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ANEXO I: SERVIZO DEDALEIRA 
 

1. INFORMACIÓN DA ENTIDADE E ANTECEDENTES DO PROXECTO: 
A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), nace no ano 1990, co fin de dar resposta ás necesidades 
das persoas con discapacidade en Galicia. Dende aquela, buscamos conseguir a plena inclusión das persoas con discapacidade 
en todos os ámbitos da sociedade a través da defensa e a promoción dos seus dereitos, da reivindicación do cambio social, da 
potenciación do asociacionismo e da prestación de servizos que satisfagan as súas necesidades e expectativas. COGAMI 
traballa de maneira directa nas seguintes áreas: 
 
ÁREAS DE ACTIVIDADE: 

 Información, orientación e asesoramento en 
discapacidade. 

 Formación. 
 Servizo de Intermediación Laboral. 
 Asesoramento ao auto-emprego. 
 Intervención Social. 
 DEDALEIRA: Servizo de asesoramento 

afectivo-sexual, no que se inclúe a Unidade 
QUERELAR. 

 Voluntariado. 
 Dinamización do movemento asociativo. 
 Actividades de lecer. 
 Asesoramento sobre Accesibilidade e 

Produtos de Apoio. 

 
 Servizo de préstamo de produtos de apoio. 
 Transporte adaptado. 
 Centros de recursos para persoas con 

discapacidade (Centros de atención diúrno-
terapéuticos, e Centros ocupacionais).   
  

ÁREAS DE XESTIÓN: apoian ao desenvolvemento das 
áreas de actividades de maneira transversal. 

 Asesoría legal. 
 Comunicación. 
 Administración e finanzas. 
 Recursos Humanos. 
 Proxectos.  
 Calidade. 
 Informática.

Contamos con 7 oficinas e con 5 Centros de Recursos para Persoas con Discapacidade, nas que prestamos servizos 
directamente a cerca de 20.000 persoas ao ano. Ademais colaboramos con diferentes administracións a todos os niveis na 
implementación de políticas e accións relacionadas coas persoas con discapacidade participando con outras organizacións de 
carácter nacional e europeo e representando as súas 53 entidades membro ante as administracións. 
No ano 2006, comezamos un proceso de implementación dun sistema de xestión da calidade baseado nos oito principios da 
xestión da calidade: liderato, orientación aos principais grupos de interese da entidade, participación do persoal, xestión por 
procesos, enfoque de sistema para a xestión, mellora continua, enfoque baseado en feitos para a toma de decisións e relacións 
mutuamente beneficiosas cos principais provedores da entidade. Como parte deste proceso, no ano 2013 a nosa organización 
obtivo o SELO DE EXCELENCIA EUROPEA 400+EFQM.  
Pero algo do que estamos moi orgullosos, e que avala a nosa capacidade técnica e de xestión, son os resultados que fomos 
conseguindo nos 25 anos de historia. Algúns exemplos deles son: 
 

FORTALECEMENTO DO MOVEMENTO 
ASOCIATIVO DENDE O ANO 1990 
Xestión e acompañamento no proceso de ingreso 
en COGAMI das 53 entidades membro actuais. 
Mais de 3.500 demandas de asesoramento ou 
información para a xestión económica, financeira, 
fiscal e laboral realizadas polas entidades membro 
resoltas. 
SERVIZO DE INFORMACIÓN E 
ASESORAMENTO DENDE O ANO 1990 
Mais de 68.300 consultas atendidas. 
Xestionados mais de 3600 Recursos Sociais. 
SERVIZO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DENDE O 
ANO 2003 
Na Área de Muller, atendéronse a mais de 2.800 
persoas. 
Na Área de Menores, foron atendidas mais de 390 
familias. 
Mais de 2.350 persoas atendidas na Área de 
grandes discapacidades. 
Mais de 2.929 persoas atendidas no Servizo de 
información, asesoramento e orientación e Servizo 
de Intervención Social. 
CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN E 
SENSIBILIZACIÓN DENDE O ANO 2002 
Preto de de 1.250 xornadas de sensibilización e 
concienciación e charlas de prevención. 
SERVIZO DE VOLUNTARIADO E 
SENSIBILIZACIÓN DENDE O ANO 2002 
Mais de 2.200 persoas voluntarias teñen participado 
en proxectos voluntariado realizados por COGAMI 

ou as súas entidades membro, cunha media 
superior ás 200 persoas voluntarias/ano. 
PROXECTOS DENDE O AÑO 1992 
Preto de 600 proxectos presentados. O 60% destes 
proxectos aprobados, tales como: 
Iniciativa HORIZON: 5 proxectos desenvoltos entre 
os anos 1993 y 1999 cuxo obxectivo era contribuír á 
modificación de políticas e prácticas de formación e 
emprego específicas de persoas con 
discapacidade.  
9 proxectos desenvoltos dentro do programa 
Europeo Leonardo  Da Vinci entre os anos 1996 y 
2009, un destes proxectos consistiu por exemplo no 
desenvolvemento dun sistema de xestión para 
persoas empregadas para que poidan manter o seu 
posto de traballo no caso de que lles sobreveñan 
unha discapacidade ou aumente o seu grao de 
discapacidade (Proxecto DmfER).  
11 proxectos desenvoltos no marco do programa 
europeo Xuventude e Xuventude en Acción, dos 
que por exemplo xurdiu en Proxecto GAVEA 
(Galicia Vela Adaptada), que aínda hoxe 
desenvolvemos. 
7 proxectos desenvoltos no marco da Iniciativa 
EQUAL, sobre temática de: Inserción Laboral e 
desenvolvemento rural, accións para o fomento da 
conciliación, etc. 
Mais de 15 proxectos enmarcados en outras 
iniciativas europeas (SÓCRATES-GRUNDTVIG, 
Iniciativa INTERREG, PROGRAMA CULTURA, 
Programa De Mobilidade...), dos que destaca o 
Proxecto Artability do programa GRUNDTVIG, que 
foi seleccionado como exemplo de boa práctica 
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pola Unión Europea. 
Primeira Certificación ISO 9001:2008 de Centros 
Especiais de Emprego en Galicia: TRAMEVE, 
COREGAL E HORNOS LAMASTELLE 
2 proxectos de Cooperación Internacional.  
4 proxectos no marco do Programa Europeo 
Erasmus.  
Mais de 100 Proxectos xestionados directamente 
dende esta área en colaboración con entidades 
públicas e privadas, como por exemplo a creación 
do CEGADI, pioneiro en Galicia e en fase de “posta 
en marcha”. 
CALIDADE DENDE 2006 
Obtención da certificación ISO 9001:2008 do 
Servizo de Intermediación Laboral no ano 2007. No 
2008 ampliouse o alcance incluíndo ao Servizo de 
Formación. 
Obtención do SELO COMPROMISO HACIA A 
EXCELENCIA 200+EFQM en novembro de 2009. 
Obtención do SELO EXCELENCIA EUROPEA 
300+EFQM en novembro de 2011. 
Obtención do SELO EXCELENCIA EUROPEA 
400+EFQM en novembro de 2013, o cal se ven 
renovando cada 2 anos e actualmente está en 
vigor. 
Elaboración dun Manual de Procesos para os 
Centros de Recursos de COGAMI en 2011. 
Elaboración dun primeiro Plan Estratéxico 2009-
2012 de COGAMI.  
Elaboración do Plan de Igualdade da entidade no 
ano 2010. 
Elaboración do Plan Estratéxico 2013-2015. 
Elaboración do Plan Estratéxico 2016-2019. 
Participación activa no Club de Benchmarking e no 
Club de avaliadores Sociais EFQM promovidos por 
la FUNDACIÓN DEVELOP. 

 

LECER DENDE O ANO 2002 
Preto de 5.350 actividades de Lecer: excursións, 
viaxes, visitas, celebracións, festivais,… con máis 
de 28.300 persoas participantes. 
Cerca de 3.750 persoas navegaron co Proxecto 
GAVEA desde el año 2002. 
ACCESIBILIDADE DENDE O AÑO 2003 
Máis de 3.150 consultas atendidas en quince anos 
de funcionamento. 
Máis de 60 proxectos desenvoltos. 
Máis de 100 seminarios e charlas de sensibilización 
impartidas. 
49 participacións cos poderes políticos para 
mellorar as normas de accesibilidade. 
O SIL (SERVIZO DE INTERMEDIACIÓN 
LABORAL) DENDE 1996 
20.500 usuarios/as na base de datos. 
42.000 orientacións laborais. 
10.000 empresas visitadas. 
3.200 entidades visitadas. 
17.200 ofertas captadas. 
28.200 contratacións realizadas a persoas con 
discapacidade.  
43 iniciativas empresariais en activo a través do 
SIL-Emprende. 
SERVIZO DE  PRÉSTAMO DE PRODUTOS DE 
APOIO. DESDE 2014 
138 solicitudes atendidas. 
CREACIÓN DO SERVIZO DEDALEIRA E 
UNIDADE QUERELAR DENDE O ANO 2017 
Ao redor de 1.200 persoas resultaron beneficiarias 
do servizo de atención afectivo sexual e detección 
de delitos contra a identidade sexual das persoas 
con discapacidade. 
 

Nos máis de 25 anos que ten COGAMI, son moitos os recoñecementos cos que conta polos programas que realiza a favor 
das persoas con discapacidade. 
 

Recoñecementos do ano 2019 
- Premios OCAwards durante o XX Aniversario 
desta cadea hoteleira como recoñecemento a 
COGAMI pola súa loita polos dereitos das persoas 
con discapacidade. 
Recoñecementos 2018 
-Medalla do Parlamento de Galicia 2018, como 
recoñecemento pola súa traxectoria a favor de  
colectivos máis vulnerables. 
-O Proxecto “ARTABILITY” seleccionado como 
unha boa práctica, dentro dos proxectos 
ERASMUS+. 
-Mención a COGAMI nos Premios Voluntariado de  
Galicia 2018 que se entregaron en Ourense 
durante o XX Congreso Estatal de Voluntariado. 
Recoñecementos 2017       
-Premios RSE Galicia 2016 mención ao Centro de 
Recursos Trameve dentro da categoría de pequena 
empresa do ámbito ambiental. 
Recoñecementos 2016 
-COCEMFE Almería Premio FAAM Oro Almería á 
inclusión laboral.                         
-Premio Especial Carrefour Pymes 2016 a 
Hornos Lamastelle.                                                   
Recoñecementos 2015 
-Premio Banco Popular por potenciar o emprego 
ás persoas con discapacidade. 
-Premio Dolmen de Oro a favor da inclusión social 
e laboral pola labor que fai COGAMI.                     

-Recoñecemento a través dun diploma a COGAMI 
pola participación no proxecto que premiou en 
Dubai ao Concello de Pontevedra pola súa 
accesibilidade.   
-Accésit á Caixa á información e transformación 
social ao programa Aprendendo a coñecernos que  
se presentou na convocatoria Promoción á 
autonomía e atención á discapacidade e 
dependencia.         
Recoñecementos 2014    
-Premio da Fundación ABRENTE ao stand de 
COGAMI que tivo exposto na xornada sobre 
discapacidade que  
se celebrou na Coruña polo seu espazo máis 
sensibilizador. 
-Premio Proxectos Visibles. Agrupación 
Empresarial de Sociedades Laborais de Galicia 
AESGAL. Recoñecen o estudio e as propostas de 
mellora das ferramentas de difusión que ten 
operativas COGAMI: web e redes sociais.  
-Accésit ao concurso de ideas para mellorar a 
accesibilidade desde o Parrote e o Paseo Marítimo 
ao Xardín de San Carlos e a Muralla en A Coruña. 
Recoñecementos 2013                                          
-Premio Integra BBVA ao grupo empresarial 
Galega de Economía Social.                            
-Premio da Unión Federal de Policía. Recoñecen 
a traxectoria de COGAMI en favor do colectivo das  
persoas con discapacidade.                                      
-Premio Emprendedores del Polígono virtual 
Galicia de Ourense.                      
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Recoñecementos 2012                                            
-Premio recoñecemento da Fundación Repsol.     
-Premio ao Cidadán Empoderado 2012 pola 
colaboración con Agareso nos obradoiros de 
radio da Fundación Cibervoluntarios.         
-Premio Miguel Hernández ao servizo de 
Formación.                                                   
Recoñecementos 2011  
-Premio ao Compromiso Social e a Creación de 
Emprego da Fundación CEL (Confederación de 
Empresarios de Lugo).                                           
-Premio do Colexio Oficial de Traballo Social de 
Galicia.                
-Premio Entidade  do ano do periódico Santiago 
Sete en 2011.                                             
Recoñecementos 2010                                       
-Premio ao Portal de Accesibilidade da 
Secretaría  
Xeral de Innovación e Modernización Tecnolóxica.  
Recoñecementos 2009   
-Premio ASPID á normalización das persoas con 
discapacidade.   
Recoñecementos do ano 2007    
-Premio VAGALUME  pola labor de información, 
asesoramento e emprego no colectivo da 
discapacidade, organizado polo Concello de 
Santiago de Compostela. 
Recoñecementos do ano 2006 

 
-Premio Fundación GIMM de Barcelona ao Grupo 
Empresarial COGAMI. 
Recoñecementos 2005 
-1º Premio EGANET (Empresas Galegas de 
Internet)  
na categoría de tecnoloxías accesibles para 
persoas  
con discapacidade. 
-Premio do “Consello Galego de Cooperativas”. 
-Accésit no concurso de iniciativas de 
proxectos cooperativos experimentais concedido 
por CETMAR (Centro Tecnolóxico do Mar). 
-1º Premio FUNDETEC na categoría de 
discapacidade polas actividades de Formación a 
Distancia e Novas Tecnoloxías en funcionamento. 
Recoñecementos 2002 
-Proxecto MESTRE, elixido entre os 10 mellores  
proxectos europeos de formación para o emprego. 
-Medalla de Prata de Galicia 2002. 
-Premio Manuel Beiras 2002 pola promoción do 
uso  
do galego en todas as actividades de COGAMI. 
Recoñecementos 1994 
-3º Premio Helios da Unión Europea polo uso das 
novas tecnoloxías para a inclusión da persoas con 
discapacidade no proxecto e sistema de educación 
a distancia “DELFOS” desenvolvido por COGAMI. 
 

2. DESCRICIÓN BREVE/ FUNDAMENTACIÓN DO PROXECTO: 

A sexualidade é un compoñente esencial na integridade dunha persoa. Esta integra elementos físicos (biolóxicos), psicolóxicos 
(emocionais, intelectuais) e sociais (históricos, culturais) do individuo. Para que unha persoa teña total autonomía e participación 
social debe existir un equilibrio entre estas dimensións, non podendo obviar ningún dos compoñentes. 
Segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), a sexualidade “é un aspecto central do ser humano, presente ao longo da súa 
vida, no que se abarca o sexo, as identidades e os papeis de xénero, o erotismo, o pracer, a intimidade, a reprodución e a 
orientación sexual.”  
A sexualidade en persoas con discapacidade é unha realidade ocultada, negada e ignorada polo resto da sociedade, inclusive 
chega a observarse que existen diferentes tabús onde se presenta esta dualidade (discapacidade-sexualidade): ben sexa como 
persoas asexuais ou no caso da discapacidade intelectual como eternos infantes. 
Estes prexuízos traen como resultados a desatención e a invisibilización dunha realidade na que preto dun 90% das persoas con 
discapacidade intelectual sofre abusos sexuais algunha vez na súa vida, segundo o informe das Nacións Unidas publicado no 
2010, tamén no mesmo informe descríbese outra realidade na que o 80% das mulleres con discapacidade son vítimas de 
violencia e abusos. 
Con esta realidade sobre a mesa xurdiu a necesidade DE CREAR E FORTALECER UN SERVIZO DE ATENCIÓN E 
PROMOCIÓN DA AUTONOMÍA-AFECTIVO-SEXUAL DESTINADO ÁS PERSOAS CON DISCAPACIDADE E A SÚA 
CONTORNA AFECTIVA (parellas, familiares e persoas do seu entorno social ou institucional), denominado 
“DEDALEIRA”.  
Este servizo permite desenvolver accións de asesoramento individualizado relacionados coa afectividade e a sexualidade das 
persoas con discapacidade e a súa contorna afectiva (parella, familiares, e persoas do seu entorno social ou institucional) 
promovendo a autonomía afectivo-sexual e fomentando os seus dereitos reprodutivos, proporcionando ás persoas usuarias 
diferentes niveis de atención: dende a resolución de consultas, a intervención puntual e a intervención continuada, ofertándolles 
ferramentas: terapia psicolóxica e social, intervención psico-social e asesoramento. Ademais damos servizo a través de formación 
específica a diferentes entidades e profesionais que traballan con persoas con discapacidade, no ámbito da sexualidade, para 
fortalecer e sensibilizar sobre a visión da sexualidade entre as persoas con discapacidade.  
A nivel interno, e en base ás necesidades observadas, iniciouse a elaboración dun protocolo de actuación e detención ante delitos 
de natureza sexual. Ademais, creouse unha páxina web que sirve como punto de información e consulta sobre sexualidade, así 
como un medio de denuncia ou consulta no referente a situacións de violencia sexual. 
Para que o servizo chegase a un maior número de persoas beneficiarias, tivo moita importancia o traballo en rede con entidades 
do terceiro sector, administracións públicas e colexios profesionais para os casos que precisasen dunha derivación.  
Dentro do propio Servizo “Dedaleira” creouse a UNIDADE “QUERELAR”; que é unha unidade de prevención, detención e 
intervención ante situacións contra a liberdade e indemnidade sexual, que ofrece unha resposta específica as persoas con 
discapacidade vítimas de delitos contra a indemnidade sexual, así como a detención precoz de delitos sexuais e/ou situacións de 
abuso, promovendo a autodeterminación sobre o propio corpo a través dunha atención accesible e adaptada ás características e 
necesidades propias, e que trata de establecer protocolos de actuación con axentes xudiciais, corpos e forzas de seguridade do 
estado, colexios profesionais, entidades do terceiro sector, asociacións, e administración autonómica que aseguran unha garantía 
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no exercicio de dereitos. 
Este servizo busca dar atención a todas as persoas con discapacidade que vivan ou vivisen unha situación de violencia sexual ao 
longo da súa vida, dende a súa posta en marcha (a finais do ano 2016). 
A finalidade da unidade Querelar é dar cobertura ás necesidades derivadas da situación de violencia, intentar restaurar a 
situación na que se atopaba a vítima antes de padecela e paliar os seus efectos. 

 

3. LOCALIZACIÓN XEOGRÁFICA/CONTEXTUALIZACIÓN: 

Dende hai mais de 10 anos levamos traballando de maneira específica, cuestións relacionadas coa discapacidade e a 
sexualidade, observando un aumento cada vez maior de demandas e necesidades nesta temática: demandas de asociacións que 
queren recibir formación específica, demandas de orientación en sexualidade ante unha discapacidade sobrevida, necesidades de 
mellorar a saúde das persoas con discapacidade, ou a importancia de profundar nos dereitos reprodutivos das persoas con 
discapacidade, e de contar cun recurso que permita acompañar as persoas que viviron situacións de abuso sexual, acoso, 
violación agresión sexual e intimidación. 
O Servizo “DEDALEIRA”, ten presencia principalmente a nivel autonómico, onde ademais das nosas propias instalacións, 
contamos con convenios de colaboración con entidades e concellos de toda Galicia que nos permite dar cobertura presencial no 
conxunto do territorio. Ademais a través da web/teléfonos/videoconferencias etc..., damos cobertura non presencial a consultas 
doutras autonomías.  
Por outra banda, DEDALEIRA é un recurso que atende de maneira integral a sexualidade e que non está limitado sómente a unha 
tipoloxía de discapacidade, xa que os recursos existentes no ámbito da discapacidade ademais de ser poucos están 
maioritariamente relacionados cos abusos sexuais especialmente en discapacidade intelectual e/ou menores, esquecéndose na 
maioría das veces os aspectos relacionados coa afectividade e a sexualidade e os dereitos das persoas con discapacidade 
relativos a súa sexualidade.  

 

4. A QUEN VAI DIRIXIDO. PERSOAS BENEFICIARIAS: 
 Persoas con discapacidade, conxénita ou sobrevida que precisan de asesoramento afectivo sexual ante 

situacións/problemáticas concretas e/ou que estean vivindo unha situación de abuso.  
 Contorna afectiva e/ou de convivencia de persoas con discapacidade que necesitan información ou apoio ante as 

dúbidas ou as situacións no que o sexual parece problemático ou confuso.  
 Profesionais que traballan no ámbito da discapacidade e buscan asesoramento para traballar a educación afectivo-

sexual na súa contorna laboral, ou sobre como afrontar determinadas situacións e/ou condutas imprevistas para elaborar 
as súas propias pautas de actuación, protocolos ou programacións. 

 Axentes xudiciais, que non saiban como afrontar/ traballar con características asociadas a discapacidades concretas, e 
que precisen de apoio para adoptar protocolos de actuación accesibles. 

 Entidades e asociacións relacionadas coa discapacidade e que estean interesadas en organizar algunha actividade 
relacionada co tema. 

Dende que se puxo en funcionamento esta iniciativa, a principios do ano 2017, o número de persoas beneficiarias directas na 
comunidade autónoma foron ao redor de 1.300: 

 624 persoas con discapacidade que precisaron de asesoramento afectivo-sexual 
 38 persoas con discapacidade que necesitaron de asesoramento e acompañamento ante situacións ou 

problemáticas concretas de violencia ou que están vivindo situacións de abuso. 
 7 Asociacións/ 81 Profesionais que traballan no ámbito da discapacidade e buscan asesoramento para afrontar 

determinadas situacións e/ou conductas de violencia/abuso. 
 533 alumnos/as e 105 profesionais beneficiarios/as do programa de prevención e detección de delitos sexuais 

implementado en 7 Centros de Ensino de Educación Especial Públicos. 
O número de persoas beneficiarias indirectas foron: 

 Máis de 3.000 persoas con discapacidade. 
 Mais de 5 asociacións utilizaron este servizo demandando formación ou asesoramento. 

 

5. OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS: 

O principal obxectivo do servizo é: 
 Fortalecer un servizo de atención e promoción da autonomía afectivo-sexual destinado as persoas con discapacidade, a 

súas parellas, familiares, e as persoas do seu entorno social ou institucional no que se inclúa o asesoramento 
individualizado, accións de formación grupal e o acompañamento e a atención a persoas que teñen vivido situacións de 
abusos. 

 
Entre os obxectivos específicos destacan: 
 Obxectivo específico 1: Promover a autodeterminación sobre o corpo das persoas con discapacidade a través dunha 

atención accesible e adaptada ás características e necesidades propias. 
 Obxectivo específico 2: Facilitar a detención e identificación de situacións contra a liberdade e identidade sexual 

(agresión sexual, violación, abuso sexual, acoso sexual, intimidación, etc...). (Unidade Querelar) 
 Obxectivo específico 3: Sensibilizar e acompañar na capacitación da autodeterminación sobre o corpo das persoas con 

discapacidade a axentes políticos, profesionais e o conxunto da cidadanía. 
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6. ACTIVIDADES E RECURSOS 

Recursos Humanos: contratáronse os seguintes perfís profesionais: 
 1 persoa graduada en Psicoloxía con formación en sexualidade e discapacidade. 
 1 persoa graduada en Traballo Social con formación en sexualidade e discapacidade. 
 A área xurídica da entidade para prestar o asesoramento legal. 
Recursos Materiais: 
 Equipamentos informáticos con acceso á intranet de COGAMI, (un para cada un/ha dos/das profesionais). 
 Material funxible. 
 Deseño da Web e aluguer do dominio. 

Temporalización: Todas as actividades desenvólvense de xeito continuado ao longo do ano. 
 

 

 

 
 
Difusión: Esta iniciativa tivo unha difusión a nivel 
autonómico e nacional mediante diferentes canles: 
Elaboramos unha web propia do proxecto, que non 
só cumpre a función de plataforma de información 
do servizo senón que tamén é un medio para a 
atención, consulta e intervención en situacións 
contra a liberdade e identidade sexual. 
(http://dedaleira.gal)  
 
Ademais utilizáronse os diferentes recursos de 
difusións das entidades como son as webs 
institucionais as redes sociais, boletíns..., así como 
unha campaña de mailing a entidades públicas e 
privadas, servizos sociais e asociacións no ámbito 
da discapacidade. 
Aparte disto, diferentes medios de comunicación a 
nivel nacional e autonómico, fixéronse eco desta 
iniciativa...

 

Ver memoria de comunicación anexa 

 

 

 

 

 
Metodoloxía: A metodoloxía de traballo é integral, participativa intersectorial e con enfoque de xénero. As intervencións  
a nivel psico-social estiveron baseadas nunha metodoloxía centrada na persoa, sen esquecer a importancia do  
traballo en rede, tanto coas administracións públicas, entidades do terceiro sector, colexios profesionais e forzas de  
seguridade.  
Grazas a coordinación e o traballo en rede con outras institucións, o servizo DEDALEIRA, xerou novos aprendizaxes, a 
través do intercambio de experiencias, ademais de optimizar os recursos e dar unha maior visibilidade os recursos 
obtidos. Un dos obxectivos que busca o servizo DEDALEIRA, no futuro, é poñer as bases para crear un protocolo 
unificado entre os diferentes actores: forzas de seguridade, administracións públicas, entidades do terceiro sector e 
centros de formación en pro da liberdade e indemnidade sexual. 
 

Actividades 

 

Obxectivos Actividades 
Promover a autodeterminación sobre o corpo  
das persoas con discapacidade a través  
dunha atención accesible e adaptada ás  
características e necesidades propias. 

 
Desenvolvemento de accións de asesoramento individualizado ou de parella. 
Resolución de consultas e demandas de atención psico-social. 

 
 
 
Facilitar a detención e identificación de  

1. Acompañamento personalizado das persoas que viviron situacións de abuso,  
agresión sexual ou violación. 

 Valoración de casos e asesoramento. 
 Terapia psico-social individual e grupal. 
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Obxectivos Actividades 
situacións contra a liberdade e identidade  
sexual (agresión sexual, violación, abuso  
sexual, acoso sexual, intimidación, etc...). 
Unidade QUERELAR. 

2. Asesoramento e acompañamento legal. 
3. Establecemento de colaboracións con organismos públicos para posibilitar o  

establecemento de protocolos conxuntos en materia de prevención de abuso  
sexual, especialmente nos casos de menores. 

4. Deseño e implementación dun programa de prevención e detección de delitos  
sexuais dirixido a centros de ensino de educación especial públicos, para o  
alumnado, para o persoal profesional docente ou non docente e a súa contorna  
afectiva. 

Elaboración dun protocolo de prevención e actuación de situación de violencia  
Sexual nos centros de ensino galegos. 

Sensibilizar e acompañar na capacitación  
da autodeterminación sobre o corpo das  
persoas con discapacidade a axentes  
políticos, profesionais e o conxunto da  
cidadanía. 

5. Actividades de sensibilización: 
 Elaboración de material informativo. 
 Entrevistas en medios de comunicación 
 Mantemento da web: www.dedaleira.gal. 

Formacións e relatorios. 

 

7. SISTEMA DE SEGUIMENTO E AVALIACIÓN:  
A avaliación deste proxecto foi continua, desenvolvéndose tanto no inicio, como na execución e o final do mesmo. 

Coa avaliación continua puidéronse detectar melloras no desenvolvemento das actividades. Ademais en cada actividade 
implantáronse instrumentos para canalizar a participación das persoas beneficiarias, onde puidesen expor: suxestións, 
melloras ou cambios no desenvolvemento das mesmas. 

Ao finalizar o ano, realizouse unha avaliación final en termos de consecución de obxectivos, que tivo como finalizade 
analizar a consecución dos obxectivos/metas programadas así como unha avaliación en termos de satisfacción onde se 
mediu o grao de satisfacción das persoas usuarias que valoraban diferentes aspectos: metodolóxicos, ambientais, 
recursos, equipo profesionais, e que acadou, unha puntuación de 4.5 sobre 5. 

Por último elaborouse un informe final onde se recollen as conclusións obtidas de todas as avaliacións. 
 

8. OUTRAS CONSIDERACIÓNS:  
Distintos colaboradores e patrocinadores implicados dende os seus inicios: 

Colaboradores: 

 ACADAR (Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia). Dende o Ano 2017 ata a actualidade, existe unha 
colaboración directa na execución do servizo. Esta organización conta cunha ampla experiencia no 
desenvolvemento de programas innovadores dirixidos ás mulleres con discapacidade dende o seu nacemento, no 
2009. A implementación conxunta do servizo foi un éxito establecendo sinerxías e compartindo coñecementos e 
experiencias. As e os profesionais aportados por ambas institucións foron complementarios e a maior parte da 
atención directa á persoa fíxose de xeito compartido entre persoal de COGAMI e de ACADAR . 

 Por outra parte, colaborouse na realización de formacións, relatorios, e conferencias con outras entidades, algunha 
delas son: SOGASEX (Sociedade Galega de Sexoloxía), a AEPS (Asociación Estatal de Profesionais da Sexoloxía), 
os Colexios profesionais de Traballo Social, Psicoloxía e Educación Social, os concellos de: Cambados, Caldas de 
Reis, Vilagarcía, Asociación Galega de Linfedema (AGL), Asociación Abuso e Maltrato Infantil (AMINO GAL), 
Asociación para a difusión e promoción da Sexoloxía (SEXUS Asociación), Asociación Galega de Matronas (AGAM), 
Asociación Estatal de Profesionais da Sexoloxía (AEPS), Asociación Galega de Hemofilia (AGADHEMO), Asociación 
de Familias de Menores Trans (ARELAS), Apoio a Infancia e Mocidade (ARELA), Asociación AVANTE, Asociación 
Galega de Asperger (ASPERGA), Centros educativos de Educación Especial, etc. 

Financiadores: Para poñer en marcha esta iniciativa contouse coa financiación da Fundación Bancaria La Caixa cunha 
aportación inicial de 24.000€, a cal permitiu cofinanciar o servizo entre os meses de xaneiro e setembro de 2017. Neste 
ano 2018, continuouse a desenvolver o servizo coa cofinanciación da Secretaría Xeral de Igualdade, a Dirección Xeral 
de Familias, Infancia e Dinamización Demográfica e coa Consellería de Educación. Para o ano 2019 contouse de novo 
coa colaboración da Fundación Bancaria La Caixa. 

Impacto: O proxecto provocou un impacto significativo no aumento da autonomía afectivo-sexual das persoas con 
discapacidade. 

É salientable o carácter innovador desta iniciativa xa que é o primeiro servizo a nivel estatal de estás características. A 
igualdade de xénero, a interseccionalidade e a accesibilidade son as liñas estratéxicas do proxecto que estiveron 
presentes en todas as accións que se realizaron. Para o desenvolvemento das actividades tívose en conta a propia 
realidade das persoas beneficiarias para incidir na desconstrución no ideario de xénero tan presente na sociedade 
patriarcal, incidindo nas relacións igualitarias do entorno.  

Existiu no proxecto unha iniciativa exclusiva de defensa e promoción dos dereitos das persoas con discapacidade que é 
a Unidade QUERELAR, que como explicamos anteriormente está enfocada tanto a homes como mulleres, pero tendo 
en conta que a realidade déixanos uns datos moi alarmantes, na que o 80% das mulleres con discapacidade son 
vítimas de violencia e abusos, incidimos neste colectivo especialmente, sendo maioritariamente as usuarias deste 
servizo. 

Destino do premio: A obtención do Premio Cidade de Ferrol contribuirá a darlle continuidade ao servizo “DEDALEIRA” e 
a súa unidade QUERELAR. 


