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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
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l)

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

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 PERSOAS SOCIAS/ ASOCIACIÓNS
-

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

Asociación Galega de Fibrose Quística

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:
-

Atención directa INDIVIDUAL a través da Federación ou consulta para dar resposta a través
dos servizos de traballo social, accesibilidade, Xurídico e Fortalecemento do Movemento
Asociativo de COGAMI) para as persoas con discapacidade. 19 persoas con discapacidade.

-

Atención telefónica e vía email INDIVIDUAL/

COLECTIVO. derivación (Servizo

Intermediación Laboral, Servicio de Accesibilidade de Cogami, Departamento xurídico
consultas, remisión información actualizada sobre recursos e prazos.
-

Información e Asesoramento INDIVIDUAL/ COLECTIVO ENTIDADES Envío periódico de
información de interese a través de circulares informativas (subvencións e axudas)//
Convocatorias diarias de Administracións (DOGA, BOP, BOE) convocatorias privadas, accións
formativas, información actualizada sobre novas empresariais e sociais, intercambio de boas
prácticas para a boa xestión dunha entidade, campañas externas, .Información vía correo
electrónico, telefónico e información xeral a través de redes. Envío e participación en
Formación e actividades a través de COCEMFE para o movemento asociativo.

-

Atención INDIVIDUAL/ COLECTIVA das peticións das ENTIDADES. PRAZOS, OBRIGAS
ASOCIATIVAS, ACCESO FINANCIACIÓN E PLANS DE XERACIÓN DE RECURSOS. A
intervención levouse a cabo ofrecendo unha resposta directa, axuda para cumplimentar a
documentación e derivación no caso de ser oportuno.

-

Xestión con provedores de EPIS para facer fronte ao virus COVID-19 e así poder optar a
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prezos máis reducidos, para logo INFORMAR ás entidades, e que poidan cubrir as súas
necesidades dun modo máis xusto e así seguir prestando os servizos presenciais segundo as
normas de prevención e hixiene.)
-

Asesoramento e participación na Comisión sociosanitaria de COGAMI e información ás
entidades sobre SANIDADE: 3 reunións anuais e proxecto de traballo.

-

Información relacionada con Centros e xestión dos mesmos.

As temáticas sobre as que se ofrece información e asesoramento foron as seguintes:
-

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

Persoas beneficiarias da entidade:
-

Persoas con discapacidade:

-

Asociacións

Resultados obtidos e grao de cumprimento
-

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

-

Estudio e xestión de novas altas a entidades que solicitaron inclusión na Federación.
Durante o ano 2021, solicitaron entrada ASOTRAME (Asociación Gallega de Afectados
por Transplantes Medulares)

-

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 cabo a xestión asociativa. (utilización espazos centro Cogami Vigo)

-

Coordinación co plan de comunicación xunto con Cogami (Recollida de necesidades das
entidades e organización de xornadas formativas naquelas necesidades detectadas)
Axuda elaboración plan difusión, participación e xornada “CÓMO DIFUNDIR A NOSA
ENTIDADE”

Recursos humanos asignados á actividade :
–

Traballadora social / Coordinadora

Beneficiarias da actividade
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Número total de beneficiarios/as: 18 Asociacións e mais de 3.200 persoas con
discapacidade

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.

-

Fomento da participación do colectivo en actividades.

4.3.- Programa de Atención Integral a Persoas con Discapacidade da Provincia de
Pontevedra.
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:

Servizos comprendidos na actividade:
Fisioterapia


Fisioterapia neurolóxica, electroterapia, masoterapia, cinesiterapia, drenaxe linfático,
fisioterapia respiratoria e fisioterapia dixestiva.



Actividades individuais en sala, cumprindo estritamente as medidas de protección, tanto
polo profesional como pola persoa usuaria.



Actividades grupais, centradas no mantemento da saúde e mobilidade. Seguíronse os
protocolos marcados para este tipo de actividade. No interior do edificio (con 2 mts distancia
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entre persoa, máscaras e ventilación) ou ao aire libre (posibilitando incluso a práctica de
deporte adaptado)


Persoas beneficiarias: 10 persoas con discapacidade

Rehabilitación da linguaxe


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



Talleres de memoria e linguaxe, co que mediante presentacións interactivas de powerpoint
se traballaron diversas funcións cognitivas, centrándose na memoria e algunhas das
subáreas (memoria a curto prazo, memoria visual, memoria semántica, memoria operativa)



Rehabilitación da linguaxe individualizada. Traballouse fundamentalmente con persas que
presentan alteracións motoras na fala (disartrias), alteracións na linguaxe (afasias) e
alteracións nol proceso lectoescritor. Diante do espello traballáronse as praxias orofaciais,
utilizando nalgún caso o apoio visual de tarxetas, ademais de facer exercicios fonatorios
efrespiratorios. Coas persoas usuarias que presentan alteracións na súa linguaxe,
centrouse o traballo dos diferentes parámetros lingüísticos que se encontran alterados. O
grupo formado por aquelas persoas que non tiñan adquirida a lectura ou a escritura polas
dificultades no proceso de aprendizaxe ou por falta do mesmo.

Actividades de atención biopsicosocial.


Actividades de atención psicosocial, información e asesoramento a persoas con
discapacidade e familias .

Actividades sensibilización e participación social


Participación en actos políticos e representatividade social por parte de persoas membro
da Xunta Directiva da Entidade.



Participación en actos relacionados coa dinamización e sensibilización asociativa que se
desenvolven a través de COGAMI, das Entidades, Concellos, etc. (a través das Redes
Sociais)
-

Días internacionais de Enfermidades (tanto relacionadas coas entidades federadas como outras
patoloxías relacionadas diferentes tipos de discapacidade:18

-

Apoio de actividades de sensibilización mediante difusión de actividades promovidas por elas e
temas de interese aos que darlle difusión.:32

-

Participación en diferentes campañas de difusión e sensibilización relacionadas coas
necesidades das persoas con discapacidade e exclusión social:11



Campañas e actos de sensibilización organizados por COCEMFE, COGAMI, Asociacións
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e calquera outra que visibilice ás persoas con discapacidade.
-

#TribuCOCEMFE (Campaña polo movemento asociativo e posta en valor do seu traballo)

-

#SomosCOCEMFE

-

#coordinacionsociosanitaria

-

Campaña reinvindicativa para que os fondos europeos cheguen ás persoas con discapacidade
xunto con COCEMFE.

-

#DerechosHumanos (o obxectivo é normalizar á sociedade, que ten que dar cabida ás
necesidades das persoas con discapacidade.

-

Participación en estudio sobre o impacto da subida da luz nas persoas con discapacidade física
e orgánica e reclamación dunhas medidas integrales xa que está aumentando o seu nivel de
vulnerabilidade e pobreza.

-

Itinerarios #accesibles nas cidades sen obtáculos.

-

Difusión sobre a Aplicación #AccesibilidApp

-

#DíaInternacionalDiscapacidade reivindicando: Consenso político para reforma social da
Constitución no seu artigo 49 (suprimir término “disminuido”)

-

#Baixoomesmoparaugas (participación en campaña reinvindicativa polos dereitos das persoas
con discapacidade con fotografía cun paraugas para visibilizar.

-

#Díadasaúde.

-

#DisOrganic (Campaña visibilización da discapacidade Orgánica)

-

Participación e adhesión ao manifesto Cemudis e ACADAR #yodigoNOalaviolencia polo día
Contra a Violencia de xénero, reclamando medidas urxentes para a protección social sanitaria
das mulleres e nenas con discapacidade, así como para a detección e erradicación de toda
situación de violencia #NiUnaMas.

-

Participación na campaña #Camiñoaorespeto

-

#IgualdadCOCEMFE campaña na que participamos tódalas entidades promovendo a
incorporación da perspectiva de xénero en todas as nosas actividades e accións.

-

#Arrestópolis. Campaña de visibilización en relación a que persoas con discapacidade non
poden saír dos seus fogares, facendo un símil co “arresto domiciliario”

-

#diamundialcancerdemama. Visibilización da causa a través do apoio en redes.

-

Día Internacional para a Erradicación da Pobreza, reclamando medidas urxentes, permanentes,
transversais e consensuadas que erradiquen esta situación e garanten a nosa igualdade de
oportunidades.

-

Campaña pola #educacioninclusiva para o #alumnadocondiscapacidade.

-

Importancia de facilitar e impulsar a práctica da actividade física e deportiva entre as persoas
con discapacidade.

-

Visibilización aumento de odio á discapacidade.

-

Novo #baremo de valoración da discapacidade que terá enfoque centrado en dereitos,
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contemplando a interacción de cada persoas no seu entorno e na prestación de apoios
personalizados
-

Difusión do programa de Cocemfe de #Empoderamento e Activación para o Emprego” para
mulleres con discapacidade.



-

Campaña XSolidaria para marcar a dobre X

-

Participación na manifestación virtual #8M2021

Participación nos Consellos asesores de Pacentes (EOXIS) Vigo e Pontevedra-Salnés,
asistencia a Actos e Foros representativo, administración e organismos de índole sanitaria
e participación en diferentes organizacións da Comunidade: COATEN, AGDR´s,
CONSELLOS, etc.

Recursos humanos asignados á actividade
-

Persoal propio:
-

Coordinadora/ Traballadora social

-

Fisioterapeuta

-

Logopeda

-

Persoas voluntarias

-

Xunta Directiva

Beneficiarias da actividade: 146 persoas directas con discapacidade na provincia e máis de
3.200 indirectas

4.4.- Programa do Benestar e Inclusión Social das Persoas con Discapacidade da
Provincia de Pontevedra (VOLUNTARIADO/ VOLUNTARIADO XUVENIL
Servizos comprendidos na actividade:


Actividades lecer e participación social.

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
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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.


A actividade física ofrece a oportunidade ás persoas con discapacidade o mantemento da
saúde física e mental e paliar os posibles efectos adversos.



Co convenio coa Asociación Discamino xunto coas persoas voluntarias, 3 bicicletas
adaptadas propias e as propias da Entidade



Actividades de voluntariado cos seguintes pasos para levalo adiante:
–

Coordinación da actividade
-

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)

Resultados:


Estimulada a capacidade de superación persoal.



Fomentado o desenvolvemento persoal e social das persoas participantes eliminando o
aillamento e a exclusión social, mellorando a súa autoestima.



Promovida a autonomía e o autocoidado.
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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.

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
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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:
-

Voluntariado: 1.310,65€

-

Voluntariado Xuvenil: 1.800,00€

-

Concello de Vigo: 1.650,00€

-

Concello de Ponteareas: 1.654,46€

En Vigo a 30 de marzo de 2022

Firmado por ***9650** ANGEL ALFREDO HOLGUERA (R: ****0419*) el día
06/05/2022 con un certificado emitido por AC Representación
Asdo. Ángel Holguera Domínguez
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