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1.- DATOS DA ENTIDADE
-

Identificación da entidade: Federación Provincial de Asociacións de persoas con
discapacidade de Pontevedra (COGAMI-Pontevedra)

-

Réxime xurídico: Asociación.

-

Inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedra : 1989/000022-2

-

(CIF) G 36704195

-

Domicilio da entidade: (Rúa/Praza): R/ Teixugueiras, nº 15. Baixo – Navia

-

Código Postal: 36212

-

Localidade : VIGO

-

Provincia: Pontevedra

-

Telefono: 986487925 //673062294

-

Mail: fed.cogamipontevedra@cogami.gal

2.- FINS ESTATUARIOS
Os fins principais son:
a) Defender a dignidade e os dereitos das persoas con discapacidade.
b) Promover a plena integración escolar, laboral e social das persoas con discapacidade.
c) Crear as condicións para que as entidades membro poidan cumprir axeitadamente a
misión.
d) Promover actitudes sociais positivas cara a persoa con discapacidade.
e) Promover a lexislación axeitada que mellore a situación do colectivo.
f)

Orientar, coordinar e impulsar o movemento asociativo integrado na Federación con
criterios de solidariedade.

g) Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da discapacidade.
h) Representar os seus membros no ámbito provincial, autonómico, estatal e internacional
i)

Desenvolver estratexias solidarias para que se poidan acadar equilibrios interterritoriais
en calidade e servizos.

j)

Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente á atención da muller

k) Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente á atención da infancia e a xuventude
l)

Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente á atención das persoas maiores.

Páxina 2 de 13

Memoria de xestión 2020

m) Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade, dirixidos
especificamente á calquera outro colectivo en risco de exclusión social.
n) Desenvolver programas e actividades relacionados co fomento e participación do
voluntariado social.
o) Promover e por en funcionamento todo tipo de iniciativas deportivas para persoas con
discapacidade, dando prioridade a aquelas que impulsen o deporte de base.
p) Promover e por en funcionamento todo tipo de iniciativas culturais, educativas e de lecer
orientadas ás persoas con discapacidade.
q) Promover e por en funcionamento todo tipo de programas de cooperación e
desenvolvemento no exterior dirixidos ás persoas con discapacidade ou en risco de
exclusión social.
r) Calquera outro que, de xeito directo ou indirecto, poida contribuír ó cumprimento da
misión da Federación ou redundar no beneficio das persoas con discapacidade.
3.- NÚMERO DE SOCIOS/AS
-

Nº de persoas xurídicas asociadas: 16 Asociacións de Persoas con discapacidade

-

Natureza das persoas xurídicas asociadas: Federación de asociación de persoas con
discapacidade da Provincia de Pontevedra.

Nome das entidades:
AVIDEPO

Asociación Viguesa de Espondilíticos de Pontevedra

AMIZADE

Asociación de persoas con discapacidade da Comarca de
Pontevedra

VONTADE

Asociación de persoas con discapacidade (Baixo Miño)

ADAPTA

Asociación de persoas con discapacidade das Comarcas do
Condado e Paradanta

ALMYF

Asociación de lesionados medulares e minusválidos físicos

ASODIFISI

Asociación de discapacitados físicos e psíquicos de Mos.

ANDURIÑA

Asociación de Persoas con Discapacidade do Salnés

AVANZAR

Asociación de Persoas con Discapacidade do Umia- Ulla

AGADHEMO

Asociación Galega de Hemofilia

AGL

Asociación Galega de Linfedema
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ACADAR

Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia

ASEARPO

Asociación de Enfermos Artrite de Pontevedra

FIBROSE QUÍSTICA

Asociación Galega de Fibrose Quística

ALCER

Asociación para a loita contra as enfermidades do Ril

ASEM

Asociación Galega contra as enfermidades neuromusculares

AVEMPO

Asociación Viguesa de Esclerose Múltiple

4.- ACTIVIDADES

4.1- Información e asesoramento


Servizos comprendidos na actividade:
-

Normativa relacionada cos dereitos individuais e colectivos.

-

Beneficios do certificado de discapacidade.

-

Axudas económicas e técnicas, accesibilidade e supresión de barreiras.

-

Formación.

-

Asociacionismo.

-

Información sobre convocatorias

-

Colaboración coas entidades para a preparación de proxectos e actividades.

-

Derivación á servicios e organismos adecuados.

-

Lexislación e tramitación de xestións aplicando novos prazos por Estado de Alarma
xerado pola Pandemia do Covid-19.

-

Información relativa á realización de Xuntas Directivas, Asembleas e reunións de traballo
seguindo a lexislación.

-

Información sobre novas relacionadas coas normas de seguridade de aplicación en
Centros, entidades e relacións profesionais.

-

Información de índole sanitaria, relacionada coas problemáticas concretas con cada unha
das patoloxías e colectivos afectados.

-

Aportación de información mediante redes sociais das actualizacións lexislativas,
prestacións, normas laborais, e actividade actualizada de cada unha das entidades
federadas de referencia e administracións para obter unha información o máis actualizada
posible.
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Breve descrición da actividade:
Este servizo ten como finalidade proporcionar información e asesoramento a persoas ou
entidades relacionadas directa ou indirectamente coa discapacidade





Recursos humanos asignados á actividade :
-

Traballadora social

-

Coordinadora

Beneficiarios/as da actividade:
-

Persoas con discapacidade:24 persoas

-

16 asociacións



Resultados obtidos e grao de cumprimento

-

Resultados obtidos coa realización da actividade:
-

Persoas e asociacións informadas sobre a normativa relacionada cos dereitos individuais
e colectivos, convocatorias

-

Persoas informadas sobre os beneficios do certificado de discapacidade e o
procedemento da solicitude do grao de discapacidade e tramitación dependencia.

-

Persoas informadas sobre actividades de Formación e emprego a través de COGAMI.

-

Entidades informadas sobre as normas relacionadas co asociacionismo, convocatorias ás
que poderían optar.

4.2- Programa de Dinamización e Consolidación do Movemento Asociativo na
Provincia de Pontevedra


Servizos comprendidos na actividade:
-

Dar cobertura ás necesidades das persoas con discapacidade a través dunha rede de
Asociacións dirixidas a resolver os seus problemas de demandas e peticións, e ser
ademais un punto de referencia para as Asociacións membro.

-

Deseño e posta en práctica de actividades e servizos a persoas con discapacidade da
provincia de Pontevedra, co fin de promover o mantemento ou mellora das súas
condicións de saúde.
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-

Captación de fondos para a consolidación e mantemento de servizos e actividades para
persoas con discapacidade nas distintas asociación da provincia de Pontevedra e a través
da propia Federación

-

Coordinación de servizos e actividades con Federacións e entidades análogas ás
entidades federadas para a xestión de diferentes axudas.

-

Solicitude e xestión de espazos para que as asociacións sen infraestruturas físicas poidan
levar a labor asociativa.

-

Xestión con Cogami para os permisos e accesos aos diferentes recursos compartidos
(psi, sharepoint, correo electrónico).

-

Organización de visitas conxuntas a organismos e coordinación con plan de
comunicación.

-

Asesoramento en deseño de proxectos e memorias

-

Xestión de trámites asociativos acorde as normas do establecidas durante o Estado de
Alarma polo COVID-19





Recursos humanos asignados á actividade :
–

Traballadora social

–

Coordinadora

Beneficiarios/as da actividade
-

Número total de beneficiarios/as: 16 Asociacións



Resultados obtidos e grao de cumprimento

-

Cobertura de necesidades das persoas con discapacidade.

-

Creación dunha rede de asociación máis ampla.

-

Dinamización das asociacións membro.

-

Maior representatividade das persoas con discapacidade na Sociedade.

-

Ampliación dos servizos ofertados ás entidades.

-

Posta en marcha de servizos pilotos necesarios para o correcto desempeño da labor das
entidades.

-

Sensibilización mediante a difusión do valor da participación solidaria de carácter voluntario.

-

Apoio en actividades de lecer e tempo libre.

-

Formación e acompañamento e sensibilización.
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-

Fomento da participación do colectivo en actividades.

4.3.- Programa de Atención, Apoio, Asesoramento e Promoción da Autonomía
Persoal das Persoas con Discapacidade.
-

Breve descrición da actividade:
Fomentar que as persoas con discapacidade da Provincia de Pontevedra sexan capaces de
alcanzar un nivel de vida máis autónomo e independente a través de:

-

-

Actividades de prevención (prevención de lesións medulares)

-

Actividades de rehabilitación física e da linguaxe

-

Actividades de atención biopsicosocial.

-

Actividades de lecer e participación social

-

Actividades de sensibilización.

Servizos comprendidos na actividade:
-

Fisioterapia neurolóxica, electroterapia, masoterapia, cinesiterapia, drenaxe linfático,
fisioterapia respiratoria e fisioterapia dixestiva, natación terapéutica en Vigo e Mos

-

Actividade de Logopedia en Crd.Mos, Adapta, Centro Asprodico (Presencial e a distancia)

-

Actividade de Danzaterapia levada a cabo en Mos (de Xaneiro a Marzo)

-

Actividades de sensibilización social:
-

“Baixo o mesmo paraugas”. Campaña celebración día da Discapacidade 3 decembro

-

“X Solidaria” . Campaña para sensibilizar á poboación para que marque na súa
declaración da Renda a X para fins sociais, e que poidan revertir en accións sociais
en prol das persoas con discapacidade no noso caso.

-

#DiscapacidadesSinPobreza. Campaña de sensibilización para dar a coñecer a maior
incidencia da Pobreza no caso das persoas con discapacidade.

-

#DonarEsAmar. Campaña de sensibilización para fomentar a doazón de órganos

-

#RentaMínimaSi. Apoiamos esta iniciativa a través das redes para posibilitar que as
persoas con discapacidade que cumpran os requisitos poidan acceder a unha Renda
Mínima Vital que lles posibilite un ingreso básico.
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-

#InclusionImparable. Apoiamos a sociedade coñeza e apoie a inclusión das persoas
con discapacidade, xa que durante a pandemia quedou nun segundo plano e as
persoas con discapacidade tiveron repercusións negativas en canto ao emprego.

-

#QueNoNosApaguen. Coa participación nesta campaña de sensibilización tratamos
de visibilizar que as entidades que conforman o movemento asociativo representativo
das persoas con discapacidade están a sufrir fortes cortes e incluso están a
desaparecer, polo que tratamos de por en valor o tecido asociativo para que NON SE
APAGUE a súa actividade

-

Campaña contra a Violencia Machista. 25 novembro Día internacional da violencia
contra as mulleres, visibilizando situación mulleres con discapacidade.

-

Realización de 3 charlas de sensibilización para prevención da lesión medular
conducido por 1 voluntario con lesión medular adquirida entre xaneiro e marzo de
2020 en 3 colexios da provincia (Ponteareas, As Neves e Vigo).

Actividades de atención psicosocial, información e asesoramento a persoas con

-

discapacidade e familias .
Actividades de apoio directo no traballo e funcionamento das asociacións (ALCER,

-

AVEMPO, ASEARPO, ASEM, AVIDEPO)
-

Recursos humanos asignados á actividade
-

-

-

Persoal propio:
-

Coordinadora/ Traballadora social

-

Fisioterapeuta

-

Logopeda

-

Persoas voluntarias

Servizos externos:
-

Logopeda

-

Monitoria danzaterapia

-

Fisioterapeuta

Beneficiarios/as da actividade: 146 persoas directas con discapacidade na provincia
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4.4.- Programa de Fisioterapia para Persoas con Discapacidade
-

Servizos comprendidos na actividade:
Servizo de fisioterapia e rehabilitación.

-

Breve descrición da actividade:
Intervención a nivel rehabilitador e/ou preventivo, co fin de mellorar a función músculoesquelética e contribuír a preservar, restablecer e aumentar o nivel de saúde das persoas con
discapacidade en todas as etapas da vida. PRESENCIAL E A DISTANCIA

-

Recursos asignados á actividade :
-

-

Recursos humanos:


Coordinación



Fisioterapeuta

Infraestructuras:


-

Sala fisioterapia Centro Cogami Mos

Persoas beneficiarias da actividade: 41 persoas con discapacidade

4.5.- Programa do Benestar e Inclusión Social das Persoas con Discapacidade da
Provincia de Pontevedra
-

Servizos comprendidos na actividade:

-

Actividades lecer e participación social. (28 persoas)

-

Breve descrición da actividade:
-

Actividades centradas na promoción da inclusión social das persoas con discapacidade
por medio de actividades deportivas ao aire libre, dende o prisma do lecer e do goce, que
dean visibilidade a este colectivo, e a través de actividades participativas, ademais de
procurar unha mellora da calidade de vida das persoas e unha achega de novas
experiencias vitais.

-

Actividades de voluntariado cos seguintes pasos para levalo adiante:


Coordinación da actividade
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-

Programación da actividades da rede de voluntariado)

-

Recepción/ valoración e canalización das demandas.

-

Asignación de recursos/ transporte, etc.



Sensibilización de cara ao voluntariado



Formación de persoas voluntarias (a través doutras persoas que xa foron
voluntarias)



Participación en actividades:
-

Apoio a persoas dependentes en actividades de promoción da saúde e
prevención da dependencia.

-

Apoio a persoas con problemas de mobilidade e conducta para actividades
lúdicas/deportivas.

-

Acompañamento e apoios individuais a persoas con discapacidade.

-

Acompañamento accións formativas

-

Sensibilización social (prevención de lesións medulares e promoción da
muller con discapacidade, eliminación de barreiras arquitectónicas)

-

Recursos asignados á actividade :
-

-

-

Humanos:
-

Coordinación

-

Traballo social

-

Dto traballo social COGAMI.

-

Persoas voluntarias

Infraestructuras:
-

Transporte adaptado

-

Asociacións

-

Institutos e colexios

-

Instalacións COGAMI

-

Ordenador/tablet con internet

Persoas beneficiarias da actividade:
-

36 persoas con discapacidade

-

10 persoas voluntarias.
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5.-INFORMACIÓN XERAL SOBRE OS MEDIOS DA ASOCIACIÓN
A. Medios Persoais
Persoal asalariado Fixo
Tipo de contrato

Categoría

Indefinido

Traballadora social/Coordinadora

Indefinido

Logopeda

Persoal asalariado Non Fixo
Tipo de contrato

Categoría

Eventual

Fisioterapeuta

B. Medios materiais
Centros ou establecementos da entidade
Número

Titularidade ou relación xurídica

Localización

1

Titularidade COGAMI

R/Teixugueiras, nº 15. Baixo. Vigo

Equipamento
-

Instalacións técnicas

-

Mobiliario oficina

-

Equipos informáticos

C. Subvencións Públicas
Deputación de Pontevedra: 40.000,00€
Xunta de Galicia:
-

Cooperación: 18.571,57€

-

Voluntariado: 1420,72€

-

Voluntariado Xuvenil: 1.800€

Concello de Vigo: 1.628,77€
Concello de Ponteareas: 1.422,40€
En Vigo a 30 de marzo de 2021

Asdo. Ángel Holguera Domínguez
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