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MEMORIA ACTIVIDADES // 2018
O presente documento recolle a memoria de actividades (provisional, pendente de
aprobación en Asemblea Xeral Ordinaria a celebrar en xuño de 2019) desenvolvidas
durante o ano 2018 pola Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia,
ACADAR, sinalando aquelas máis relevantes atendendo ao cumprimento dos fins da
entidade.
ACADAR agradece a tódalas entidades públicas e/ou privadas, así como as persoas que
día a día ou de xeito puntual colaboraron ca asociación na defensa e promoción dos
dereitos das mulleres con discapacidade. De igual maneira, agradece a tódalas
mulleres con discapacidades a participaron nas actividades e proxectos levados a cabo
pola entidade.
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PRESENTACIÓN DA ENTIDADE
A Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, ACADAR, foi constituída o 1 de
setembro de 2009 no Concello de Santiago de Compostela, por 20 mulleres con
discapacidade.
Conscientes de que as necesidades específicas das nenas e mulleres con discapacidade
non estaban cubertas nin tidas en conta por parte da sociedade actual, puxeron a
disposición das mesmas a ferramenta máis axeitada para promover, coordinar e
reivindicar a defensa dos dereitos das mulleres con discapacidade cara a súa plena
integración e participación en todos os ámbitos da sociedade: unha Asociación.
ACADAR está inscrita actualmente no Rexistro Central de Asociacións con ámbito de
actuación autonómico da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza co número 2009/013595-1 (SC); no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais da Consellería de Traballo e Benestar co número: E-5371; no Censo de
entidades culturais co código: B-03.22/AC 178 Libro 2 Exp: 4574; no Rexistro de
Entidades de Acción Voluntaria co número O-633; e nos Concellos de Santiago de
Compostela, Lugo, Ourense, Ferrol, Narón e Vigo.
ACADAR é membro da Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade
(CEMUDIS), e forma parte da Federación provincial de A Coruña da Confederación
Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI CORUÑA), da Federación de Asociación
de COGAMI Lugo, Federación de COGAMI Pontevedra, Federación DISCAFIS – COGAMI
Ourense e Asociación de desenvolvemento rural MAIV-Baixo Miño (GDR14).
O seu ámbito de actuación comprende toda a Comunidade Autónoma de Galicia coa
finalidade de ofertar servizos, dirixir actividades e reivindicar dereitos para todas as
mulleres con discapacidade independentemente do lugar onde residan, tendo en
conta sobre todo, as necesidades específicas das mulleres residentes no rural, das
mulleres con discapacidade máis severa e/ou as que concorren circunstancias en risco
ou exclusión social.
Entre os fins principais da asociación destacamos os seguintes:
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1. Defender a dignidade e os dereitos das mulleres con discapacidade, para o
seu exercicio en condicións de igualdade real.
2. Promover a plena integración escolar, laboral, familiar e social das mulleres
con discapacidade.
3. Defender o dereito a un xeito de vida e a un entorno social que garanta a
vida independente e o desenvolvemento autónomo de toda muller con
discapacidade.
4. Promover a lexislación axeitada que mellore a situación do colectivo.
5. Participar na orientación, coordinación e impulso do Movemento Asociativo
no que estea integrado ACADAR con criterios de solidariedade.
6. Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da
muller con discapacidade, e da discapacidade en xeral.
7. Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade,
dirixidos especificamente á muller nas seguintes idades: infancia, xuventude e
3ª idade.
8. Promover e poñer en funcionamento todo tipo de iniciativas deportivas,
culturais, educativas e de lecer dirixidas especificamente á muller con
discapacidade.
9. Promover e poñer en funcionamento todo tipo de programas de cooperación
e desenvolvemento no exterior dirixidos ás mulleres con discapacidade ou en
risco de exclusión social.
10. Calquera outro que, de xeito directo ou indirecto, poida contribuír ao
cumprimento da misión de ACADAR ou redundar no beneficio das mulleres con
discapacidade.
Con ACADAR, as promotoras, asociadas e demais tipoloxía de persoas integrantes
segundo establecen os seus estatutos, queremos incidir en mellorar e capacitar as
mulleres con discapacidade nos distintos ámbitos e áreas de participación social.
As actuacións de ACADAR, están a incidir nos seguintes ámbitos:
- EMPREGO: Dereito de acceso ao emprego e á igualdade de oportunidades e non
discriminación por motivo de xénero e discapacidade no ámbito laboral.
- VIOLENCIA DE XÉNERO: Facer realidade e efectivo o Dereito das nenas e mulleres
con discapacidade a vivir en liberdade e seguridade e a ser tratadas dignamente.
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- SAÚDE: Facer realidade e efectivo o Dereito das mulleres con discapacidade
galegas a unha saúde pública integral e de calidade.
- MATERNIDADE: Facer realidade e efectivo o Dereito á maternidade das mulleres
con discapacidade.
- SEXUALIDADE: Facer realidade e efectivo o Dereito das mulleres e nenas con
discapacidade en Galicia a vivir a nosa sexualidade dunha maneira libre, plena e
íntegra.
- VIDA INDEPENDENTE: Dereito das mulleres con discapacidade galegas a dirixir as
rendas da nosa propia existencia.
- IMAXE SOCIAL E MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Dereito das mulleres e nenas con
discapacidade galegas a unha imaxe social digna.
- PARTICIPACIÓN SOCIAL E LIDERATO: Dereito das mulleres con discapacidade
galegas a participar en igualdade de condicións na vida social e política e a acceder a
postos de responsabilidade e representatividade.
A sede social da entidade estableceuse en Santiago de Compostela. Rúa Dublín, 3,
baixos, 15707, e o punto de atención está ubicado na rúa Modesto Brocos, nº 7,
bloque 3, baixos.
Na actualidade, as delegacións coas que conta son:
- Lugo: situada en rúa da Luz, nº 4, 27002, Lugo
- Ferrol: situada en rúa Sánchez Calviño, nº56, 15404 Ferrol, A Coruña
- Ourense: situada en rúa Recaredo Paz, nº 1, 32005, Ourense
- Vigo: situada en rúa Teixugueiras, nº 15, 36212 Navia, Pontevedra
Páxina web: www.acadar.org
Correo electrónico: info@acadar.org
Teléfono: 674 073 092
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OBXECTIVOS ANUAIS
Os obxectivos da entidade veñen determinados polos fins que se recollen nos
estatutos e que fundamentan a existencia de ACADAR. Toda actuación que se realiza
na entidade, con independencia do seu alcance, vai dirixida a alcanzar a finalidade pola
cal foi creada. Ditos fins marcan a meta a alcanzar en cada unha das áreas de actuación
da asociación e clarifican o camiño a seguir.
ACADAR consciente da súa capacidade que impide actualmente abordar todos os
obxectivos e áreas de actuación, planifica en base a unha serie de principios
transversais e de eficiencia, os eixos de actuación de cada ano prioritarios, sendo para
o ano 2018 os seguintes:
-

Promover actividades para reforzar a autovaloración positiva das mulleres con
discapacidade.

-

Impulsar o empoderamento a través da participación social activa e dinámica e
a formación das mulleres con discapacidade nos distintos estamentos da
sociedade.

-

Deseñar e difundir ferramentas e material de soporte en materia de
empoderamento das mulleres con discapacidade que sirvan como guía de
traballo para o persoal que presta servizos directamente ás mulleres e nenas
con discapacidade.

-

Crear e consolidar grupos de apoio psico-social, baixo a dirección de persoal
con formación específica en xénero e discapacidade para desenvolver e
fomentar o empoderamento e a autoxestión das mulleres con discapacidade.

-

Fomentar redes de mulleres con discapacidade para promover a súa
participación.

-

Realizar campañas de sensibilización que reforcen a imaxe cotiá e capaz das
mulleres con discapacidade en filmes, documentais e publicidade.

-

Garantir a formación especializada na transversalidade de xénero e
discapacidade ás entidades e profesionais prestadoras de servizos ás nenas,
7
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mozas e mulleres con discapacidade a través de programas de formación
continua.
-

Sensibilizar e formar no uso non sexista e interseccional da linguaxe nos
distintos eixos da sociedade.

-

Formar ó conxunto de profesionais dos servizos de atención psicolóxica
dependentes de organismos non gobernamentais que prestan servizos ás
mulleres con discapacidade e familias, en materia de xénero e discapacidade.

-

Fomentar a sensibilización cara á saúde en mulleres con discapacidade.

Para dar cumprimento a estes obxectivos estratéxicos, realízanse unha serie de
actividades e proxectos, algúns con carácter de continuidade e outros xa específicos.

ACTIVIDADES REALIZADAS
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN:
o SERVIZO DE ATENCIÓN INTEGRAL A MULLERES CON DISCAPACIDADE
A través dos Programas de Cooperación da Consellería de Economía, Emprego e
Industria, ACADAR contou cunha traballadora social e unha psicóloga durante 9 e 12
meses respectivamente. E coa cofinanciación do Fondo Social Europeo contouse cunha
traballadora social inscrita no Sistema de Garantía Xuvenil, durante 7 meses.
Entre as funcións que realizaron destacan: a avaliación das necesidades e demandas
das persoas usuarias, deseñando plans individuais de intervención, desenvolvemento,
seguimento e avaliación, a atención psicolóxica, o desenvolvemento de accións de
prevención e sensibilización para a poboación en xeral, e a xestión da organización e
funcionamento interno da entidade.
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o EMPREGO E SAUDE A TRAVÉS DO EMPODERAMENTO
Financiado polo Concello de Lugo, estivo dividido en catro obradoiros formativos, cun
total de 12 horas, nos que se traballaron aspectos relacionados co emprego e a saúde
das mulleres con discapacidade. Cada obradoiro impartiuse en dous días distintos,
dando maior posibilidade de participación as mulleres interesadas.
O obxectivo principal de este proxecto era procurar a mellora da calidade de vida das
mulleres con discapacidade do Concello de Lugo a través da redefinición do
autocoñecemento. Para conseguilo, promocionouse a adquisición de hábitos de vida
saudables ,fomentouse a práctica de actividades físico-deportivas e o coidado do chan
pélvico, promovéronse hábitos alimenticios saudables, mellorouse a autoestima a
través da imaxe persoal e reforzouse a importancia do autocoidado.
En total, participaron 29 mulleres con discapacidade pertencentes ao Concello de
Lugo.

Cartel informativo dos obradoiros.

Mulleres participando nun obradoiro sobre coidado do chan pélvico.
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o ACCESO AO TRABALLO REMUNERADO 2.0
Financiado polo Concello de Santiago de Compostela, o obxectivo xeral deste proxecto
foi o acompañamento das mulleres participantes no acceso ao traballo remunerado
mediante a capacitación da toma de decisións, na consciencia das capacidades, na
mellora do autoconcepto e en estratexias de comunicación eficaz.
Desenvolvéronse 4 obradoiros, nos que se traballaron o autoconcepto e a
comunicación eficaz, a motivación laboral e o autocoñecemento, así como a iniciación
ás TICs. En total, foron beneficiarias 15 mulleres con discapacidade do Concello de
Santiago de Compostela.

Cartel informativo do proxecto.

Mulleres participantes ca Concelleira de Políticas Sociais de Santiago de
Compostela, Concha Fernández, nunha visita ao Pazo de Raxoi.

o MERGÚLLATE
Este proxecto estivo dirixido ás mulleres con discapacidade residentes en zonas pouco
poboadas. Foi financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade e cofinanciado pola Unión
Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020.
Nace co obxectivo de proporcionarlles unha atención personalizada e específica ás
mulleres con discapacidade, sen exclusión doutras situacións de vulnerabilidade,
10
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potenciando as súas capacidades e competencias para o desenvolvemento dunha vida
autónoma.

Cartel informativo do programa Mergúllate

As actuacións que se desenvolveron durante a duración
deste programa foron, entre outras: información sobre
os recursos e servizos dispoñibles para as mulleres con
discapacidade, deseño de estratexias individuais para
favorecer a adquisición/recuperación de funcións e
habilidades persoais e sociais, promoción de crenzas
racionais e actitudes positivas que potencien o
desenvolvemento persoal, fomento da comunicación
entre as persoas co fin de reducir e/ou resolver
conflitos, mellora das habilidades sociais básicas,
fomento do empoderamento das mulleres, etc.

Levouse a cabo en zonas pouco poboadas das provincias de A Coruña, Ourense e Lugo.
En total, 46 mulleres beneficiarias e obtendo 40 itinerarios completos.

Participantes do programa en Ourense.
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o EMPODERAR PARA DECIDIR
Financiado pola Deputación de Pontevedra e desenvolto en Vigo e A Guarda, tivo
como finalidade a promoción do empoderamento das mulleres con discapacidade,
para facilitar a toma de decisión sobre cada un dos aspectos das súas vidas.
Leváronse acabo 15 obradoiros, sendo un total de 21 mulleres participantes no
proxecto.

Cartel dos obradoiros.

Mulleres que participaron nos obradoiros.

o SERVIZO DE INCLUSIÓN E TRANSICIÓN AO EMPREGO PARA MULLERES CON
DISCAPACIDADE.
Financiado pola Consellería de Política Social e cofinanciado polo Fondo Social Europeo
e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, tivo como obxectivo a dotación
de ferramentas de inclusión para mulleres con discapacidade, prestando unha
atención integral e individual de acordo as súas necesidades. Fomentouse o uso de
novas tecnoloxías como ferramentas innovadoras de procura de emprego, favoreceuse
a adquisición de habilidade sociais e de comunicación para o emprego, mellorouse a
capacitación das mulleres para promover e incrementar a empregabilidade de
calidade.
12

Inscrita no Rexistro Central de Asociacións co nº.:2009/013595-1 (SC); inscrita no Rexistro Único de Servizos Sociais co nº.: E-5371. CIF:G70223417

En total, 15 mulleres beneficiarias con itinerario completo.

o LECER NÁUTICO
Un ano máis, ACADAR participou no Programa de Lecer Náutico de COGAMI e
Fundación Mapfre, que tivo lugal no Real Clube Náutico de Sanxenxo entre o 2 e o 7 de
setembro.
Este programa inclúe un curso básico de vela adaptada en horario de mañá e o
desfrute de tempo de ocio inclusivo, así como aloxamento e manutención.
Participaron 10 mulleres, 2 monitoras e 1 voluntaria.

Barco de vela adaptado ca súa tripulación.

Mulleres participantes no programa de Lecer Náutico.

EDUCACIÓN EN IGUALDADE:
o COMUNICA A CONCIENCIA
Financiado pola Fundación ONCE, o seu obxectivo principal foi o de sensibilizar,
concienciar e formar a colectivos profesionais e futuras persoas profesionais a través
da creación dunha aplicación correctora de estilo e linguaxe.
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Para a creación da aplicación Ventana Inclusiva, realizouse unha investigación co fin
de elaborar un glosario de termos e estruturas gramaticais a incorporar en dita
ferramenta informática. Asemade, leváronse a cabo 3 obradoiros nos que participaron
un total de 45 persoas.

Cartel do proxecto da Fundación ONCE.

Obradoiro realizado nas instalacións do COTSG.

o FERRAMENTAS DE PREVENCIÓN FRONTE O ABUSO SEXUAL
A través da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica,
realizáronse formacións en catro centros de menores dirixidas as persoas menores de
idade, así como aos equipos profesionais que traballan nestes.
O obxectivo principal de este proxecto foi prever, deter e intervir situacións contra a
liberdade e indemnidade sexual (agresión sexual, violación, abuso sexual, acoso sexual,
intimidación, etc.).
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Grupos de persoas menores participantes nas formacións.

Un total de 125 persoas participaron nas formacións, das cales 88 foron persoas
menores tuteladas ou en situación de garda, con idades comprendidas entre os 8 e os
18 anos.
o #RACHANDOCOMEDO
#ACTUACONTRAOABUSOSEXUAL
PREVENCIÓN DO ABUSO SEXUAL

GUÍA

DE

Financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade e polo Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes e Igualdad, no marco deste proxecto elaborouse a guía
“Violencia Sexual cara ás nenas e mulleres con discapacidade”, que ten como
obxectivo a prevención, identificación, detención e erradicación de situacións que
afectan á liberdade ou indemnidade sexual doutra persoa.

Portada e contraportada da guía.
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o VIO 7: VER PARA ERRADICAR
Financiado pola Deputación da Coruña, proxecto formativo que estivo dirixido ao
alumnado universitario e de formación profesional das cidades de A Coruña e Santiago
de Compostela.
O seu obxectivo principal foi o fomento da detección e erradicación das distintas
formas de violencia cara as mulleres con discapacidade, igualdade e prevención da
violencia de xénero. Durante as formacións, empregouse a guía “Violencia contra as
mulleres con discapacidade”
En total, 179 persoas participaron nas formacións.

Cartel das formacións

Sesión formativa en A Coruña.

o VIO 7: VER PARA ERRADICAR
Financiado pola Deputación de Lugo, ten como finalidade última a promoción das
relacións igualitarias entre o alumnado, fomento da igualdade de oportunidades, do
sentimento de cidadanía e a integración do conxunto das persoas con independencia
das características que definan ás mesmas.
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Este programa desenvolveuse en Monforte de Lemos, Guitiriz e Lugo, tendo como
poboación destinataria ao alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria. En total,
103 persoas resultaron beneficiarias de estas formacións.

Cartel das formacións.

Dinámica de grupo nun instituto.

En total, foron 606 persoas beneficiarias dos proxectos de ACADAR das cales 154 foron
mulleres con discapacidade participantes nos grupos e proxectos realizados para o seu
empoderamento.

o DEDALEIRA - QUERELAR
Proxecto liderado por COGAMI no que colabora a entidade ACADAR. É un servizo de
atención sexolóxica das persoas con discapacidade, o seu entorno afectivo (parellas,
familiares, ...) e persoas do seu entorno social ou institucional. Creouse ca finalidade
de acompañamento para dar resposta ás necesidades sexuais.
Entre os anos 2017 e 2018 participaron no servizo un total de 963 persoas.
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FERRAMENTAS DE ACADAR
-

VENTANA INCLUSIVA:

A linguaxe e a ferramenta principal que utilizamos para comunicarnos, e ten o
poder de incluír ou excluír a una persoa do conxunto. A linguaxe inclusiva e non
discriminatoria e aquela que nomea a tódalas persoas, que non discrimina nin
ignora ás persoas, con independencia da súa condición de sexo, xénero, relixión,
orixe, idade, etc.
Ventana Inclusiva e unha aplicación correctora de estilo que detecta o emprego de
linguaxe sexista e discriminatoria reformulando e ofrecendo termos non sexistas e
inclusivos da lingua castelá. Este corrector está financiado pola Fundación ONCE e,
actualmente, atópase dispoñible para a aplicación Writer do paquete ofimático
libre LibreOffice, na súa versión para Windows.
-

GUÍA ‘VIOLENCIA
DISCAPACIDADE’:

SEXUAL

CARA

ÁS

NENAS

E

MULLERES

CON

Guía específica para detecta e identificar posibles situacións de abusos sexuais en
diversos ámbitos. Esta guía foi editada en galego (versión en papel e dixital) e en
castelán (versión castelán).
Tódalas ferramentas de ACADAR pódense descargar gratuitamente dende a páxina
web da entidade.

PARTICIPACIÓNS
Ao longo do 2018, ACADAR participou en diferentes actos e eventos, destacando os
que seguen:
 Venres, 2 de marzo de 2018. 12:00h. Hostal dos Reis Católicos, Santiago de
Compostela:
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Presentación do programa “Digitalizadas” para facilitar e potenciar a
participación, empregabilidade e emprendemento das mulleres en entornos
rurais a través da formación en competencias dixitais e o uso de ferramentas
tecnolóxicas. É unha iniciativa de Google.org, Fundación Cibervoluntarios e
Fundación Mulleres, e coa colaboración do Ministerio de Sanidade, Servizos
Sociais e Igualdade.
 Mércores, 7 de marzo de 2018. 09:30h. Auditorio do Edificio CINC na Cidade da
Cultura de Galicia, Santiago de Compostela:
Encontro “Lidera. Avanzando en Igualdade” con motivo do Día Internacional da
Muller, organizado pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia
Administracións Públicas e Xustiza, Secretaría Xeral da Igualdade.
 Mércores, 7 de marzo de 2018. 12.30h. Salón Nobre do Pazo de Raxoi, Santiago
de Compostela:
Acto de entrega do II Premio Xohana Torres, de ensaios e creacións
audiovisuais sobre a memoria histórica das mulleres de Compostela.
 Xoves, 8 de marzo. Santiago de Compostela:
ACADAR súmase a folga de 24 horas polo Día Internacional da Muller e acude
ás marchas e concentracións previstas na cidade.
 Xoves, 15 de marzo. 11:00h. Sala 3 do Complexo Administrativo San Lázaro,
Santiago de Compostela:
Reunión previa preparatoria do Consello Galego de Acción Voluntaria.
 Xoves, 15 de marzo. 12.00h. Lugo:
Presentación da guía: “Violencia contra as Mulleres con discapacidade: Ver e
recoñecer as sinais”, dentro do V Congreso de xéneros, Museos, Arte e
Educación, organizado pola Deputación de Lugo a través da Rede Museística.
 Venres, 16 marzo. 12:30h. Monforte:
Mesa de traballo para a elaboración do III Plan de Igualdade de Oportunidades
do Concello de Monforte.
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 Mércores, 21 de marzo. 11:00h. Salón 2 do Edificio Administrativo San Caetano,
Santiago de Compostela:
Sesión Ordinaria do Consello Galego de Acción Voluntaria 1/2018.
 Xoves, 5 de abril. 12:00h. Praza do Obradoiro, Santiago de Compostela:
Xunto con outras entidades sociais, presentación da campaña do X Solidario
ante os medios de comunicación, para sensibilizar á poboación sobre a
importancia que ten marcar a casa de Fins Sociais cando se fai a declaración da
renda.
 Sábado, 5 de maio. 9.30h. Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de
Compostela:
Acódese á Xornada “Mulleres e matronas: unha vida xuntas”, organizada por
AGAM onde ACADAR fala do caderno: “Violencia contra as mulleres con
discapacidade: Ver e recoñecer as sinais”.
 Martes, 14 de maio. 11:00h. Concello de Santiago de Compostela:
Tense unha reunión ca Concelleira de Políticas Sociais, Concha Fernández, en
relación ao convenio que ACADAR e o Concello teñen.
 Xoves, 31 de maio. 10.30h. DX Inclusión Social, Santiago de Compostela:
Mantense unha reunión con Arturo Parrado, Director Xeral de Inclusión Social.
 Xoves, 7 de xuño. 10:00h. Edificio Municipal de Areal, Vigo:
Acódese a Xornada ‘Abrindo novos camiños contra a violencia de xénero’,
organizada pola Asociación Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos
de Vigo, onde se presenta a guía “Violencia contra as mulleres con
discapacidade: Ver e recoñecer as sinais” dentro dunha mesa redonda.
 Luns, 25 de xuño. 19:30h. Casa das Mulleres de Xohana Torres, Santiago de
Compostela:
Orzamentos participativos: encontro de mulleres e colectivos feministas para
identificar necesidades e debater ideas.
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 Venres, 29 de xuño.16:00h. Santiago de Compostela:
ACADAR celebra a IX Asemblea Ordinaria e a III Asemblea Extraordinaria onde
se aproban a Memoria de Actividades e o Informe Económico de 2017.
Asemade, elíxese a nova Xunta Directiva para o período 2018-2020.
 Martes, 10 de Xullo. 11:00h. Santiago de Compostela:
As mulleres participantes nos obradoiros do proxecto “Acceso ao traballo
remunerado 2.0” visitan o Pazo de Raxoi, logo de ser convidadas pola
concelleira de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos, Concha
Fernández.
 Mércores, 11 de xullo. 10:00h. A Coruña:
Acódese a unha reunión presidida por Cristóbal Valderas, director de CLECE, na
que participan outras entidades (COGAMI, Asociación de mozos
emprendedores de Lugo e a Rede de Malos Tratos de Vigo). Preténdese
conseguir unha maior colaboración cas entidades presentes co fin de aportar
maior valor social.
 Xoves, 9 de Agosto. 17:00h. Santiago de Compostela:
Acódese a Radio Galega, ao programa ‘A tarde’ con Antón Rebollido, para falar
de muller e discapacidade, así como da entidade e os seus proxectos.
 Sábado, 29 de setembro. 20:30h. Auditorio de Galicia, Santiago de Compostela:
Mandala e Compostela Solidaria organizan a IV Gala Solidaria, un espectáculo
de danza onde o importe íntegro das entradas é destinado a ACADAR, para
seguir traballando en prol do empoderamento das mulleres con discapacidade
en Santiago.
 Luns, 29 de outubro. 10:30h. Museo de Pontevedra, Pontevedra:
ACADAR participa na mesa redonda ‘Muller e diversidade’ no III Encontro
Provincial pola Inclusión, un espazo para a reflexión e resaltar o papel e o
esforzo das persoas con discapacidade así como visibilizar o traballo das
entidades que desenvolven o seu traballo na provincia de Pontevedra.
 Martes, 20 de novembro. 12:30h. Santiago de Compostela:
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Dende EAPN – Galicia, créase o Grupo de Xénero, que traballa para elaborar un
decálogo cos compromisos mínimos de EAPN e as súas entidades membro, de
cara a implantar a perspectiva de xénero en tódalas áreas de intervención.
 Martes, 20 de novembro. 17:30h. Vello Cárcere, Lugo:
Acódese aos Relatorios Feministas ca ponencia ‘Visibilizar o invisible; distintas
formas de violencia cara as mulleres con discapacidade’.
 Martes, 27 de novembro. 9:45h. Madrid:
Acódese ás I Xornadas feminismo e empoderamento das mulleres con
discapacidade, organizadas por CEMUDIS. Un intercambio de ideas e debate,
onde se incide na representación e participación das mulleres do ámbito rural e
se fomenta o sentimento de cidadanía con pleno dereito á participación como
mulleres.
 Mércores, 28 de novembro. 11:00h. Santiago de Compostela:
Acódese a presentación da campaña de COCEMFE Arrestópolis, destinada a
visibilizar a situación das persoas con discapacidade que viven confinadas nas
súas casas por mor das barreiras arquitectónicas e a falta de accesibilidade nos
seus edificios.

PERSOAS SOCIAS
Con data de 31 de decembro de 2018 a entidade conta cun total de 113 persoas socias,
das cales 98 son socias de dereito1 e 15 son socias colaboradoras2 (10 mulleres e 5
homes).

1

Socias de dereito: 1. Mulleres con discapacidade maiores de idade e con capacidade de obrar. 2.
Mulleres con discapacidade menores de idade, non emancipadas, a partir dos 14 anos, previo
consentimento da nai/pai ou titora/titor. 3. Nais/país/titores ou representantes legais das mulleres con
discapacidade incapacitadas xudicialmente ou menores de 14 anos de idade. 4. Socias de dereito avaladas:
Mulleres sen discapacidade que pola súa traxectoria acrediten una incidencia importante na consecución
do benestar das mulleres con discapacidade, que terá que vir avalada por 10 socias de ACADAR.
2
Socias colaboradoras: Calquera persoa, independentemente do seu sexo, así como as persoas xurídicas
(empresas, asociación, corporacións, fundación, concellos, etc…) que desexen colaborar de xeito
desinteresado, mediante achegas económicas ou co seu compromiso de participación.
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FINANZAMENTO PÚBLICO E PRIVADO:
SUBVENCIÓNS:
-

DEPUTACIÓN DA CORUÑA:
o Subvencións a entidades sen fins de lucro para o desenvolvemento de
programas de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e
homes e loita contra a violencia de xénero no ano 2018.

-

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA:
o Subvencións dirixidas a entidades sen fins de lucro para actuacións no
ámbito dos servicios sociais, sociosanitarios e da xuventude na provincia
de Pontevedra no ano 2018.

-

DEPUTACIÓN DE LUGO:
o Subvención nominativa.

-

CONCELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.
o Subvencións destinadas a incentivar o emprego autónomo e a
contratación de persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía
xuvenil, a través do Programa I (emprego autónomos), Programa II
(fomento da contratación por conta allea) e Programa III (programas de
cooperación coas entidades sen ánimo de lucro), convocatoria do ano
2017.
o Subvención para o fomento do emprego a través dos programas de
cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de
lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.
o Subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no
Sistema nacional de garantía xuvenil, a través do Programa de
cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2018.
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o Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de
cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de
lucro e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.
-

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL:
o Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de
actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se
procede á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020
(cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo o Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos programas
operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020).

-

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE:
o Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para
programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade,
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.
o Axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das
mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

-

CONCELLO DE LUGO:
o Subvención nominativa.

-

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA:
o Subvención nominativa

-

FUNDACIÓN ONCE:
o Convocatoria de Proxectos 2017.

CONTRATACIÓNS:
-

DIRECCIÓN XERAL DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA:
o Para formacións en centros de menores co obxectivo de prever, deter e
intervir situacións contra a liberdade e indemnidade sexual.
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-

SECRETARÍA XERAL DE IGUALDADE:
o Creación dunha guía de prevención do abuso sexual en nenas e mulleres
con discapacidade.

-

CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE:
o Impartición de 2 obradoiros formativos en materia de empoderamento,
motivación e habilidades sociais e comunicativas, dirixidos a mulleres
con discapacidade en Ferrol e Ourense.
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