
1. Datos da entidade/persoa física  

Nome e apelidos: ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL E 

COMARCAS CIF/NIF:G-15049919  

Domicilio:RÚA COLÓN. Esq. Mendizábal. B/4 P/5  

Baixos 38-39  

Teléfono:981.930.544 // 620.485.450 FAX: 981.930.544  

Correo electrónico:  

diversidadefuncionalferrol@hotmail.com  

 

2. Datos do representante legal (entidades)  

 

Nome e apelidos: MARIA CONSOLACION MORADO MARTÍNEZ  

Cargo na entidade PRESIDENTA NIF: 32.605.217-A  

Expoño: que coñezo e acepto as bases do “Premio Solidario Cidade de Ferrol”  

Que propoño para a concesión do dito premio, o/s proxecto/s titulado/s 

..AUTOXESTIONA O TEU PROXECTO DE VIDA  

e desenvolvidos por ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE FUNCIONAL FERROL 

E COMARCAS  

Solicito: que sexa aceptada a súa proposta dentro da convocatoria do dito premio.   

        

 

 Ferrol, 27  de  Novembro  de 2015  

        Asdo:  

 

 

Mª Consolación Morado Martínez  

  

mailto:diversidadefuncionalferrol@hotmail.com


 

 

Declaración responsable (entidades)  

D/Dª ..MARIA CONSOLACION MORADO MARTÍNEZ  con NIF....32.605.217-

A......., en representación da entidade.....ASOCIACION GRUPO DIVERSIDADE 

FUNCIONAL FERROL E COMARCAS  

Declaro:  

* Que non estou incurso/a en causas de prohibición, incapacidade ou incompatibilidade 

establecidas nos artigos 13.2 e 13.3 da Lei 38/2003 de 17 de novembro xeral de 

subvencións.  

* Que está ao día nas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.  

* Que está inscrita no Rexistro municipal de asociacións do Concello de Ferrol co 

número...061  

* Que en caso de recibir o premio, a subvención económica irá destinada na súa 

totalidade ao proxecto presentado.         

 

Ferrol, ..27..de....Novembro  de 2015  

 

 

        Asdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICACIÓN DO PROXECTO  

1.- Información da entidade/persoa que presenta a proposta  

1.- HISTORIA: 

A Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas nace en 1980, legalizada 

como unha necesidade de sumar os esforzos do colectivo das persoas con discapacidade física 

de Ferrol, que xa viñan de levar a súas reivindicacións sociais por mais de cinco anos atrás 
nomeándose Grupo Minusválidos Ferrol. 

No ano 2008, data na que se aproba a Convención da ONU sobre os Dereitos das 

Persoas con Discapacidade, acórdase cambialo nome de Minusválidos por Diversidade 
Funcional, polas connotacións que supón de igualdade, de dignidade, de liberdade, e de non 

considerar as persoas menos válidas ou menos capaces pola súa diferente forma de funcionar, 

física, intelectual ou mentalmente, ou calqueira outra. 

 

2.- OBXECTIVOS: 

Con carácter xeral, a Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas ten 

como obxectivo prioritario reclamar os dereitos humanos das persoas con Diversidade 
Funcional, recollidos na Convención da ONU de 2008, a cal obriga ós Estados a cumprilos, 

universalizando dereitos coma a vida independente, accesibilidade universal, educación 

inclusiva, o emprego ordinario ou cós apoios e recursos necesarios, a non institucionalización, a 
sanidade, a igualdade entre homes e mulleres, nenos e nenas. 

Con carácter específico, a Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas 

quere loitar contra a vulneración continua dos seus dereitos: 

* A Asistencia Persoal para poder elixir onde e cómo ter unha Vida Independente, a non 

ser segregado da sociedade e do seu entorno físico e familiar (algúns levan nos Centros case 

trinta anos),  

a formar a súa familia, á sexualidade, á dignidade e ó respeto á súa intimidade. 

* A ter Pensións Dignas (algunhas son de 347€), e non de supervivencia. 

* Á Educación Inclusiva cos demais nenos e nenas con tódolos recursos que precisen e 

non apartados en centros especiais. A respetálo dereito á educación nos centros ordinarios. 

* Á Accesibilidade nas rúas, nos edificios e nos transportes urbanos e interurbanos, nos 

trens, nos taxis…. A esixir Ordenanzas Municipais de Accesibilidade no seu Concello, e que se 

estea obrigado a cumprilas. 

A Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas quere reivindicar que o 
cumprimento dos dereitos recollidos na Convención, e que obrigan tamén ó Estado Español, 

non son gastos sociais, senón que é unha Inversión que produce beneficios tan importantes 



como o Emprego, o Aforro de Prestacións, e a Participación Activa das Persoas con 

Diversidade Funcional na cultura, no lecer, no traballo, e na sociedade en xeral. 

A Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas quere sinalar tamén que 
está aberta a tódalas persoas interesadas en participar e loitar polos seus dereitos, por acadar 

información e para aportalas súas ideas. 

E agradecer a Solidariedade dos seus membros e dos colaboradores por crer nunha 
sociedade onde todos sexan diferentes pero iguais en dereitos. 

3.- CAMPOS DE ACTUACIÓN: 

A Asociación Grupo Diversidade Funcional Ferrol e Comarcas, desenvolve os seus 

obxectivos a través das seguintes actuacións como a principal forma de implicación social: 

* Información e orientación das convocatorias de axudas, solicitudes da ONCE, 

emprego, lexislación, etc. 

* Formación permanente. 

* Participación no Tempo Libre, na Cultura e no Deporte. 

* Participación na Federación Provincial da Coruña de COGAMI e COCEMFE. 

4.- HORARIO: 

Luns a Venres de 8:30 h. a 14:00 h. 

Luns, Martes e Xoves de 16:30 h. a 20:00 h. 

5.- PATRIMONIO: 

* Locais: Local social sito en rúa Colón esq. Mendizábal, B/4, P/5, baixos 38-39, en 
Ferrol. 

* Mobiliario: 3 mesas de ordenadores, 2 mesas pequenas, 2 mesas auxiliares, 6 mesas 

de oficina, 6 cadeiras de oficina, 18 cadeiras, 8 armarios e 2 arquivadores. 

* Material de Ofimática:13 ordenadores, 1 impresora e 1 fax. 

* Elementos de Transporte: 1 furgoneta con asento xiratorio e plataforma elevadora para 

facilitar a conducción de persoas con o sen diversidade funcional. 

6.- RECURSOS FINANCEIROS: 

A Asociación ten como recursos financeiros o cobramento das cuotas anuais dos socios, 

así como os ingresos derivados dos donativos dos usuarios do ximnasio, e de doazóns feitas por 

persoas que acoden a realizar diversas actividades na Asociación, puxas benéficas,… 

Os maiores ingresos son os que proceden das subvencións que convocan as 

Administracións Públicas, aínda que nestes últimos anos víronse moi minguadas. A nosa 

asociación solicita periodicamente subvencións ás distintas administracións ou entidades, que 
lle permitan seguir loitando polos dereitos das persoas con Diversidade Funcional e ofrecer aos 

seus usuarios servizos segundo as súas demandas, permitindo ás persoas con mobilidade 

reducida a incorporación, en igualdade de condicións, na sociedade en tódolos seus ámbitos. 



2.- Datos do proxecto  

Título: AUTOXESTIONA O TEU PROXECTO DE VIDA   

Descrición breve/Fundamentación:  

Inculcar a idea de vivir dignamente aproveitando os recursos dos que dispoñemos na 

nosa vida cotiá, no noso entorno e acadar a  

autonomía necesaria para vivir a propia vida. Queremos facer partícipes deste proxecto 

non só ás Persoas con Diversidade Funcional senón  

a tódalas persoas, con e sen Diversidade Funcional que poidan prestar coñecementos ou 

experiencias que axuden a poder levar a cabo  

accións tan básicas como peitearse, lavarse, cociñar, estudar, facer xestións, a 

maternidade/paternidade, as prácticas deportivas, formación, traballar,…  

Localización xeográfica/contextualización:   

Ferrol. 

A quen vai destinado/beneficiarios:   

* Tódalas persoas con ou sen Diversidade Funcional, incluindo a aquelas que viven nun 

centro ou residencia  

* Familiares das Persoas con Diversidade Funcional  

* Tódalas persoas interesadas en levar unha Vida Independente  

Obxectivo Xeral:  

Empoderar ás  persoas e ao colectivo.    

Impulsar tanto procesos de empoderamento individual coma colectivos, e cunha  firme  

aposta por activar e defender o papel da persoa con Diversidade Funcional nas 

decisións  que afectan á súa propia vida, así coma a sua capacidade para crear 

estratexias e  adaptaciones no seu día a día e  autoxestionar os apoios que precise en 

cada momento.    

Obxectivos Específicos:  

*   Inculcar  a idea de vivir dignamente aproveitando os recursos que nos brinda o 

entorno  

*   Potenciar os valores propios da persoa no seu autocuidado e as relacións cos demáis  



*   Procurar a participación neste proxecto de tódalas persoas que faciliten, que poidan e 

queiran compartir experiencias e oñecementos para a realización das actividades da vida 

diaria.  

*   Aprender trucos, mañas e apoios naturais (de andar pola casa) tanto profesionais 

como autorrealizados   

 

TEMPORALIZACIÓN  

O traballo dividirémolo en  varias sesións, un día ou dos ao mes, cunha duración de tres 

horas por xornada, durante os meses de Xaneiro a Novembro  

RECURSOS  

Local da Asociación  

Material didáctico: proxeccións , presentacións pps. , filmografía, Bibliografía sobre 

FVI, Leis, formularios,…  

Ordeadores, axudas técnicas, ratós especiais, material escrito e gráfico, lápices, 

bolígrafos,…  

Redes Sociais  

Transporte Adaptado  

 

RECURSOS HUMANOS  

1 Coordinador ou coordinadora do Proxecto   

1 persoa para axuda do transporte adaptado   

Voluntariado   

Profesionais e técnicos especialistas nas materias a tratar  

Expertos doutras asociacións do colectivo  

Persoas con e sen Diversidade Funcional que compartan as súas experiencias persoais  

 

 

 



METODOLOXÍA  

Actividades  

Dividiremos o proxecto en seis sesións (que dividiremos si vemos que se fan moi 

extensas)        

1ª sesión: Introducción                       

- Presentación: que imos facer e para que?                     - 

 Terapia Ocupacional: como nos poden axudar?                      

- Somos persoas con Proxectos de Vida                     - 

 -Vantaxes da Vida Independente                      

- Como xestionar os cambios e apoios que precisamos                      

- Recursos: Asistente Persoal, Lei de Dependencia, axuda a domicilio, produtos de 

apoio á movilidade: bastóns, cadeiras de rodas, fisioterapia, monitores deportivos 

específicos,…       

 2ª sesión: Actividades básicas da Vida Diaria                      

- Hixiene e aseo persoal: lavarse, peitearse, descanso,.. Incluimos eiqui as posibilidades 

de adaptacións nos domicilios: baños, dormitorios,…                      

- Vestimenta. Moda e Xestión do Vestuario: roupa adaptada sen ter que renunciar á 

moda, calzado adecuado así coma lavar , tender,pasar o ferro, gardar a roupa,…      

3ª sesión: Tarefas domésticas                      

- Alimentación saudable                     

 - Recursos para facer a comida,  adaptacións. lista da compra por internet, limpar a 

casa,..        

4ª sesión: Inclusión Educativa e Laboral                     - 

  -Análise da formación e estado laboral de cada unha das persoas usuarias do 

proxecto                     

- Recoller as necesidades e propostas de cada unha das persoas usuarias e así poder 

realizar unha ruta educativa e laboral individualizada para que cada quen poida acceder 

ao mercado laboral                     

 - Reorientación profesional                      



- Introducción aos recursos legais: LISMI, LIONDAU,  CONVENCION DA ONU 

SOBRE OS DEREITOS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE, axudas 

administrativas,…                       

- Introducción aos recursos formativos precisos e necesarios                      

- Información sobre as adaptacións e apoios para o traballo                      

- Información sobre recursos, como facer as xestións e a onde poder dirixirse       

 5ª sesión: Tempo libre. Ocio e Deportes Adaptados                     

- Atopar actividades adecuadas e adaptadas a cada persoa  segundo as súas 

necesidades                     

- Informar sobre espazos naturais accesibles, deportes e actividades adaptadas: piscina, 

ioga, halterofilia, baloncesto, boccia, …                       

- Listaxe de recursos e experiencias                     

- Como planificar unha viaxe: transporte adaptado, acompañamento, hoteis adaptados, 

axuda en viaxes,…       

 6ª sesión: Sexualidade. Relacións e Diversidade. 

Maternidade/Paternidade                     

- Romper mitos de beleza                     

- Sexualidade, sensualidade e afectividade. -                    

- Adaptacións para a vida sexual. Saúde sexual. Xoguetes sexuais para todas e 

todos.   Coñecer a figura da Asistencia Sexual-                  

- Información sobre a maternidade/paternidade. Información profesional e basada en 

experiencias.                     

- A realidade de criar un fillo ou unha filla                     

- Recursos, trucos, apoios... tanto profesionais coma experiencias                     

- Xoguetes e xogos  para pequenos e para todos e todas     

Faremos unha Xornada a maiores para levar a cabo unha evaluación do proxecto por 

parte de tódolos usuarios e usuarias, profesionais, voluntarios, coordinador ou 

coordinadora e todas aquelas persoas que haxan tomado parte nel, para chegar a acordos 

sobre como levar a cabo o aprendido e continuar cada quen coa súa Liberdade de Vida.  

 

Outro Aspecto oportuno:-O truco mais importante é o de Aprender a Compartir- 


