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MEMORIA ACTIVIDADES // 2020

O presente documento recolle a memoria de actividades desenvolvidas durante o ano

2020 pola Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, ACADAR, sinalando

aquelas máis relevantes atendendo ao cumprimento dos fins da entidade.

o

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 discapacidade que participaron ñas 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 constituida 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 á súa disposición/ a ferramenta máis axeitada para promover,

coordinar e reivindicar a defensa dos dereitos das mulleres de cara a súa plena

integración en todos os ámbitos da sociedade.

ACADAR está rexistrada no Rexistro Central de Asociacións cun 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

Saciáis da Consellería de Traballo e Benestar co número E-523-71; no Rexistro de

Entidades de Acción Voluntaria co número 0-633; e nos Concellos de Santiago de

Compostela, Ourense/ Lugo, Vigo, Ferrol e Narón.

Declara de Utilidade Pública na arde de 5 de febreiro de 2020, ACADAR é membro

pertence á Confederación Estatal de Mulleres con Discapacidade (CEMUDIS) e do

Consello Galego das Mulleres, desenvolvendo a Vicepresidencia Segunda. Tamén

forma parte da Federación provincial de A CORUÑA da Confederación Galega de

Persoas con Discapacidade (COGAMI CORUNA), da Federación de Asociación de

COGAMI Lugo, Federación de COGAMI Pontevedra, Federación DISCAFIS-COGAMI

Ourense e Asociación de desenvolvemento Galicia Suroeste EURURAL.

Entre os fins de ACADAR destacaremos os seguintes:

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 mellare a situación do colectivo

5. iPjárticipar na orientación, coordinación e impulso do movemento Asociativo no

qulé estea integrado ACADAR con criterios de solidariedade

6. Reunir e difundir información xeral e especializada sobre os problemas da

muller con discapacidade, e da dj&ea-pSüttíacje en xeral
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7. Desenvolver programas e actividades, dentro da propia discapacidade,

dirixidos específicamente á muller ñas seguintes idades: infancia, xuventude e

terceira idade

8. Promover e poner en funcionamento todo tipo de iniciativas deportivas,

culturáis/ educativas e de lecer dirixidas específicamente á muller con

discapacidade

9. Promover e poner en funcionamento todo tipo de programas de cooperación

e desenvolvemento no exterior dirixidos as mulleres con discapacidade ou en

risco de exclusión social

10. Calquera outro, que de xeito directo ou indirecto, poida contribuir ao

cumprimento da misión de ACADAR ou refundir no beneficio das mulleres con

discapacidade

Con ACADAR, as promotoras, asociadas e demais persoas integrantes, segundo

establecen os seus estatutos, queremos incidir na mellara e capacitación das mulleres

con discapacidade nos distintos ámbitos e áreas de participación social.

As áreas de intervención onde está a incidir ACADAR, son:

Emprego. Polo dereito de acceso ao emprego, á igualdade de oportunidades e non

discriminación por motivos de xénero e/ou discapacidade

Violencia de xénero. Dereito das mulleres con discapacidade a vivir en liberdade e con

seguridade e a ser tratadas de maneira digna

Saúde. Polo dereito das mulleres con discapacidade a unha saúde pública integral e de

calidade

Maternidade. Para facer efectivo e real o dereito das mulleres con discapacidade de

Galicia á maternidade

Sexualidade. Polo dereito das mulleres e nenas con discapacidade a vivir a súa

sexualidade dunha maneira plena, íntegra e libre

Vida Independente. Dereito das mulleres con discapacidade galegas a dirixir as rendas

da súa vida

Imaxe social e medios de comunicación. Referido ao dereito das mulleres con

discapacidade galegas a participar en igualdade de condicións na vida política e social,

así como acceder a postas de traballo de responsabilidade e representatividade

O ámbito de actuación de ACADAR comprende toda a Comunidade Autónoma de

Galicia. /'

Rúa Dublín, no 3- Baixos- 15707 • Santiago de Compostela- A Coruña

Telf.: 674073092 • www.acadar.org • info@acadar.org



Asociación de mulleres

con discapacidade de Galicia

A súa finalidade é a de ofertar servizos, dirixir actividades e reivindicar os dereitos das

mulleres con discapacidade en todos os ámbitos da súa vida, independentemente do

lugar onde residan, sempre tendo en conta 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.

A sede social de ACADAR atópase en Santiago de Compostela, na Rúa Dublín, 3,

batxos, 15707.

Actualmente, a entidade dispon de delegacións ñas seguintes direccións:

—> Lugo: situada en Rúa da Luz, no 4,27002, Lugo

—> Ferrol: situada en Rúa Sánchez Calviño, r^56, 15404 Ferrol, A Coruña

—> Ourense: situada en Rúa Recaredo Paz, r^ 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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OBXECTIVOSANUAIS

Os obxectivos da entidade venen 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 camino 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 2020 os seguintes:

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

discapacidade.

2. Impulsar o empoderamento a través da participación social activa e dinámica e

a formación das mulleres con discapacidade nos distintos estamentos da

sociedade.

3. 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 as mulleres e nenas

con discapacidade.

4. 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.

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

participación.

6. Garantir a formación especializada na transversalidade de xénero e

discapacidade as entidades e profesionais prestadoras de servizos as nenas,

mozas e mulleres con discapacidade a través de programas de formación

continua.

a
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7. Sensibilizar e formar no uso non sexista e interseccional da linguaxe nos

distintos eixos da sociedade.

8. Formar ó conxunto de persoas profesionais dos servizos de atención psicolóxica

dependentes de organismos non gobernamentais que prestan servizos as

mulleres con discapacidade e familias, en materia de xénero e discapacidade.

9. 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.

o
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ACTIVIDADES REALIZADAS

Programas de cooperación:

ü

u

tí.
o

SERVIZO DE ATENCIÓN INTÉGRALA MULLERES CON DISCAPACIDADE

A través dos Programas de Cooperación da Consellería de Economía, Emprego e

Industria, ACADAR contou con unha traballadora social é unha psicóloga durante 9 e

12 meses respectivamente.

Ademáis, gracias á co-financiación do Fondo Social Europeo, a entidade contou cun

traballador social dende novembro de 2019 ata xuño de 2020, como parte do

programa de Garantía Xuvenil.

Entre as funcións que realizan 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.

XUNTO
Dt ofluan

XUNTO
Dconucm

tí.
o Cartel informativo do Servizo de Atención Integral a Mulleres con

Discapaddade. Garantía Xuvenil.

Cartel informativo do Servizo de Atención Integral a Mulleres con

Discapacidade. Programa de Cooperación.

Rúa Dublín, no 3- Baixos- 15707 • Santiago de Compostela- A Coruña

Telf: 674073092 • www.acadar.org • info@acadar.org



Asociación de mulleres

con discapacidade de Galicia

Empoderamento:

EMPREGO E SAUDE A TRAVÉS DO EMPODERAMENTO

Financiado polo Concello de Lugo, desenvolvéronse 4 obradoiros en materia de

emprego e saúde e empoderamento, cunha duración total de 24 horas en dúas

quendas de 12 horas cada unha, participando cada grupo un día a semana.

O obxectivo principal foi procurar a mellora da calidade de vida das mulleres con

discapacidade do Concello de Lugo, a través da redefinición do autocoñecemento.

Asemade, fomentouse a adquisición de hábitos de vida saudables, o desenvolvemento

do autoconcepto e mellorar a autoestima a través da creatividade, a fortalecer

habilidades e destrezas persoais e laboráis, a comprender as emocións propias a través

da creatividade, a concienciar sobre a seguridade dixital e bo uso das novas tecnoloxías

e a fomentar a participación social e o valor dentro do grupo social.

En total, inscribíronse un total de 17 mulleres con discapacidade pertencentes ao

Concello de Lugo.
ü
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EMPREGO E SAÜDEA
TRAVÉS DO

EMPODERAMENTO

ENTRO SOCIAL UXfO HOVOHEYRA

DF HOVEMBRO
OE HDVtMSRO
OE HOVEMBRO
OEHQVEMBflO

lOPFNOVfMBRÜ
UDLMOUtMBNO
MDEHOVEHBRO

•II .^

Concello de lugo
A E DAR

Cartel informativo dos obradolros Mulleres que participaron nos obradoiros
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RE-CRÉATE 2.0

Subvencionado pola Concellería de Educación, Mocidade, Igualdade e Políticas

Lingüísticas do Concello de Santiago de Compostela.

O programa levouse a cabo de maneira presencial no cal participaron un total de 15

mulleres do Concello de Santiago. Tivo como obxectivo xeral visibilizar as distintas

manifestacións da violencia de xénero a través de 4 obradoiros creativos. Dentro deste

obxectivo traballáronse diferentes aspectos como son: os plans de vida, as relacións

saudables e o manexo do estrés.

Cartel informativo dos obradoiros. Mulleres participando no obradoiro de manexo de estrés

í>
tí.

ENRÉDATE (2^ ED.)

O programa Enrédate (2° ED.), foi financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade e

cofinanciado pola Unión Europea PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, dirixido

a mulleres con discapacidade residentes en concellos de baixa densidade das

provincias de A Coruña e Lugo.

Tivo como obxectivo proporcionar unha atención personalizada e especializada,

potenciando as súas capacidades e competencias para o desenvolvemento dunha vida

autónoma.

As actuacións que se desenvolverán durante a duración de este programa foron, entre

outras: información sobre os recursos e servizos disponibles para as mulleres con

cidade, deseño de estratexias in^ividuais par^avorecer a adquisición e/ou

Rúa Dublín, no 3- Baixos- 15707 • Santiago de Compostela- A Coruña
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recuperación de habilidades saciáis, mellor da autoestima e autoconfianza, manexo do

estrés e a ansiedade, fomento de ánimos positivos, fomento de emocións positivas,

toma de conciencia sobre pensamentos e crenzas irracionais, promocionando ¡deas

racionais e actitudes positivas que potencien o desenvolvemento persoal e

aprendizaxe en estratexias de resolución de conflitos.

Levouse a cabo en zonas pouco poboadas das provincias de A Coruña e Lugo. En total

participaron 41 mulleres maiormente de zonas rurais. Realizáronse un total de 402

actuacións.

¿para ^ „,„..„, ^aiiai

Cartel informativo dos obradoiros

'.. .^¿ASkfSffí

Mulleres traballando o autocoñecemento. Dinámica "Roupa tendida"

g
<
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EMPODERAR PARA DECIDIR

Financiado pola Deputación de Pontevedra e desenvolto en Vigo Baiona e Mondariz,

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.

Realizáronse diversos obradoiros nos que participaron un total de 17 mulleres con

discapacidade da provincia de Pontevedra, das cales 3 participaron nos obradoiros de

cohesión do Concello de Vigo e 14 nos obradoiros que tiveron lugar en Mondariz e

Baiona. Estes obradoiros consistiron en favorecer as relacións interpersoais das

mulleres con discapacidade e o intercambio de experiencias, sensibilizando e tomando

conciencia sobre a violencia de Xénero/ así como tamén se reforzaron a adquisición de

habilidades sociais e a mellara da autoestima e o autoconcepto das participantes.

j
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EMPODERAR PARA DECIDIR

AUTOCOIDADO /,

\' COMUNICACIÓN '-'

VIOLENCIA DE XÉNERO
DISCAPACIDADE

OBRADOIROS PARA MULLERES
CON DISCAPACIDADE

iUtiHtf DEPUTACtÓN ;T''

Cartel informativo dos obradoiros. Mulleres que participaron nos obradoiros de Baiona

s
tí.
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SERVIZO DE INCLUSIÓN
DISCAPACIDADE

E TRANSICIÓN AO EMPREGO PARA MULLERES CON

Financiado pola Consellería de Política Social e

cofinanciado polo Fondo Social Europeo e polo Fondo

Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos

programas operativos FSE Galicia 2014-2020, tivo como

obxectivo dotar de estratexias e ferramentas as mulleres

para incrementar e potenciar as súas habilidades

comunicativas, persoais e sociais, ademáis do manexo de

ferramentas e plataformas dixitais de cara optimizar a

búsqueda detraballo.

Activo de xeito máis intenso entre os meses de xullo e

novembro de 2020, participaron un total de 12 mulleres

das provincias de Ourense e Lugo, sendo 8 con itinerario

completo.

Mulleres participantes en Mon forte
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ACTIVA-DAS. Claves para o empoderamento das mulleres con discapacidade

Este proxecto é financiado pola Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral da

Igualdade con cargo as axudas do 0,7 % do IRPF.

Esta primeira edición tivo como obxectivo fundamental reforzar procesos de

empoderamento colectivos e individuais facendo un especial fincapé ñas mulleres con

discapacidade no medio rural.

Leváronse a cabo actividades de información e asesoramento, itinerarios

personalizados e obradoiros temáticos, todo dirixido a potenciar capacidades e

habilidades, reivindicar dereitos e promover unha maior autonomía persoal coa que

poder desenvolver o seus proxectos de vida.

Así, un total de 43 mulleres con discapacidade, das que o 95% son residentes na

provincia da Coruña, foron as participantes neste proxecto

u'

Cartel Informativo do proxecto. Atención individual online por mor da COVID19

Rúa Dublín, no 3- Baixos- 15707 • Santiago de Compostela- A Coruña

Telf: 674073092i- www.acadar.org • info@acadar.org



o
ü-

u

u

Asociación de mulleres

con discapacidade de Galicia

Educación en ¡gualdade:

COMUNICA A CONCIENCIA

Financiado pola Fundación ONCE, por terceiro ano consecutivo, ACADAR levou a cabo

este programa que ten como obxectivo sensibilizar, concienciar e formar sobre o uso

dunha linguaxe inclusiva e non discriminatoria a través da ferramenta "Ventana

Inclusiva", corrector de estilo para a lingua castelá que reformula os termas ofrecendo

alternativas non sexistas e inclusivas.

Este ano como novidade/ púxose en marcha en

funcionamento o corrector de estilo en lingua galega,

"Xanela Inclusiva".

Asemade, levouse a cabo unha acción formativa non

presencial por medio da plataforma Moodle, na cal

se matricularon un total de 87 persoas e mellorouse

a ferramenta informática.

•ONCE

Cartel do proxecto da Fundación ONCE

SENSIBILIZA-T contra as violencias 2020

A través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, realizáronse de

maneira online a monitorado co obxectivo de sensibilizar e concienciar sobre a

violencia de xénero as persoas profesionais, para que nenas e nenas sexan coeducados

de xeito transversal e / desta maneira, promover relacións igualitarias, eliminar

actividades sexistas ou que segreguen por xénero, así como erradicar situacións de

violencia.

En total 51 persoas participaron nestas formacións.
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VIO 7: VER PARA ERRADICAR (A CORUÑA)

Financiado pola Deputación da Coruña, é un proxecto formativo continuista que está

dirixido ao alumnado de primaria, secundaria, bacharelato e formación profesional da

provincia de A Coruña.

Dada a excepción da situación sanitaria, ademáis de formacións presenciáis nos

centros/ tamén se levou a cabo formación de maneira online.

Co obxectivo de fomentar a detección e erradicación das distintas formas de violencia

cara as mulleres con discapacidade, igualdade e prevención da violencia de xénero.

Durante as formacións/ fíxose uso das guías "Violencia contra as mulleres con

discapacidade. Ver e recoñecer os sinais" (ACADAR, 2015) e "Violencia cara as nenas e

mulleres con discapacidade" (ACADAR, 2018).

Un total de 200 persoas aproximadamente foron beneficiarías directas destas

formacións.

ü

^
VIO 7:VER
PARA
ERRADICAR

2020

DATOKDNA
I DAR

Cartel das formacións

...I

VIO 7: VER PARA ERRADICAR (LUGO)

Financiado pola Deputación de Lugo, ten 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 definan as mesmas. Durante as formacións empregáronse as

guías "Violopcia contrae as mulleres con disca^Qacidade. Ver e recoñecer os sinais"

Rúa Dublín, no 3- Baixos- 15707 • Santiago de Compostela- A Coruña
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K:

(ACADAR, 2015) e "Violencia cara as nenas e mulleres con discapacidade" (ACADAR,

2018), para explicar os tipos de violencia cara as mulleres con discapacidade.

Dirixido a alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria e bacharelato levouse a cabo

en institutos de Guntín, Guitiriz e Chantada. En total 115 persoas se beneficiaron das

formacións.

IGUALITARIAS ENTRE O ALUMNADO

VIO 7:VER
PARA

ERRADICAR

IOEPUTACIÓN DE IUCO ^

Cartel das formacións.

*^.^-"

Alumnado participante.

MOCHILAS LILAS: PROGRAMA PARA A PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO

Financiado pola Deputación de Pontevedra, este programa

tivo como obxectivo fomentar a detección e a erradicación

das distintas formas de violencia de xénero, para o que se

levaron a cabo sesións formativas a alumnado de Educación

Infantil e Primaria da provincia de Pontevedra.

As persoas beneficiarías deste proxecto foron un total de

137 persoas estudantes de cinco centros de educación

infantil e primaria dos concellos Fornelos do Monte, Baiona,

As Neves e Porriño.

,.-'-?

rfiS'-'-:
l!!!im POÑTÉVE-DR'Á '-I

Cartel informativo do programa
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DESCUBRE REALIDADES

Financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade e coa participación de URDIME

Propostas Culturáis, o obxectivo principal deste proxecto foi dar a coñecer a incidencia

real da violencia cara as mulleres con discapacidade a través dos medios de

comunicación.

Para isto, creouse un espazo web (www.descubrerealidades.org) onde se recolleron

distintos tipos de materiais: gráfico, testemufíal, textual e audiovisual, creando así

unha exposición virtual onde se reflexou a realidade das mulleres con discapacidade.

Co galo do 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as

Mulleres, xerouse unha campaña en redes saciáis onde se subiron sete vídeos

testemuñais durante 7 días consecutivos/ reflexando un tipo de violencia en cada un.

Descubre
realidades!

XUMTrtDEOflUCIfl

Cartel da campaña

Sexualidade

ü DEDALEIRA (Unidade QUERELAR e CO-RESPECTO)

Financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade. É un servizo de atención sexolóxica das

persoas con discapacidade, o seu entorno afectivo (familiares, parellas,...) e persoas do

seu entorno social ou institucional.

O servizo inclúe asesoramento individualizado, accións de formación grupal, e

acompañamento e atención a persoas que viviron_pu está a vivir situacións de abuso

(ynidade Querelar).
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Este ano como novidade, creouse unha nova Unidade, CO-RESPECTO, para abordar as

relacións desigualitarias co obxectivo de minimizalas, remodelando e reconducindo

posibles conductas tóxicas a relacións sans.

Durante o ano o servizo atendeu un total de 68 persoas de maneira directa e 272

persoas de xeito indirecto.

i i L....I

Ferramentas de ACADAR:

o
p

tí.
o

u
w

ú
p

VENTANA INCLUSIVA E XANELA INCLUSIVA

A linguaxe é a ferramenta principal que utilizamos para comunicarnos, e ten o poder

de incluir ou excluir a una persoa do conxunto. A linguaxe inclusiva e non

discriminatoria é aquela que nomea a tódalas persoas, que non discrimina nin ignora

as 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 termas non sexistas e

inclusivos da lingua castelá. Este ano como novidade púxose en marcha o corrector de

estilo Xanela Inclusiva para a lingua galega. Financiado pola Fundación ONCE, están

disponibles en castelán e galega para a aplicación Writer do paquete ofimático libre

LibreOffice, e para o procesador de textos Word do paquete ofimático Microsoft Office,

ambos na súa versión para Windows.

GUÍA VIOLENCIA SEXUAL CARA AS NENAS E MULLERES CON DISCAPACIDADE

É unha guía editada por ACADAR grazas ao financiamento da Secretaría Xeral da

Igualdade da Xunta de Galicia e polo Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las

Cortes e Igualdad.
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É específica para a detección e identificación de posibles situacións de abusos sexuais

en diversos ámbitos. Esta guía foi editada en galego (versión en papel e dixital) e en

castelán.

£
w

GUÍA VIOLENCIA CONTRA AS MULLERES CON DISCAPACIDADE, VER E RECOÑCER OS

SINAIS

Esta guía/ editada por ACADAR grazas o financiamento da Secretaría Xeral da

Igualdade a través do Fondo Social Europeo, xorde como resposta á necesidade de

dispar de material que nos permita coñecer, detectar e abordar os diferentes tipos de

violencia contras as mulleres con discapacidade.

Conten os sete tipos de violencia/ coas súas respectivas definicións, indicadores, e

datos estatísticos sobre os mesmos.

Tódalas ferramentas de ACADAR pódense descargar gratuitamente dende a páxina

web da entidade www.acadar.org.

^
^

PARTICIPACIÓNS

• 20 de xaneiro. Santiago de Compostela

ACADAR e COGAMI manteñen unha reunión coa Secretaria Xeral da Igualdade

• 22 de xaneiro. Santiago de Compostela

Mantense unha reunión coa Secretaria Xeral da Igualdade

• 27 de xaneiro. Hostal Reis Católicos, Santiago de Compostela

ACADAR acode a entrega do premio Josefa Wonenburger Planells 2019.

31 de xaneiro. Parlamento de Galicia, Santiago de Compostela\^
A presidenta de ACADAR, Mónica Álvarez San Primitivo participa na comisión

non permanente por o seguimento das polítipas relativas á discapacidade.

'^i-
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Expuxéronse diferentes tipos de violencia que viven as nenas e mulleres con

discapacidade.

7 defebreíro. Pazo de Raxoi, Santiago de Compostela

Mantense unha reunión coa Concelleira de Políticas Sociais de Santiago de

Compostela.

11 defebreíro. Servizos Saciáis, Santiago de Com poste la

Reunión coa Xefa de Servizos Saciáis de Santiago de Compostela e coa

Concelleira de Educación, Mocidade, Igualdade e Política Lingüística.

21 defebreiro.

Presentación da "Guía Violencia de Xénero: Ver e recoñecer os sinais"(A

Coruña)

Presentación da " Guía Violencia de Xénero: Ver e recoñecer os sinais"

(Lugo)

2 de marzo. Biblioteca Pública, Lugo

Exposición "Galicia en Fíos". Presentación obras Lorena Quintas Rejo

5 e 6 de marzo. EurecoForum, Bruselas.

ACADAR acode ao Foro Europeo sobre o Acceso nos diferentes sistemas

sanitarios das persoas con discapacidade.

7 de marzo. Cidade da Cultura, Santiago de Compostela

O Equipo Técnico acode ao acto organizado pola Xunta de Galicia " Talento

desde as orixes" co motivo do Día Internacional da Muller

10 de marzo. Casa das Asociacións de Benestar Social, Santiago de Compostela

ACADAR participa na xornada "Mulleres con discapacidade ante a violencia"

organizado por CERMI Galicia en conmemoración do Día Internacional da

Muller.
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• 26 de marzo

ACADAR, xunto con COCEMFE, CEMUDIS, Amanixer, M.E.T.A de Arxentina,

Panamá, Uruguay, e a Federación Nacional de Mujeres con discapacidade de

Perú, participa nunha videoconferencia con UNU Mujeres. Trasládanse

demandas e visibilízanse as situación das nenas e mulleres con discapacidade

fronte as situación de acoso sexual.

• 27 de marzo

COGAMI celebrou a súa XXX Asemblea Xeral Ordinaria, online, onde as 53

entidades que forman parte da confederación comparten unha mensaxe

común: a preocupación pola fenda social e económica que deixa a COVID19

tralo seu paso.

• 5 de xuño

Celébrase de maneira online a XI Asemblea Xeral Ordinaria. Aprobase a

Memoria de actividades e o Informe económico de 2019.

• 9 dexuño

ACADAR participa no ^ faladoiro organizado por CEMUDIS, COCENFE.

Visibilízanse as dificultades que nenas e mulleres con discapacidade de España,

América Latina e Caribe, están a vivir a consecuencia da pandemia/

reivindicando medidas que garantan os seus dereitos.

• 18 de xuño

ACADAR e COGAM1/ manteñen unha xuntanza co Vicepresidente da Xunta de

Galicia e a Secretaria Xeral da Igualdade. Abórdase a situación do noso

colectivo durante a crise da COVID19, así como a posibilidade de novas vías de

colaboración que favorezan o empoderamento e a consecución dunha

igualdade real e libre de violencias.

• 26 de xuño.

Acto sobre a muller e discapacidade coa Secretaria Xeral da Igualdade

(Monforte de Lemas, Lugo)
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Particípase de maneira online ñas Xornadas de Fenda Dixital en tempos do

COVID119 organizado por EAPN

8 de xullo

Particípase de xeito online na Asemblea anual das asociación de mulleres con

discapacidade/ momento complicado que vivimos e inflúe en maior medida as

mulleres con discapacidade: violencia contra a muller, fenda dixital...

16 de xul lo

Particípase de maneira oniine no webinario EAPN-ES

21 de xullo

ACADAR participa no segundo faladoiro organizado por CEMUDIS, COCEMFE e

Fenamudip Mujeres Pcd. Abórdanse as distintas situacións de violencia que

vivirán as nenas e mulleres con discapacidade durante a situación derivada do

COVID19 e o confinamento

1 de agosto. Pazo de Tor, Monforte de Lemos.

ACADAR asiste á XX Conferencia Internacional galaico-portuguesa MINIM-ICOM

2020, "Cara a unha museoloxía 4D: social, ambiental, política e económica

sostible", organizada pola Deputación de Lugo, a Rede Museística Provincial de

Lugo; MINOM-ICOM, a Universidade de Santiago de Compostela e a

Universidade Lusófona.

5 de agosto

COGAMI e ACADAR acoden representando ao Terceiro Sector na XX

Conferencia Internacional galaico-portuguesa MINIM-ICOM 2020, "Cara a unha

museoloxía 4D: social, ambiental, política e económica sostible"

30 de setembro.

Particípase na reunión da Comisión de Traballo de Mulleres Maiores do

Consello Galego das Mulleres, porvideoconferencia.

3 de outubro
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ACADAR participa de xeito virtual na mesa redonda "Feminismo e maternidade:

cuestionando o sistema de reproducían heteropatriarcal" onde se aborda as

principáis cuestión que preocupan á sociedade actual cando falamos de

maternidade.

23 de outubro. Lugo

ACADAR e Deputación de Lugo asinan o convenio de colaboración que permite

desenvolver o proxecto V107: Ver para erradicar.

A través desta colaboración achegouse aos centros educativos da provincia de

Lugo para impartir obradoiros que buscan fomentar as relación igualitarias,

detectar e erradicar situación de violencia cara as mulleres e mulleres con

discapacidade.

26 de outubro

Mantense unha reunión coa Secretaría Xeral da Igualdade, para o seguimento

do convenio de colaboración que ACADAR ten asinado coa Xunta de Galicia a

través da Consellería de Emprego e Igualdade.

25 de novembro

ACADAR participa na mesa redonda- Discapacidade e violencia de xénero de

xeito virtual, organizado pola Asemblea Aberta de Traballo Social da Escola

Universitaria de Traballo Social de Santiago de Compostela

29 de novembro

Particípase na Carreira da Muller España de Coruña virtual

16 de decembro. Consello Económico e Social da Xunta de Galicia, Santiago de

Compostela.

ACADAR participa na Comisión de Valoración das Medallas Pardo Bazán.

23 de decembro. Concello de Lugo

ACADAR acode ao acto de sinatura do Convenio de Colaboración entre ACADAR

e o.Concello de Lugo.

^
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PERSOAS SOCIAS

Actualmente, a entidade conta con 131 perseas sacias (125 mulleres e 6 homes).

Do total, 108 son socias de dereito1 e 23 son persoas socias colaboradoras2: 17

mulleres e 6 homes.

FINANZAMENTO PÚBLICO E PRIVADO

SUBVENCIÓNS

o

a

i

u

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

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 a súa convocatoria para o

ano 2019

Axudas e subvencións para o fomento de emprego a través dos programas

de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de

lucro e se procede a súa convocatoria para o ano 2019

"
tí

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións

de servizos saciáis comunitarios e inclusión social, e se convocan para os

anos 2020, 2021 e 2022, (cofinanciado parcialmente polo Fondo Social

Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco

dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020)

1 Sacias 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/pais/persoas titoras ou representantes legáis 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 unha incidencia

importante na consecución do benestar das mulleres con discapacidade, que terá que vir avalada por 10

sacias de ACADAR.

2 Sacias colaboradoras: Calquera persoa, independentemente do seu sexo, así como as persoas xurídicas

(empresas, asociacións, corporacións, fundacions, concellos, etc.) que desexen colaborar de xeito

desinteresado, mediante acheg^s ecQnómi$a<ou co$eu compromiso de participación.

<^__*^— - —
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SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE

Axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das

mulleres para o ano 2020

Subvención a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para

programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade

(cofinaciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo

FSE Galicia 2014-2020 e se convoca para o ano 2020)

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para

fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e

homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á

asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas/

para o ano 2019.

u
w

DEPUTACIÓNDACORUÑA
Programa de 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 xénero no ano 2020

DEPUTACIÓN DE LUGO
- Subvención nominativa

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
Subvención dirixida a entidades sen fin de lucro para actuacións no ámbito

social, para o desenvolvemento, na provincia de Pontevedra, de actuacións

de atención especializada dirixida a persoas en situación de especial

vulnerabilidade

Subvencións dirixidas as entidades de iniciativa social sen fins de lucro para

o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de

xénero para o ano 2020 \

I /"
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CONCELLO DE LUGO

- Subvención nominativa

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Subvencións para o fomento de programas e actividades en prol da

igualdade efectiva entre mulleres e homes e de persoas do colectivo

Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual, Queer e Intersexual e de prevención e

loita contra as violencias machistas para o ano 2020

FUNDACIÓN ONCE

- Convocatoria de Subvencións 2019

-3
p

tí.
o

CONTRATACIÓNS

DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

Formación en igualdade para a prevención, detección e protección en

situacións de violencia por motivo de xénero ao monitorado e persoal

dinamizador das actividades de lecer e tempo libre

ú

COLABORACIÓNS

SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE (CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE)

c¿
o Convenio de colaboración para o Mantemento do servizo Dedaleira,

especializado en información e asesoramento afectivo-sexual para as

persoas con discapacidade e a súa contorna.
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COCEMFE. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y

ORGÁNICA
Creación de material específico en materia de xénero para impartición de curso

y
c-

u
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DOAZÓNS

Landra Sistemas S.L

Realizou unha doazón por importe de 1.200,00 € en data 28/12/2020.

Motorpress Ibérica S.A.U

Realizou unha doazón por importe de 990,00 € en data 11/12/2020.

ZZurich Foundation

Realizou unha doazón por importe de 990,00 € en data 29/12/2020.
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Anexo 1.1

ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA - ACADAR

CONTA DE RESULTADOS PEMESFL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO
REMATADO O 31 DE DECEMBRO DE 2020

A) EXCEDENTE DO EXERCICIO
1. Ingresos da entidade pola actividade propia

a) Cotas de afiliados e socios

b) Aportacións de usuarios

c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións

d) Subvencións, doazóns e legados imputados ao excedente do exercicio

e) Reintegro de axudas e asignacións

2. Ventas e outros ingresos da actividade mercantil

3. Gastos por axudas e outros

a) Axudas monetarias

b) Axudas non monetarias

c) Gastos por colaboracións e de órgano de gobernó

d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados

fabricación

5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo

6. Aprovisionamentos.

7. Outros ingresos da actividade

8.Gastos de persoal

9. Outros gastos da actividade

10. Amortización do inmobilizado
11. Subvencións, doazóns, e legados de capital traspasados ao excedente do

exercicio

12. Exceso de provisións

13. Deterioro e resultado por enaxenacións do inmobilizado e outros

A.l) EXCEDENTE DAACTIVIDADE

14. Ingresos financeiros

15. Gastos financeiros

16. Variación do valor razoable en instrumentos financeiros

17. Diferenzas de cambio
18. Deterioro e resultado por enaxenacións de instrumentos financeiros e

outros

A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS

19. Imposto sobre beneficios

NOTAS DA

MEMORIA

13

14

13

13

13
5

14

12

A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDO NO EXCEDENTE DO EXECIC)

B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE A PATRIMONIO

1. Subvencións recibidas

2. Doazóns e legados recibidos

3. Outros ingresos e gastos

4. Efecto impositivo

B.l) VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS

RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO

C) RECLASIFICACIÓN AO EXCEDENTE DO EXERCICIO

1. Subvencións recibidas

2. Doazóns e legados recibidos

3. Outros ingresos e gastos

4. Efecto impositivo

C.l) VARIACIÓNS DO PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIÓNS AO

EXCEDENTE DO EXERCICIO

D) VARIACIÓNS DO PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS D|

E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS

F) AXUSTES POR ERROS

G) VARIACIÚNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL OU FONDO SOCIAL

H) OUTRAS VARIACIÓNS
1) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO.

A5/i/otas que se achegan na

-fc

i^iemdria fgrnian par

'b--^^'.:.
te desta Conta de Resultados

) •

.) ^••:..' - '.'..

(Debe) Haber|

2.020

188.081,40

1.048,00

0,00

0,00

187.033,40

15.121,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8.803,41

0,00

-184.695,84

-19.874,30

-5.428,68

1.739,18

0,00

0,95

-13.858,75

0,00

-663,56

0,00

0,00

0,00

-663,56

-14.522,31

0,00

-14.522,31

183.631,88

3.401,52

187.033,40

-185.371,06

-3.401,52

11.040,04

-177.732,54

9.300,86

-963,65

-6.185^0-

(Debe) Haber;

2.019

317.914,57

1.078,00

1.500,00

64.152,68

251.183,89

0,00

-717,72

-603,26

-114,46

0,00

0,00

-187,18

0,00

-242.081,09

-32.746,36

-3.326,45

0,00

0,00

0,00

38.855,77

0,00

-689,13

0,00

0,00

0,00

-689,13

38.166,64

0,00

38.166,64

239.363,55

11.820,34

251.183,89

-239.363,55

-11.820,34

-251.183,89

0,00

2.286,50
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A\iexo 1 1
ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA - ACADAR

BALANCE PEMESFL ÁÓ^PECHE DO EXÉRCÍCÍO 2020
A.CTFVO

A) ACITVO NON CORRENTE
I. InmobiUzado Intanxible

II. Bens do Patrimonio Histórico

III. Inmobilizado Material

FV. Investímentos inmobiliarios

L/P
VI. Investimentos financeiros a L/P

VII. Activos por imposto diferido

B) ACTFVO CORRENTE

I. Existencias

II. Usuarios e outros debedores da actividade propia

III. Debedores comerciáis e outras cantas a cobrar

rV. Investimentos en entidades do grupo e asociadas a

C/P
V. Investímentos financeiros a C/P

VI. Periodificacións a C/P

VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A + B)

NOTAS DA
MEMORIA

5

5

7
9 16

2020

15.253,60

14.884,70

0,00

368,90

0,00

0,00

0,00
0,00

98.792,97

0,00

0,00

84.859,79

0,00

469,48

0,00
B.463,70

114.046,57

2019

9.317,88

9.203,11

0,00

114,77

0,00

0,00

0,00
0,00

164.952,71

0,00

0,00

164.899,50

0,00

0,00

0,00

53,21

174.102,61

>ATMMONIO NETO E PASWO

Y) PATRIMONIO NETO
Y-l) Fondos propios

I. Dotación fundacional/ Fondo Social

1. Dotación fundadonal/Fondo Social

11. Reservas.

III. Excedentes de exercicios anteriores

IV. Excedente do exercicio

\-2) Subvencións, doazóns e legados recibidos

3) PASFVO NON CORRENTE
:. Provisións a L/P

[I. Débedas a L/P

[II. Débedas con entidades do grupo e asociadas a L/P

rV. Pasivos por imposto diferido

V. Periodifícacións a L/P

;) PASryO CORRENTE

[. Provisións a C/P

[I. Débedas a C/P

1. Débedas con entidades de crédito

3. Outras débedas a curto praxo

[II. Débedas con entidades do grupo e asociadas a C/P

FV. Beneficiarios - Acredores

V. Acredores comerciáis e outras cantas a C/P

1. Provedores

2. Outros a.credores

Vi. Periodificacións a C/P

FOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)

NOTAS DA
MEMORIA

11

3
14

10

10

10 16

2020

52.018,20

42.717,34

54.208,79

54.20SJ9

3.030,86

0,00

-14.522,31

9.300,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62.028,37

0,00
53.887,75

97,76

53.789,99

0,00

0,00
8.140,62

0,00

8.140,62

0,00

114.046,57

2019

58.203,30

58.203,30

24.789,70

24.789,70

3.994,51

-8.747,55

38.166,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115.899,31

0,00
95.697,34

33.570,06

62.127,28

0,00

0,00
20.201,97

0,00

20.201,97

0,00

174.102,61

As notas que se íichegan na memoria forman parte deste bn.la.nce


