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ASCM, UNHA ENTIDADE CON PEGADA:
Aló, polo ano 1987, un grupo de persoas
con discapacidade emprendían una
aventura histórica. Este ollar a vista
atrás resulta fundamental para entender
a esencia da Asociación Sociocultural
ASCM.
O dun grupo activista de amigos
que, desde a súa propia experiencia,
buscaba defender os dereitos das persoas
con discapaciade e acadar un auténtico
empoderamento do colectivo.
A Asociación Sociocultural ASCM, continúa
a promover unha sociedade máis inclusiva;
fomentando iniciativas e proxectos nos
que persoas con distintas capacidades
colaboran de xeito igualitario.
O noso compromiso de acadar auténticos
cambios sociais, desde un prisma sostible
e comprometido, son avalados por distintas
institucións. ASCM é Entidade Declarada
de Utilidade Pública pola Xunta de Galicia,
Entidade de Acción Voluntaria e Entidade
Acreditada por Fundación Lealtad.
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Este xeito de facer, permitiu a ASCM recibir
importantes recoñecementos.
Destacan:
Insignia de Ouro Cidade de Ferrol (2012)
Diploma de Honor "Romper Barreiras" (2013)
Premio Solidario Cidade de Ferrol (2013)
Premio DGT "Educación Vial" (2013)
Premio teatro "Candilejas Don Bosco" (2013-17)
Premio Ártabro de Axuda aos Demais (2019)
Porén, para toda a equipa da ASCM, o
maior éxito colleitado, até o dagora, non é
outro que o de seguir contando coa vosa
confianza e apoio.
Polo que, de cara a un futuro
transformador, cheo de retos e desafíos…
só agardamos poder seguir loitando e
reivindicando un mundo máis inclusivo:
#SiempreConlaASCM

SAÚDA DA PRESIDENTA:
Despedimos un ano de moitos cambios,
un ano que quedará na historia marcado
por unha pandemia mundial que sen
dúbida deixa unha pegada moi importante
en cada un de nós, un ano duro pero cheo
de emocións e sobre todo de resiliencia,
porque entre todos fomos capaces de
facer frente as adversidades e transformar
as dificultades, para continuar avanzando
no camiño da inclusión.
No 2020 a ASCM traballamos máis arreo
ca nunca, reinventando e innovando
en outra forma de poder seguir dando
resposta as necesidades do colectivo,
teletraballando en moitos casos e
reforzando a comunicación telemática,
priorizando as actividades virtuais por
riba das presenciais para evitar riscos e
garantindo en todos os nosos servizos
os protocolos sanitarios, porque o máis
importante son as persoas.
Este ano, ASCM, segue a traballar no
eido da transparencia e bo goberno, sendo
acreditada como tal pola Fundación
Lealtad.

Asimesmo este ano aprobamos un novo
plan estratéxico e o primeiro plan de
igualdade, ademáis de continuar auditando
as contas anuais.
Moitos esforzos cheos de novas
aprendizaxes, outras formas de facer e
relacionarnos pero o máis importante
e que con responsabilidade e cautela
poidamos seguir, recordando e tendo
presentes aos que xa non están pero
continuarán con nós por sempre.
Por un 2021 cheo de esperanza e IncLUSIÓN.
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XUNTA DIRECTIVA
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ONDE ESTAMOS

R/ San Roque e Ánimas Blq 2 Baixos 18-19

Avda da Solaina 108, Baixo Esquerda.
Tlf: 981 38 53 66 Fax: 981 38 67 22

Tlf: 981 35 14 30 Fax: 981 35 14 50

Eva Losada Fonticoba

Mª Antonia Espiñeira Freire

Email: info@ascmgalicia.org
Whatsapp: 604 05 57 03

FERROL

Antonio Orosa Guizán

Esther Martínez Bouza

NARÓN

Lino Amado Cebreiro

79
Abelardo Teijido Lage

Rosa López Losada

Basilio Durán Cupeiro

PRESENZA INSTITUCIONAL:
Ao longo deste 2020, tomamos parte en
numerosos actos oficiais de diversos
eidos sectoriais e xeográficos, tanto de
xeito presencial coma virtual. ASCM ten
presenza a nivel comarcal, autonómico
e nacional, como parte de activa de
COAMIFICOA e PREDIF.

Asimesmo, a entidade participa dos
consellos sectoriais de Discapacidade e
Igualdade dos concellos de Ferrol e Narón;
aportando a visión e necesidades do
colectivo de persoas con discapacidade.
En Ferrol, participamos de actos oficiais
coma os de San Xiao, a plantación
simbólica do 8-M, o in memoriam
ás vítimas do 11-M ou a homenaxe
audiovisual polo Día da Solidariedade,
entre outros.
En Narón, tivemos prensenza activa, entre
outros, nos Actos do 25-N Narón En
Negro ou a iniciativa de “Un Mundo Cheo
de Diversidade” polo Día dos Dereitos
Humáns.
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Programas
e
Actividades
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INFORMACIÓN E ASESORAMENTO:
Manter informadas ás persoas sociais
sobre vantaxes, novidades e medidas de
apoio destinadas ao colectivo de persoas
con discapacidade é un dos obxectivos
prioritarios de ASCM. Boa parte dos
nosos esforzos están adicados a atención
individualizada das persoas en diversos
eidos.
• Información de ámbito xeral
• Recoñecemento, declaración e
calificación do grao de discapacidade
• Beneficios fiscais
• Información sobre accesibilidade e
adaptacións
• Asesoramento e seguimento sobre
subvencións e axudas dos organismos
públicos
• Asesoramento en materia xurídica

• Información sobre trámites administrativos
(adaptación de vehículos, tarxetas
de estacionamento, certificados de
discapacidade, etc.)
Ao longo de 2020 a equipa de profesionais
de ASCM estivo centrada na atención
telemática; evitando que as persoas máis
vulnerables quedasen desprotexidas durante
a pandemia.
Asimesmo, fíxose especial fincapé en
informar con claridade sobre recursos
e medidas que ASCM puxo en marcha para
paliar os efectos da COVID-19: flexibilización
de cuotas, atención telefónica, guías de
recursos básicos, etc.
En ASCM queremos ser un auténtico
altofalante das necesidades e barreiras que o
colectivo atopa no seu entorno.
Contacta connosco en:
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info@ascmgalicia.org

+ de 4200
consultas atendidas
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EMPREGO:
A bolsa de Emprego da ASCM está
composta por 265 persoas con discapacidade
en busca activa dun posto de traballo.
O principal obxectivo da entidade é
o de realizar tarefas de orientación e
análise do perfil laboral; procurando
unha intermediación favorable entre as
necesidades de persoal das empresas e
os perfís existentes dentro da bolsa de
emprego.

Para a ASCM resulta fundamental
promover os valores da Economía Social,
perseguindo o interese colectivo e social,
centrado nas persoas con discapacidade.
Valores, que a Entidade comparte có
seu Centro Especial de Emprego, ASCM
Ferrolterra.
No 2020, apostando pola dixitalización
do tecido empresarial, o noso CEE estreou
páxina web con información completa sobre
os seus servizos.
As empresas, de máis de 50 traballadores,
poden tramitar e acollerse ás Medidas
Alternativas, a través da propia asociación
ou do CEE Ferrolterra.

Asimesmo, contamos cun blog de
orientación e intermediación laboral, con
obradoiros, formacións e ofertas de
emprego para persoas con discapacidade.
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Aquelas persoas con discapacidade
que teñan unha idea de negocio, poden
contactar connosco para aproveitar a
estrutura de ASCM Ferrolterra para poder
desenvolver o seu proxecto.

Bolsa de
Emprego
Lembra notificarnos calquera modificación
no CV: info@ascmgalicia.org

Consulta novidades de emprego,
no noso blog:
orientacion-laboral-ascm.blogspot.com.es/

Visita a web do CEE ASCM Ferrolterra

www.ascmferrolterra.com
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FORMACIÓN:
A constante adaptación e aprendizaxe
son absolutamente necesarias na
sociedade actual: na procura de emprego,
nas relación co entorno, etc. A ASCM
desenvolveu ao longo do 2020 unha oferta
formativa moi centrada no manexo das novas
tecnoloxías, algo esencial para evitar o
illamento das persoas máis vulnerables
durante a pandemia. Asimesmo,
desenvolvemos unha serie de titoriais para
ampliar as competencias dixitais da nosa
comunidade na rede.
No mes de xaneiro daba comezo o curso
de informática "Conecta ASCM". Sesións
presenciais que, có estalido da crise
sanitaria, tiveron que adaptarse ao formato
online. Esta iniciativa formou parte do
programa COMPE financiado pola Xunta
de Galicia.
Dentro do mesmo programa, impartiuse
formación en Habilidades Sociais , orientada
a persoas con discapacidade e, ante a boa
resposta, tamén a persoas voluntarias;
acreditada pola Dirección Xeral de
Voluntariado.
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A aprendizaxe continua é chave para
avanzar. As persoas traballadoras da
entidade e a súa equipa de voluntariado
inclusivo son receptoras de formación,
participando de programas formativos de
diversos eidos.
A colaboración coa Universidade da Coruña,
materializouse, a través dos programas
de Aprendizaxe e Servizo. Estudantes
universitarios exerceron de guías sobre o
manexo de Zoom ou a petición dunha cita
médica de xeito telemático con persoas da
entidade.
Asimesmo, estudantes dos Campus
de Esteiro e Elviña; analizaron distintos
aspectos formais da organización, dentro
dos programas docentes das materias
dos graos de Relacións Laborais e Ciencias
Económicas e Empresariais.
A nivel de aprendizaxe non reglado, a
entidade participou dun ciclo de sesións
de sensibilización e concienciación,
impartidas polo GALP e de fomento da
creatividade, nun obradoiro de Poesía
Visual.

Diplomas Formación Xunta de Galicia (Pre COVID))

Curso informática (Pre COVID).

Xornadas GALP.

Manexo Novas Tecnoloxías.

Obradoiro Poesía Visual.
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ACCESIBILIDADE:
Un dos obxectivos históricos da ASCM
é o de acabar coas numerosas barreiras
arquitectónicas existentes no entorno.
2020 foi un ano de importantes logros en
materia de accesibilidade.
ASCM asinou un convenio de colaboración
con Park4Dis, unha app de xeolocalización
de prazas reservadas para PMR. Grazas
á colaboración da nosa entidade están
dispoñibles a prazas dos concellos de
Ferrol e Narón. Asimesmo, ASCM, tomou
parte en webinars sobre accesibilidade
organizados por Park4Dis a nivel nacional.

Con respecto ao uso fraudulento e
necesidade de modernización das
tarxetas de estacionamento ou as prazas
reservadas para persoas con mobilidade
reducida, falamos có concelleiro de
Seguridade Cidadá de Ferrol, Germán Costoya.
A relación coa concellería de Mobilidade
e Urbanismo, liderada por Julián Reina, foi
especialmente frutífera; destacando
18

•A análise da accesibilidade dos areais
ferroláns con bandeira azul.
•A adaptación do mobiliario da Praza de
Armas á normativa de accesibilidade, có
compromiso de instalación de novos
bancos.
•Aportar suxestións chave para o proceso
de renovación das marquesiñas de Ferrol,
de xeito que contemplen os principios da
accesibilidade universal.
Neste proceso foi chave a implicación e
compromiso da presidenta da Asociación
de Veciños de Caranza, Mapy Venancio.
A entidade participou de reunións
sectoriais con empresas do sector
transportes como Alsa; dando voz ao
colectivo de persoas con discapacidade.
Asimesmo, ASCM realizou diversas
demandas, en base a necesidades sociais,
coma o reforzo da rede de aseos públicos da
comarca, polas carencias derivadas dos
peches de instalacións motivados pola
COVID-19.

Reunión Con Germán Costoya.

Reunión AAVV Caranza.

Reunión con Alsa.

Accesibilidade Praias.

Reunión con Julián Reina.
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TRANSPORTE ADAPTADO:
O 2020 foi un ano chave na modernización
e desenvolvemento do servizo de
transporte adaptado da ASCM.
Grazas ao financiamento da Xunta de
Galicia e da Mutua Madrileña puidemos
modernizar a frota de transporte con dúas
novas furgonetas.
O obxectivo prioritario do servizo é o de
cubrir as necesidades de mobilidade do
colectivo de persoas con discapacidade.
O que é posible, en boa medida, grazas ás
aportacións das distintas administracións
públicas.
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O concello de Ferrol e Narón permiten
atender as demandas de mobilidade da
súa veciñanza, derivada á nosa entidade a
través de Servizos Sociais.
Asimesmo, a Deputación da Coruña presta
financiamento para sufragar gastos,
derivados da posta a punto, mantemento
dos vehículos, persoal, etc., necesarios
para facilitar a mobilidade das persoas
usuarias con discapacidade na provincia
de A Coruña.
O CEE da ASCM realiza servizos de
transporte adaptado cós Centros
Educativos; favorecendo o acceso á
educación das persoas con diversidade
funcional.
O servizo de transporte da ASCM permite
a persoas con mobilidade reducida
realizar saídas culturais, de ocio, etc. Coa
pandemia e as restricións sanitarias,
o servizo adaptouse á nova normalidade;
reforzando os desprazamentos
para consultas médicas, trámites
administrativos, traslado a centros
especializados, etc.
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MULLER:
A área de Muller da nosa entida reivindica
a necesidade de rachar coa dobre
discriminación á que debe facer fronte a
muller con discapacidade.
ASCM, está integrada na Comisión da
Muller de COAMIFICOA e nosa presidenta,
Paula Gárate, asumiu no 2020 a vogalía
desta área de actuación chave.
A entidade aprobou, por vez primeira, o seu
propio plan de igualdade.
O documento reitor é de carácter bienal e
foi elaborado por unha comisión paritaria
con representación do persoal traballador,
a equipa de voluntariado, persoas socias e
xunta directiva e contou coa colaboración
da Fundación Mujeres.
ASCM, colaborou no proxecto universitario
dunha alumna da UDC: “Pluridiversas” con
testemuños vitais de mulleres da propia
entidade.
ASCM participou en numerosos actos,
tanto presenciais coma virtuais.
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Destacan os relativos ao 8-M e máis ao
25- N.
-Actos propios 8-M: Sesión divulgativa sobre
a importancia da eliminación da fenda de
xénero.
-Actos oficiais do concello de Ferrol e da
Xunta de Galicia polo 8-M.
-Participación dos actos do concello de
Narón polo 25-N.
-Pertenza e participación dos actos do
colectivo “En Negro Contra As Violencias”.
-Participación do Webinar de COAMIFICOA
"La invisibilidad de la Violencia de Género
en la mujer con Discapacidad durante la
Pandemia".
-Organización da xornada virtual “Violencia
invisible: unha reflexión sobre muller e
discapacidade”.
-Estrea en redes sociais de dúas pezas
audiovisuais contra a violencia de xénero,
realizadas por membros da entidade .

Elaboración Plan Igualdade.

Actos Muller Santiago de Compostela (Pre COVID).

Webinar En Negro.

Actos Muller (Pre COVID).

Narón en Negro.

Vídeos Sensibilización ASCM.
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INTERXERACIONAL:
ASCM desenvolve actividades de carácter
interxeracional, fomentando a participación
activa de persoas pertencentes a distintos
grupos de idade.
No presente ano, 2020 desenvolvimos
actividades de carácter interxeneracional
de diversa índole.
ASCM leva a cabo actividades de
concienciación e sensibilización en Centros
Escolares, promovendo a educación en
valores. Con anterioridade á crise sanitaria,
ASCM achegou a realidade das persoas
con discapacidade ao alumnado do colexio
“La Salle”
A través do programa de Iniciativa Xove,
financiado pola Xunta de Galicia, o grupo
de Teatro Inclusivo da entidade levou a
cabo un proxecto virtual de Teatro - Foro,
no que se abordaron diversos temas de
interese para o colectivo, promovendo a
participación activa e o debate.
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Asimesmo, participamos da carreira virtual
de Enki, realizando as distintas propostas
virtuais marcadas pola organización e
tomando parte nunha mesa redonda sobre
Deporte Adaptado.
Organizamos diferentes retos, nos que
participaron persoas de diversas idades,
como o do Día do Orgullo Friki, no que
recreamos esceas de películas.
A nosa entidade rendiu a súa particular
homenaxe aos nosos maiores cunha
exposición virtual, baseada nas fotografías
do artista Manuel Patinha para o libro
Cenx100, que acadou máis dun millar de
visitas.
De xeito presencial, antes do estalido
da pandemia, ASCM, a través da súa
comparsa inclusiva "Os Colludos"realizou
tarefas de animación en distintos centros de
maiores da comarca.

Boccia
La Salle.
Carreira
Enki.

Xornada Sensibilización La Salle.

Ensaios Teatro.

Expo virtual Cenx100.

Orgullo Friki.

Representación Teatro.
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ANIVERSARIO COLLUDO:
A comparsa inclusiva “Os Colludos”
celebrou neste 2020 o seu décimo
aniversario. Esta comparsa, formada
por persoas con e sen discapacidade,
caracterízase polas súas letras
reivindicativas, cheas de sarcasmo e
humor.
Esta agrupación cultural visibiliza, nos
pasarrúas e escenarios de distintos
concellos da comarca, a importancia da
accesibilidade universal nos espazos
públicos. A súa presenza posibilitou
importantes melloras de accesibilidade dos
escenarios de diferentes zonas.

2018
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2019

No décimo aniversario, estiveron presentes
en distintos centros sociosanitarios (Centros
de Día Caranza e Esteiro, Afal e Domus Vi
Ferrol e Narón) e nos actos oficiais dos
seguintes concellos:
•Neda
•Narón
•Pontedeume
•Ferrol
•Fene
•Valdoviño
A agrupación acadou o 3º premio en Ferrol
e o Premio á Crítica Social no concello de
Neda.

Unha das letras máis destacadas de
2020, tivo carácter premonitorio ao ser
unha adaptación do mítico “Resistirei”
que acabou por ser o icono musical da
pandemia.

Os Colludos en Ferrol.

Actuación de Os Colludos.

Os Colludos Neda.

Os Colludos DomusVI
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Os Colludos Narón.

A rapazada Colluda.

VOLUNTARIADO:
Preto de 50 persoas conforman o auténtico
músculo da entidade. Máis do 60% das persoas
voluntarias teñen algún tipo de discapacidade
e colaboran en distintas actividades
(sensilbilización, deporte, cultura, etc.)
A Xunta de Galicia, a través do seu programa
de Voluntariado, contribuíu a favorecer
a xestión do Voluntariado inclusivo que
participa en xuntanzas mensuais de
seguemento, que durante a crise sanitaria,
pasaron a ser en formato virtual.
A estes encontros formais, sumouse
a iniciativa de acompañamento online
“VoluCafetin”, un encontro semanal para
paliar o illamento durante a pandemia.
ASCM, adherida a Reconoce,
acredita as competencias
adquiridas realizando
voluntariado,
ao mesmo tempo que a
aprendizaxe adquirida é
certificada pola Xunta de
Galicia, a través do rexistro de
experiencias de voluntariado.
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Durante o 2020 destacaron as actividades
de carácter interxeracional, desenvolvidas pola
equipa de voluntariado sénior, que contaron
con financiamento da Xunta de Galicia, e
no que se desenvolveron diversas accións
culturais, artísticas e de promoción da
igualdade de xénero.
A nova normalidade esixiu unha importante
adaptación; rachando coa fenda dixital
existente no colectivo. Así, ante as
necesidades sociais que evidenciou a COVID,
as persoas voluntarias comezaron a prestar
a súa colaboración có concello de Fene coa
iniciativa de acompañamento telefónico
Botámosche un cable?
Esta bagaxe permitiu á ASCM participar,
como referente, en distintos actos promovidos
con motivo do 5-D (Día Internacional do
Voluntariado). A voluntaria do Ano, acudiu,
xunto á nosa presidenta ao plató itinerante
instalado na Praza de España pola Xunta
de Galicia e exerceu de voceira no webinar
oficial do concello de Ferrol. A nivel nacional,
participamos dos actos programados por
Reconoce.

Acompañamento Fene.

Open Tenis Club de Campo.

Campaña 5 -D Red Reconoce.

Formación (Pre Covid).

Sensibilización (Pre COVID)

Campaña 5-D Xunta de Galicia.
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GALA VOLUNTARIADO:
Anualmente, na ASCM concedemos o
galardón á persoa voluntaria do ano.
Neste ano complicado, a entidade non
quixo deixar de render homenaxe a tódalas
persoas que fan posiblle o noso traballo
e facendo uso das novas tecnoloxías,
organizou unha gala virtual.
Isabel Castro foi elixida Voluntaria do Ano. A
persoa repescada polos compañeiros foi
Gonzalo Sueiras e Rebeca Ogando e María
Pita completaron o elenco finalista.
En substitución do tradicional evento
presencial, organizamos un evento online
en streaming que acadou medio milleiro
de visualizacións en YouTube e Facebook
Live.

Neste evento contamos coa colaboración
da Asociación de Persoas Xordas de
Ferrolterra que aportou o seu servizo de
intérprete de lingua de signos coa fin de
facer o acto máis accesible. Ademais,
quixeron trasladar o seu apoio e recoñecemento
as alcaldías de Valdoviño, Neda, Narón,
Mugardos, Ferrol, Fene e Cabanas.
Asimesmo, o presidente da Xunta de Galicia,
Alberto Núñez Feijóo e a Directora Xeral de
Voluntariado, Cristina Pichel, participaron
no acto.
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ÁMBITO PSICOSOCIAL:
ASCM adoita desenvolver numerosas
e diversas actividades neste eido,
traballando nas necesidades emocionais e
afectivas; promovendo accións que favorezan
o empoderamento persoal; creando grupos
culturais e de lecer.
O apoio ás persoas con discapacidade é
fundamental para promover un contexto
que favoreza a súa autonomía e inclusión.
O ano comezou coa participación na
cabalgata solidaria do concello de Narón.
A pandemia obrigou a reorientar este tipo
de actividades a un entorno máis virtual.
ASCM desenvolveu unha iniciativa aberta
e participativa para arrincar un sorriso
durante o confinamento domiciliario: a
recuperación do blog “Risolandia” e a creación
dun banco sonoro de gargalladas no que
maiores e pequenos aportaron felicidade
virtual.

As sesións de cinema, foron realizadas
de xeito online e participativo nas sesións
“AluCine con ASCM” nas que se analizaron
distintas películas sobre discapacidade
mediante divertidas probas.
Realizamos un bingo virtual solidario, no
mes de decembro, no que contamos
coa colaboración de Gadisa, Cande
Interiorismo e máis Electrodomésticos
Gato.
Durante a pandemia desenvolvimos
unha serie de ximcanas temáticas virtuais, a
través de WhatsApp. Nestas actividades
participaron persoas de moi distintas
idades.
Os temas a desenvover foron os seguintes:
• Reciclaxe
• Cultura Galega
• Samaín,...

Ximcana Virtual.
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Ximcana Virtual.

Bingo virtual.

AluCine con ASCM.

Persoas premiadas no Bingo.
Cabalgata Narón.

Samaín ASCM
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DIXITALIZACIÓN:
A entidade no seu Plan Estratéxico
recolle a importancia da dixitalización. Un
esforzo de transformación que ASCM ven
desenvolvendo de xeito progresivo, no
tratamento de datos, o traballo a través
das Sedes Electrónicas, etc. Esta bagaxe
permititu instaurar o teletraballo de xeito
eficaz e manter a actividade a un alto
redemento durante a pandemia.
A atención telemática púxose en marcha o 14
de marzo, en horario habitual, a través de
distintas vías: correo electrónico, teléfono,
WhatsApp ou Redes Sociais.
Nun primeiro momento, os esforzos
estiveron centrados en detectar e dar
resposta ás principais necesidades do colectivo
durante a pandemia.
Ademais dos seus recursos ASCM,
recompilou e difundiu información relativa
aos servizos, medidas, etc. adoptados por
administracións e organismos fronte á
COVID-19, así coma outros recursos de
interese.
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Ademais, a equipa de voluntariado
inclusivo da ASCM concentrou as súas
forzas nunha acelerada aprendizaxe de
plataformas e ferramentas que permitisen
manter a actividade da entidade; evitando o
illamento das persoas durante o confinamento.
Este escenario de teletraballo permitiu
ampliar o alcance xeográfico da entidade.
Calquera persoa pode converterse en Voluntario
Virtual da ASCM; con total flexibilidade
horaria e desde a súa casa.
Así, ASCM adaptou distintas actividades
ao formato online. Destacou a súa
participación en diversos webinars de
interese convocados por entidades,
administracións e organismos de
referencia dentro do Terceiro Sector.
A principal proba do importante exercicio
de adaptación virtual foi a Asemblea
Anual que acadou un importante nivel de
participación.
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COLABORACIÓNS:
ASCM continúa na súa liña de reforzar o
traballo en rede e as sinerxias e alianzas
con distintos axentes sociais.
Nun 2020, marcado pola pandemia,
a entidade desenvolveu distintas
colaboracións. No plano máis institucional
ASCM asinou convenios de colaboración
cós concellos de Ferrol, Narón e Fene.
A equipa de Voluntariado Inclusivo
colaborou có concello de Fene na iniciativa
de acompañamento teléfono “Botámosche
un cable?” na que se realizaron máis de
13.000 minutos de chamadas ás persoas
beneficiarias do servizo.
A colaboración có concello de Ferrol
ampliouse con motivo do Día Internacional
das Persoas con Discapacidade, no que
elaboramos un laboratorio de inclusión
participativo e integrador que podes visitar
en:

www-3-12ferrol.net
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Asimesmo, mantivemos presenza e apoio
á Equiocio Social que, na presente edición,
tivo que adaptar o seu formato á nova
normalidade.
Ademais, ao longo de 2020, persoeiras
coma a cantante, Guadi Galego, ou a actriz,
Isabel Risco, prestaron a súa colaboración
en distintas pr-opostas audiovisuais da
ASCM.
A nivel nacional, ASCM, asinou un convenio
de colaboración coa app de mapeo de
plazas PMR Park4Dis; participando en
webinars con entidades de distintos
puntos xeográficos.
Durante o mes de marzo, asistimos como
ONG convidada ao encontro MeetUp
WordPress Ferrolterra.
A pesares das complicadas circunstacias
que está a atravesar o turismo, os
hoteis colaboradores mantiveron o seu
compromiso coa campaña de huchas
solidarias Euro Plus. Ademais aumentou a
carteira de Empresas Amigas da entidade.

Convenio Concello Ferrol.

Laboratorio de Inclusión Ferrol.

Presentación Equiocio.

Sinatura convenio Emp. Amiga.

Convenio de colaboración Fene.

WordPress Ferrolterra. (Pre Covid)
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Có obxectivo de premiar a fidelidade dos
nosos socios, a ASCM desenvolve a campaña
“Empresas Amigas da ASCM”, consistente
na sinatura de acordos de colaboración
con diferentes empresas da comarca de
Ferrolterra nas que os socios da ASCM gozan
de determinados descontos, privilexios ou
promocións á hora de facer as súas compras.
LISTADO DE EMPRESAS:
Podedes consultar todos os descontos nos
locais da ASCM ou no blogue de empresas
amigas: empresasamigasascm.blogspot.com.es
»»Abogados Díaz & Carneiro
»»Agenjo Ortopedia S.C.I.
»»A tenda de Sara
»»Alain Afflelou (C.C Parque Ferrol)
»»Alain Afflelou (Narón)
»»Alain Afflelou (C.C. Alcampo Ferrol)
»»Aquativos
»»Área 7
»»Bermejo Blanco Correduría de Seguros
»»Bio-Zen Narón
»»Buceo Ferrol
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»»Calzados Mara
»»Cande Interiorismo
»»Cascudo Fontao, Sl
»»Central Librera Ferrol, SL
»»Centro Activa
»»Centro Clínico Betanzos 60
»»Centro de Masajes y Fisioterapia Tosi
»»Centro Dental María Soto
»»Centro Dental San Pablo
»»Centro de Masaje Paula Mayobre
»»Centro Médico Psicotécnico Ntra. Sra. Chamorro
»»Centro Óptico Narón
»»Clínica As Pontes
»»Clínica Dental Alejandro Casas Manso
»»Clínica Dental Dr. Aullón
»»Clínica Médica El Puente
»»Clínica Podológica Juan Luis Carballo
»»Clínica Podológica María Pita Graña
»»Clínica Podológica Porta
»»Clínica Podológica Serantes
»»CRC Abeiro
»»Darío Javier López Rubio. Fisioterapia
»»Doble L. Peluquería Familiar. Proyecto Social
»»Duplex Cinema
»»Electrodomésticos Gato
»»Error Ferrol
»»Estética Geral
»»Espejo Mágico
»»Exclusivas Iglesias - Ortopedia
»»Farmacia Isabel Campo
»»Ferretería y Construcciones Sar
»»Fersay Grupo etco

»»Floristería Sedes
»»Fotografía Noelia Soto
»»Gabinete Técnico Dental San Pablo
»»Gran Hotel de Ferrol
»»Grupo EMS
»»Hotel Odeón. Spa Wellness Center
»»Interfilm Narón
»»Interiores Velvet
»»Iria Malde Psicóloga
»»Jofil Fotografía
»»Joyería Narón
»»Koke´s Ropa Infantil
»»La Florista del Castillo
»»La Guagua - Servicios Socioculturales
»»La tienda de Emma
»»Lavandería de La Avenida.
»»Limpiezas Limnova
»»Mesón - Sidrería Mandeo
»»My Gym S.C.
»»Narón Visión S.L.
»»Neumáticos Soledad, Confort Auto
»»Neuraxis
»»Opticalia Callao
»»Óptica La Gándara
»»Óptica Novalux
»»Óptica Valero
»»Os Ratiños Habilidosos
»»Pandifiesta
»»Parque Infantil Marinolandia
»»Peluquería Raiola
»»Perfumería Ana
»»Políclina Psicotécnico Carmen Carballo
»»Policlínica Sol

»»Psicóloga Sofía Bellón Yáñez
»»Psicotécnico Abrente
»»Psicoterapia y Trauma Natalia Seijo
»»Reportajes Lux
»»Salón Laura de la Iglesia
»»Seguros Cascudo
»»Serma Dependencia
»»Spa Odeón
»»Talleres M. Pena
»»Teavi
»»Telepizza Ferrol (Avda de Esteiro)
»»Telepizza Narón (Calle San Andrés)
»»Temadi
»»Termas de Cuntis
»»Tu hogar en Buenas Manos
»»Viajes Ecuador
»»Viajes Paco
»»Viveros Florgalicia
»»Zapatería y Cerrajería 24 horas
»»Zoom Psicólogos
»»¿Qué é o Programa Empresa Amiga?
»»A través deste programa a ASCM aglutina a
empresas de Ferrol e a súa comarca que ofrecen aos
nosos asociados unha serie de vantaxes e descontos.
»»¿Eres Empresa?
»»Se tés unha empresa e queres ser parte do noso
Clube de Empresas Amigas, podes contactar con
nós nos teléfonos 981 35 14 30 e 981 38 53 66.
Facilitarémoste toda a información que precises.
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COMUNICACIÓN:
Sabedores de que todo comunica,
na ASCM poñemos especial mimo
nos distintos niveis de comunicación
existentes na entidade.
Coidamos a comunicación interna
mediante reunións periódicas que garantan
o cumprimento dos principios do plan
estratéxico e fomenten a creatividade e a
innovación.
A comunicación coa comunidade da
entidade lévase a cabo, de xeito diario,
mediante a canle de WhatsApp “ASCMÓVIL”
que nacía o pasado ano e que, ao longo de
2020, trasladou un total de 340 WhatsApps
ás persoas subscritas. Asimesmo faise un
envío de información periódica relevante vía
SMS ás persoas socias.
Afianzamos, ano tras ano a presenza
orgánica, en redes sociais con máis de
3.500 seguidores globais e contas abertas
en Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube
e Instagram; destacando especialmente
os datos desta última que duplicou
seguidores respecto do pasado ano.

A visibilidade a través dos medios de
comunicación de masas segue a ser vital
para a ASCM e o colectivo de persoas
con discapacidade. Ao longo do 2020,
ASCM acadou 203 impactos en medios
convencionais e dixitais.
A pandemia acelerou a necesidade de
intensificar as novas vías de comunicación
e ASCM optou por unha transformación
total; realizando a primeira asemblea
virtual da súa historia. Incrementouse,
asimesmo, a cantidade de contido
interactivo e audiovisual proposto e
xerado pola propia entidade. Liñas nas que
continuaremos a traballar fortemente nos
vindeiros anos.
A divulgación da ASCM aposta polo
soporte multiplataforma e comunicación
con #coRazón. Unha fórmula da que podes
tomar parte, seguindo os nosos perfís
sociais, os blogs especializados ou a nosa
páxina web.
www.ascmgalicia.org
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Séguenos en: @Ascm_Galicia

Día Mundial da Radio (Pre COVID).
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CAMPAÑAS VIRTUAIS:
Seguir apostando por un maior grao de
independencia económica e capacidade de
autofinanciamento é un dos obxectivos
da ASCM. Durante o 2020 a entidade
traballou a súa estratexia de crowdfunding
coa creación de perfís en PayPal e Bizum
(00498) e a activación das doazóns vía
Facebook e Instagram.

En materia de autofinanciamento,
destacou a campaña de captación online
de “Abre las puertas a la inclusión”. Grazas ao
altruísmo das persoas doantes acadamos
preto dos 3.500 euros, necesarios para
a instalación dunha porta automática que
garante unha maior accesibilidade á nosa
Sede de Ferrol.

Nesta mesma liña, ASCM, está incorporada
na plataforma de compras solidarias Wapsi.
org. As persoas que desexen realizar unha
compra online, e o fagan a través de www.
wapsi.org, poderán colaborar coa nosa
entidade sen ningún tipo de sobrecusto
para elas.
Asimesmo, púxose en funcionamento
a campaña Yo cumplo con ASCM, para
celebrar os aniversarios de xeito solidario.
Se vas cumprir anos e queres que o teu
agasallo sexa a inclusión, non dúbides
en contactar connosco ou buscar á nosa
entidade no apartado correspondente en
facebook e celebrar de xeito solidario.
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En ASCM seguiremos a traballar nesta
mesma liña e lembramos a posibilidade
de asociarse á entidade como persoas
colaboradoras.

TRANSPARENCIA E BO GOBERNO:
A transparencia e o bo goberno son
cuestións fundamentais na ASCM.
Traballamos arreo para ofrecer información
detallada e clara sobre a situación da nosa
entidade.
No 2020 acadamos un importante logro,
en materia de transparencia, ao acadar o
selo da Fundación Lealtad. Este distintivo, de
nivel nacional, acredita que cumprimos cós
9 principios de transparencia
A Asemblea, celebrada anualmente,
requiridos polo organismo.
garante a tódalas persoas socias a súa
participación na aprobación das contas
Asimesmo, ASCM conta con Redes Sociais que serán executadas pola entidade.
totalmente verificadas e con canles de
información actualizados.
En materia de bo goberno, a entidade
destaca polo aliñamento do seu Plan
Na páxina web da entidade están
Estratéxico cós ODS (Obxectivos de
compartidos, de xeito público, os informes Desenvolvemento Sostible) da Axenda 2030.
de auditoría e contas, o organigrama e
CV´S da Xunta Directiva, o Plan Estratéxico,
etc. Todas aquelas persoas interesadas
poderán acceder a toda a información.
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FINANCIAMENTO:
Traballar pola plena inclusión das persoas
con discapacidade é posible grazas a
distintas fontes de financiamento. Na
seguinte matriz de gasto, pódese ver,
expresado en %, o investimento realizado
pola entidade en 3 piares fundamentais: o
cumprimento da misión, a captación de fondos
e os gastos administrativos.
Administración

13,38%

20,99%
Captación
de fondos

A COVID-19 transformou, de xeito
transversal, o modo de facer en tódalas
áreas. A captación de fondos está a vivir
unha auténtica transformación dixital.
A hucha solidaria, Panchita, tivo que
adaptarse ás novas tecnoloxías e dar o salto
de eventos presenciais ao panorama
virtual, sen perder a súa esencia.

Nas contas do 2019, a ASCM, recibiu
para o seu financiamento achegas de
Misión
administracións e organismos públicos,
65,2%
que representan o 70,13 % do total,
A Asociación Sociocultural “ASCM” recibe, para o seu financiamento, achegas de administracións e
privados,
12,09%,
aportacións
das(12,09%),
persoas
organismos públicos,
que representan
o (70,13%)
do total, privados
aportacións dos
socios/as (8,07%) e donativos (9,71%).
socias 8,07% e donativos, 9,71%.
80

Acadar un maior autofinanciamento
e orientar o crecemento da entidade
cara a innovación e o
desenvolvemento sostible son os
grandes retos que ASCM encara
neste presente complexo.
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FINANCIADORES:
ORGANISMOS PRIVADOS

Transportando Soños

ADMINISTRACIÓNS LOCAIS

Acompañamento
telefónico

Convenio de
colaboración

Convenio de
colaboración

ADMINISTRACIÓNS PROVINCIAL E AUTONÓMICA

Transporte Adaptado ASCM
"DICOT"

SERVAUX
ACTÚA
AUTO-ÍN

COMPE
Voluntariado Sénior
Voluntariado Inclusivo
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VANTAXES DE COLABORAR!
Como Entidade de Utilidade Pública, as doazóns á
ASCM conlevan unha serie de vantaxes fiscais.
Consulta na seguinte táboa as deducións a aplicar
para persoas físicas e xurídicas, solicitando o teu
certificado de doazón.
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ASÓCIATE OU COLABORA COA
TÚA DOAZÓN!

00498

paypal.me/ascmegalicia

SE TES UNHA EMPRESA, PODES...
Facela socia cunha achega regular e periódica
Realizar doazóns e/ou financiar proxectos
Sumarte á carteira de Empresas Amigas
Realizar Voluntariado Corporativo
Patrocinio e mecenado
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