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IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO: 

“HISTORIA, MATERIALIZACIÓN E CRECEMENTO DUNHA
ENTIDADE: UN XANTAR SOLIDARIO”

1. Información da entidade que presenta a porposta

A Cocina Económica de Ferrol, é unha institución benéfica constituida no ano

1891  grazas  ao  seu  fundador  Antonio  Togores  e  Corbián,  e  ao  resto  dos

membros da primeira Xunta Directiva constituída, co fin de facilitar ás clases

xornaleiras os beneficios que proporcionaba tan útil institución.

Foi  inaugurada  o  23  de  setembro  de  1891  na  súa  sede  da  rúa  Magdalena

número 159, pero no ano 1921 trasládase ao novo edificio, obra do arquitecto

ferrolán  Rodolfo  Ucha,  situada  na  rúa  Rubalcava,  actual  sede,  sendo  a

inauguración o día 1 de setembro.

Os Estatutos da Cocina Económica, recollen dunha maneira fiel o FIN para o

que  foi  pensado,  proporcionar  comida  cociñada  a  persoas  indixentes  ou  de

escasos medios económicos (…) de maneira gratuíta. 

Tendo  en  conta  a  situación  socio  económica  da  contorna,  a  cobertura  das

necesidades básicas de alimentación vai da man do traballo social, nacendo así

unha nova actividade complementaria á misión principal.

2.  Datos  do  proxecto  “Historia,  materialización  e  crecemento  dunha

Entidade: UN XANTAR SOLIDARIO”

Descripción breve/fundamentación: VALORES E PRINCIPIOS

A Cocina Económica de Ferrol, é unha  entidade social de referencia na cidade

cunha mensaxe realista sobre as persoas sen recursos e un espazo social de

participación activa da sociedade apostando pola sensibilización.
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A Cocina Económica de Ferrol  e todas as persoas relacionadas coa mesma

estarán  vinculadas  nas  súas  actuacións  polos  seguintes  valores  xerais,

estatutarios e éticos:

- Universalidade  e  solidariedade:  principio  básico  que  debe  rexer  as

relacións  humanas,  é  unha  das  bases  sobre  as  que  se  asenta  a  nosa

institución. Actuar de maneira comprometida en beneficio das persoas sen

recursos. A institución está aberta a toda a cidadanía en beneficio de persoas

sen  recursos.  Este  principio  non  exclúe  a  posibilidade  de  que,  para  a

prestación de determinados servizos, requíranse achegas económicas das

persoas usuarias. Estas achegas determinaranse, en todo caso, atendendo a

criterios de progresividad. 

- Compromiso  e  responsabilidade  social:  compromiso  permanente  da

institución, asegura a súa lexitimación e a súa continuidade.

- Sentido  de  pertenza: é  un  valor  que  os  socios  sentan  membros  e

copropietarios dunha asociación,  reflíctese na satisfacción dos socios coa

institución.

- Prevención, cooperación e interrelación: entre os fins estatutarios atópase

a  proporción  de  alimento  como  necesidade  social  dos  seus  usuarios;

cooperando,  se  iso  fose necesario,  con intervencións comúns e  integrais  e

procurando a implicación e compromiso dos cidadáns. Así mesmo trátase de

comprometer á maior parte dos cidadáns, sensibles á situación das persoas

necesitadas. Desta maneira, mellorará o funcionamento da institución o que

deriva directamente nos servizos prestados aos usuarios. 

- Igualdade  e  respecto:  trato  igualitario,  pero  admítense  as  diferenzas,

dispensando  un  trato  correcto  baseado  na  boa  educación  e  na

confidencialidade. Toda a cidadanía terá dereito aos servizos proporcionados
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pola institución, sen que se poida producir discriminación por razóns de raza,

sexo, orientación sexual, estado civil, idade, discapacidade, ideoloxía, crenza ou

calquera outra circunstancia de carácter social ou persoal.

- Autonomía persoal e vida independente:  procurarase facilitar os medios

necesarios  para  que  os  usuarios  dispoñan,  dentro  da  capacidade  de

actuación da institución, dos alimentos necesarios para desenvolver os seus

proxectos vitais.

- Economía, eficacia, eficiencia e calidade: a xestión dos servizos prestados

realizarase  con  criterios  de  economía,  eficiencia,  eficacia  e  calidade.  A

institución empregará os instrumentos idóneos para cada intervención mediante

un uso racional dos seus propios recursos baixo un compromiso ético de mellora

continua e aprendizaxe.

- Planificación: a institución implantará os mecanismos de planificación que

permitan unha mellora da eficacia, obxectividade e transparencia na toma de

decisións.

- Calidade: Compromiso ético de estar sempre na mellora continua, actitude de

aprendizaxe.

- Transparencia:  Claridade,  apertura,  comunicación,  sinceridade;  inflúe non

só na xestión, senón tamén nas relacións, os criterios e as actuacións. Ofrecer

un servizo con honradez nos seus comportamentos.

- Profesionalidade: As  persoas  relacionadas  coa  institución  exercerán  as

súas actividades con relevante capacidade e aplicación.

- Legalidade: Toda actuación da institución ou das persoas relacionas coa

mesma exercitarán as súas funcións de acordo á lei vixente e non conforme a

súa vontade.
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- Equilibrio orzamentario: os ingresos previstos deberán cubrir a totalidade

dos gastos que haxan de ser executados no exercicio orzamentario.

Localización xeográfica/contextualización:

O  servizo  realízase  na  propia  sede  da  entidade,  en  pleno  dentro  da

cidade. 

Beneficiarios:

Toda  aquela  persoa  sen  recursos  económicos  e  con  necesidades  de

alimentación, en especial dirixido ás persoas en exclusión social e sen

teito. 

Obxectivos xerais e específicos:

o      OBXECTIVO XERAL

- Proporcionar   comida  a  persoas  e  familias  que  contan  con

limitados   medios  económicos,  reforzando  desta  maneira  a

cobertura das necesidades primarias.

o OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

- Mellorar a calidade da alimentación proporcionada 

- Reforzar a resposta ante situacións de necesidade e traballar

polo benestar de todas aquelas persoas sen recursos

- Complementar os recursos existentes na zona

- Aumentar  o  grao  de  sensibilización  pública  en  relación  coa

situación  que  viven  as  persoas  que  experimentan  pobreza  e

exclusión social.

- Impulsar unha rede de voluntariado social

- Reforzar o compromiso social e o labor realizado ao longo dos

anos para promover unha mellora continua

Actividades  planificadas  con  indicación  da  temporalización,

recursos e metodoloxía:
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O servizo de comedor realízase os 365 días do ano. 

A entidade conta con sete persoas remuneradas entre persoal de cociña

e traballadoras sociais; en canto a voluntarios, a diario son 4 persoas que

dan apoio a comedor. 

Todos eles coa formación adecuada ao seu perfil e constante adaptación

ás necesidades.

Parte  importante  destes  recursos  humanos,  serían  os  integrantes  da

Xunta  Directiva,  que  aínda  sendo  voluntarios,  son  os  responsables

últimos de que a entidade siga o camiño adecuado cara ao seu FIN.

Sistema de seguimento e avaliación:

Como parte do  proceso de adaptación ás necesidades da contorna, a

entidade  busca  optimizar  os  seus  recursos  implantando  o  Sistema de

Xestión de Calidade, instrumento principal de seguimento e avaliación do

desempeño dos nosos procesos.

Outros aspectos:

É de digna mención,  o corazón solidario do noso pobo, da comarca de

Ferrolterra.  Nestes anos nos que a crise azoutou duramente ás nosas

familias, aos nosos concidadáns, a solidariedade de moitos fixo a esta

entidade máis forte se cabe.  As doazóns recibidas estes duros anos,

fixeron realidade moitos pratos de comida, e moitas familias agradecidas.
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