta actividade no 2021 atendeu a 10 persoas durante os meses de xaneiro e febreiro.
As patoloxías tratadas son esclerose múltiple, párkinson, ELA, parálise cerebral. Conseguiuse a mellora no
30% das persoas afectadas, e o obxectivo e moi inferior o prantexado no proxecto que era do 50%.

SERVIZO DE TRANSPORTE ADAPTADO

O servizo de transporte adaptado ten como obxecto garantir a accesibilidade das persoas usuarias
aos diferentes servizos que se prestan no C.I.S. Aixiña, e que a participación nas mesmas non se vexa
afectada pola imposibilidade de acceso ao transporte.
Cóntase

cunha

furgoneta

adaptada

para

o

desenvolvemento do mesmo, ca que se realizan diariamente
diferentes rutas no Concello de Ourense, e tamén se facilita o
acceso a actividades puntuais.
Cóntase cun vehículo adaptado propiedade da
Federación, matrícula 9378JLC (cun total de 9 prazas) para o desenvolvemento do mesmo, así como con
un condutor financiado polos programas de cooperación da xunta de Galicia.

Número de persoas atendidas no 2021
Servizos prestados (viaxes feitos)

23
206

Utilizouse este servizo tamén para ir a recoller material como xeles e mascarillas que logo se repartiron
entre as entidades membro ou para levar guindastres eléctricos a persoas beneficiarias deste servizo.
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2.4

PROGRAMA PRÉSTAMO AXUDAS TÉCNICAS

A posibilidade de acceso a produtos de apoio por parte das persoas con discapacidade, persoas
coidadoras e das asociacións vese condicionado polo custo económico dos mesmos e a temporalidade da
necesidade destas axudas técnicas.
Este servizo consiste maioritariamente no préstamo de guindastres eléctricos para a mobilización de
persoas con mobilidade reducida.

O obxecto deste servizo é dar apoio a persoa coidadora principal nas tarefas de mobilización das
persoas con maior dependencia. As persoas beneficiarias veñen derivadas sobre todo da área de Axuda
no fogar da Concellería de Asuntos Sociais de Ourense, e tamén puntualmente do CHOU. En menor medida
usaron deste servizo socios de Aixiña.
Este servizo consiste na xestión do prestamos da axuda técnica, co seguimento correspondente,
tamén se fai entrega e recollida cando a persoa non o precisa (maiormente isto sucede cando falece), e é
recollese no fogar das persoas noso transporte.
Cubriuse o 100% da demanda recibida. Beneficiáronse 23 persoas do préstamo de guindastres
eléctricas. A maioría das persoas viñeron derivadas de diferentes servizos sociais de base e o CHOU (19
delas para zona rural 4 para zona urbana de Ourense).
Número de persoas atendidas 2021

23

Entrega recollidas de guindastres

3

2.5

PROGRAMA DE ELIMINACIÓN DE BARREIRAS

As principias actividades que se desenvolven dende este servizo foron:


Información xeral sobre accesibilidade, axudas para a eliminación de barreiras e produtos de apoio



Denuncia sobre barreiras existentes para a súa eliminación e concienciación sobre a necesidade
Ademais de respostar as consultas e dar información, tamén se derivan ao servizo especializado de

Cogami aquelas cuestións máis técnicas para que as resolvan.
Discafis tamén tramita as queixas recibidas sobre barreiras en vías e espazos públicos ó Concello
de Ourense para a súa subsanación. Ademais participamos na mesa de mobilidade do Concello de Ourense,
si ven e certo que leva dous anos e medio sen reunirse.
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Consultas sobre accesibilidade recibidas

2

Derivacións a departamento accesibilidade de Cogami

1

Este ano 2021 comezouse unha labor de difusión de barreiras e accesibilidade no Concello de
Ourense, intentando favorecer que as persoas con discapacidade que viven ou visiten o concello coñezan
a que establecementos poden acceder sobre todo de aloxamento e restauración.
Isto nace da necesidade de información que teñen sobre todo os visitantes a cidade que nos chaman
para coñecer aloxamento e restaurantes accesibles. O obxectivo e neste 2021 era dar un mínimo de
referencias e ir aumentando pouco a pouco o número de establecementos. Finalmente este obxectivo non
se alcanzou debido as continuas restricións por mor da pandemia, que afectan sobre todo a hostaleira e
hospedaxe.

2.6

PROGRAMA DE LECER

Dende o movemento asociativo de persoas con discapacidade de defendemos a necesidade de que
as persoas con maiores dificultades poidan acceder en igualade de condicións ao ocio e a cultura. Por elo
desenvólvense diferentes apoios, servizos e actividades encamiñas a tal fin. Con elo trabállanse varios
aspectos como as relacións sociais, a participación na comunidade coñecer xeografía e cultura de Galicia,
así como o respiro das persoas coidadoras e familiares.
Inicialmente estaba programada a organización de actividades para o colectivo e as súas familias,
coma diferentes talleres, saídas adaptadas, talleres de habilidades sociais etc. Lamentablemente neste ano
2021, por mor da Covid-19 non se puideron organizar saídas nin todas as actividades de lecer programadas,
somentes se puideron facer dous talleres de coiro coa asociación RENACER.

3

RECURSOS MATERIAIS E HUMANS

RECURSOS MATERIAIS



Equipamento informático con conexión a



Produtos de apoio para préstamo.



Material de apoio para as terapias de

internet.


Documentación do Sistema de Xestión de
Calidade .



Material funxible.



Vehículo adaptado.

logopedia.


Material

de

sensibilización

apoio

nas

charlas

de

RECURSOS HUMANOS:



Diplomada en traballo social. Con xornada laboral de 38,5h/semana



Condutor con xornada laboral de 28,53h/semana



Logopedia, contratación externa .Finalmente a Logopeda ao cancelarse o servizo en febreiro
rescindíuselle o contrato e non houbo continuación do servizo.



Voluntariado. Esta Federación conta con persoas voluntarias para algúns apoios puntais, así como
con persoas da xunta directiva que voluntariamente fan activades de apoio informativo e consultivo.
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COLABORACIÓNS CON ENTIDADES E VALORACIÓN

Ó largo deste ano a Federación contou coa colaboración de entidades públicas e privadas que a
continuación relacionamos:

-

Xunta de Galicia

-

Concello de Ourense

-

Deputación de Ourense

-

Fundación Mapfre

-

COGAMI

Os servizos prestados buscan cubrir as necesidades das persoas con discapacidade e as súas
familias, e facilitan poder permanecer no seu entorno o maior tempo posible sen renunciar á calidade de
vida. Se ben neste ano tiveron que adaptarse ás medidas vixentes en cada momento debido a pandemia,
combinando o formato online o presencial, a maior parte das actividades mantivéronse, e buscáronse
mecanismos que permitisen satisfacer as necesidades das persoas.
Neste sentido a valoración das persoas atendidas foi moi positiva, e puidose respostar ás demandas
transmitidas, de maneira directa ou a través de derivación a outros servicios afín, cando o primeiro non era
posible.
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