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Mais aínda
seguimos aquí!

2020: o ano que valoramos máis que nunca os COIDADOS,
a FAMILIA, a SAÚDE, a VIDA…

Quen somos?
Unha entidade sen ánimo de lucro da comarca da Limia
declarada de utilidade pública.
A nosa MISIÓN é "Acompañar á xente do medio rural limián
en procesos de desenvolvemento que asumen o desafío de
facer medrar a toda persoa e a todas as persoas”
Traballamos en rede coa Asociación Rural Terra e Xente e
coa Confederación de Centros de Desarrollo Rural.
Formamos parte da Plataforma de Organizacións de Infancia
de Galicia e da Rede Galega contra a Pobreza.
Colaboramos coa Sociedade Galega de Historia Natural.

“

A nosa historia en fitos

MARZO
2020

A COVID-19 modificou por completo as nosas vidas e o noso traballo.
Non rexistramos ningún positivo en persoas usuarias nin traballadoras e voluntarias durante
o 2020.
Aínda que a situación sócio-sanitaria nos fixo cancelar as actividades grupais, conseguimos
darlle continuidade a maior parte dos nosos programas adaptándoos á nova realidade.

A pesar das dificultades do ano 2020,
atendemos directamente:

1468 persoas
PERSOAS BENEFICIARIAS

Directas: 1468
Indirectas:4404
Esporádicas:1150
Totais: 7022

Área educativa e ambiental
62 persoas de CEIPs, escolas, Asociacións etc. participan no Pobo
Escola
103 persoas participan nas xuntanzas de Educación Infantil Familiar
5 concellos da comarca participan no programa EIF
80 xuntanzas de familia en total en locais sociais ou centros educativos
10 persoas participan nos obradoiros formativos de parentalidade positiva
15 persoas reciben asesoramento no punto de atención educativa
70 nenas e nenos participan nalgún programa Concilia
131 nais e pais benefícianse dos programas específicos de apoio á
conciliación
41 persoas participan na actividade Sábados en Familia
20 persoas participan en actividades colaborativas co CEIP de Sarreaus
24 persoas participan en actividades na Aula de Natureza
12 persoas participan en tarefas de limpeza e desbroce do monte
350 persoas participan en campañas de sensibilización
12 persoas colaboran no proxecto “O xardín dos sentidos”

8

Área de atención á comunidade
VIVENDA COMUNITARIA: 12 persoas residen na vivenda
SERVIZOS DE COBERTURA BÁSICOS

102 persoas reciben xantar no seu fogar ou no centro
50 persoas fan uso do servizo de podoloxía
16 persoas reciben apoio na hixiene persoal, curas e outros coidados
16 persoas fan uso do servizo de lavandaría
15 persoas reciben apoio e acompañamento no domicilio
10 persoas son axudadas no control da medicación
37 persoas son acompañadas a citas médicas
3 persoas son acompañadas en períodos de hospitalización
36 persoas fan uso do transporte adaptado
16 persoas reciben préstamo de produtos de apoio
16 persoas fan uso do servizo de incidencias no fogar
53 persoas fan uso do servizo de compras básicas
PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN E ESTIMULACIÓN E ATENCIÓN PSICOSOCIAL

30 persoas reciben atención psicolóxica individualizada
30 persoas reciben rehabilitación e psicoestimulación cognitiva
25 persoas participan en programas grupais de psicoestimulación e de terapia
ocupacional
11 persoas reciben terapia ocupacional no domicilio
22 persoas fan uso do servizo de fisioterapia
29 persoas acoden a actividades de apoio psicosocial
9
12 realizan rehabilitación motora no domicilio

Área de atención á comunidade
ALDEAS ACTIVAS E SAUDABLES: FORMACIÓN, OCIO E TEMPO
DE LECER
47 mulleres acoden a ximnasia e relaxación
45 persoas participan nos obradoiros de memoria
19 persoas participan en alfabetización dixital
20 persoas participan en seminarios específicos formativos
20 persoas participan en charlas de interese xeral
12 persoas participan en saídas
CAPACIDADE INCLUSIVA: ATENCIÓN Á DISCAPACIDADE
36 persoas reciben servizos no centro de inclusión: transporte,
comedor, hixiene, fisioterapia
16 persoas reciben terapia ocupacional no centro e no domicilio
13 persoas reciben atención psicolóxica individualizada
14 persoas participan na actividade Radio Inclu-Limia
12 persoas participan no Xardín dos sentidos
40 persoas participan en actividades inclusivas para a comunidade
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Área de información e participación social
150 persoas, aproximadamente, foron atendidas no Centro de Información Xuvenil e
Comunitario (CIX)
4 postos de Comercio Xusto nos IES
Máis de 500 persoas puideron colaborar co Comercio Xusto nos IES da vila de Xinzo
15 persoas voluntarias da comarca participaron nalgunha actividade do CDR
2 persoas do SVE (Servizo de Voluntariado Europeo) procedentes de Italia e Turquía
300 persoas participan en campañas informativas e de sensibilización polo 8M
30 mulleres participan en obradoiros de apoderamento e intelixencia emocional
30 mulleres participan en obradoiros de afectividade e saúde sexual
15 mulleres reciben atención psicosocial
15 persoas participan nalgunha actividade interna de formación e sensibilización
100 persoas participan nalgunha actividade reivindicativa da igualdade de Anikibobó
Proxect
75 persoas participaron en campañas de sensibilización sobre o despoboamento
12 persoas foron acompañadas como novos poboadores en trámites básicos
55 persoas participaron en accións de orientación e inserción para fixar poboación no
rural limiao
25 persoas derivadas por COCEDER foron informadas e asesoradas
18 accións colaborativas a prol dun rural sostible
7 colaboracións en actividades de desenvolvemento rural
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Área de inclusión social e laboral
COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS
50 persoas recibiron información e asesoramento e foron valoradas
polo traballador social
287 persoas foron beneficiarias periódicamente do servizo de reparto
de produtos básicos de alimentación e hixiene, pago de facturas de
urxencia, apoio no fogar
52 persoas recibiron servizos de apoio en actividades básicas da vida
cotiá
15 persoas traballadoras dos servizos comunitarios da comarca
mantiveron contacto e coordinación permanente para traballar a prol
das necesidades da poboación limiá
13 organizacións e/ou entidades colaboraron ou doaron puntualmente
9 persoas fixeron traballos voluntarios nestas accións
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Área de inclusión social e laboral
INCORPORACIÓN PERSOAL E SOCIAL
110 persoas foron informadas e asesoradas
15 persoas participaron en actividades de incorporación social
29 persoas participaron en actividades de incorporación persoal
20 persoas participaron en actividades de inclusión dixital
INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
73 persoas son beneficiarias do servizo de apoio á inclusión sociolaboral
12 persoas son beneficiarias do servizo de asesoramento específico para persoas
migrantes
40 persoas reciben formación ocupacional e prelaboral
63 persoas fan uso do sevizo de intermediación laboral do CDR
7 persoas participan en accións formativas
ACCIÓNS ESPECÍFICAS CON PERSOAS INMIGRANTES
85 persoas reciben información e asesoramento legal
16 mulleres participan en formación en galego e español
16 mulleres participan en actividades de coñecemento da cultura de acollida
16 mulleres participan en obradoiros de apoderamento e reforzo das capacidades
propias
16 persoas reciben mediación familiar
13 20 persoas participan en conversas interculturais

Fontes de financiación

Distribución dos recursos

Entidades colaboradoras públicas

Entidades colaboradoras privadas

48

Persoas traballadoras (26) e voluntarias (38)

451.417,61€
Destinados a mellorar a calidade de vida das persoas da
Limia

81
Actuacións e actividades directas en 11 concellos da
Comarca

Outras actividades
o
o
o
o

o
o
o

Investigación propia sobre as sementes autóctonas
Participación no proxecto VOZ NATURA
Colaboración co Concello de Xinzo de Limia na campaña
MULLERES ILUSTRADAS DA LIMIA
Colaboración co Concello de Vilar de Barrio no programa anual
pola igualdade
Formacións do persoal
Entidade seleccionada pola EDP Solidaria 2019
Participación na campaña EU FICO NA LIMIA

Outras actividades
o
o

o
o
o

Participación no Encontro presencial da MAP
Participación no encontro Mutante´s: estratexias comunitarias para reformular a vida e o coidado no
rural“
Participación online coas Entidades do Colectivo CAS (Colectivos de Acción Solidaria) participantes
no programa " Quedo na miña casa e no meu contorno“
Participación contando a experiencia e os proxectos do CDR O Viso dentro do módulo de
"Desenvolvemento comunitario e Compensación das desigualdades“
Participación na campaña X Solidaria

Onde estamos:
Lodoselo:
Rúa da Lama, 3
32696, Lodoselo
Sarreaus
Telf. 988 454408

Xinzo de Limia:
Rúa Ladeira, 21
32632, Xinzo de Limia
Telf. 988 461571

Contacto:
info@cdroviso.org
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Segue o noso traballo e infórmate:
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Grazas!
Lembra marcar a X Solidaria na túa
declaración da renda para que poidamos
continuar o noso traballo

