LIÑA 1: PERSPECTIVA GLOBAL
OBXECTIVO 1
Canalizar ante as autoridades, organismos, e entidades públicas e privadas, as necesidades que presenta o colectivo, en pro de desenvolver todas aquelas accións precisas
para o cumprimento dos fins da Federación e de maneira lícita mellorar a integración social do colectivo dende tódalas súas dimensións.

Obxectivos específicos

Crear presenza e dar a coñecer o
proxecto de FEGADEM

Fidelizar os proxectos de
intervención das asociacións e da
propia Federación

Accións

Temporalización

Avaliación

Foro de Esclerose Múltiple en Galicia

Anual: mes de maio

Celebración do evento.

Establecer posicionamentos na Federación

Anual

Difusión e xestión de 2 posicionamentos por ano

Actividades de sensibilización e visibilización

Anual

Realización de unha actividade como mínimo.

Proxectos de rehabilitación integral
complementarios aos das asociacións

Anual

Proxectos de Integración social, liñas de
actuación: Prevención da dependencia/
Inserción socio-laboral

Anual

Proba piloto no 2018 (Sanidade)
Revisión e Consolidación no 2019 (Sanidade)
Continuidade no 2020
Proba piloto por cada liña no 2018 (Política social)
Revisión e Consolidación no 2019
Continuidade no 2020

OBXECTIVO 2
Dinamizar o movemento asociativo como fórmula de unión entre as persoas afectadas en defensa dos seus propios dereitos e como medidas de presión social para dar a
coñecer ao colectivo e as súas necesidades.

Obxectivos específicos

Accións

Encontro de persoas afectadas e as súas
Planificar actividades dirixidas a
familias
dinamizar o movemento asociativo.
Actividades de participación social

Temporalización

Avaliación

Bianual

Proba piloto en 2019

Anual

Realización de unha actividade como mínimo.

LIÑA 2: RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
OBXECTIVO 3
Acadar fondos das distintas administracións públicas de carácter local, provincial, autonómico, estatal e internacional, de entidades privadas ou públicas, co fin de garantir o
cumprimento dos fines da Federación e cubrir as necesidades do colectivo.

Obxectivos específicos

Accións

Temporalización

Avaliación

Patrocinios de empresas privadas

Anual

Nº de patrocinios acadados. Mínimo de un anual

Bianual

Nº de patrocinios acadados. Mínimo de un bianual

Acadar fondos propios para
Patrocinios de entidades bancarias.
mantementos xerais da Federación

Acadar fondos propios para
mantementos xerais da Federación
Campañas solidarias e galas benéficas

Anual

Celebración dunha campaña ou gala anual

Axudas e subvencións susceptibles de ser
solicitadas.

Anual

Nº de subvencións e axudas presentadas e aprobadas
anualmente

Anual

Convenio coa consellería de Política social, e Sanidade 2018.
Consolidación no 2019. Continuidade 2020.

presentación no 2017/
execución no 2018

Aprobación i execución do proxecto presentado

Consolidar a profesionalización da
Federación a través da contratación Convenios de Colaboración coas
de persoal propio da Federación así administracións públicas.
como das entidades asociadas.
Fundación Barrié: Subvención de proxecto.

OBXECTIVO 4
Crear redes, alianzas e convenios de colaboración a través de autoridades, organismos i entidades tanto públicas como privadas que favorecen a labor da Federación,
contribuíndo a consecución de melloras na vida persoal, familiar, laboral, socio sanitaria, e de inclusión social, das persoas afectadas de EM como as súas familias y/o
referentes

Obxectivos específicos

Accións

Temporalización

Avaliación

Convenio con AGAELA

Anuais e revisables

2017 para toma de contacto. Firma de convenio no 2018. Nº
de accións anuais levadas a cabo a través dos convenios

Contactar con entidades afíns as
finalidades de FEGADEM e crear
Convenio con FEGEREC
Anuais e revisables
convenios de colaboración marco e
materializando en accións
Convenios de colaboración con todas aquelas
concretas.
entidades considerados de interese e
relacionadas coa actividade da Federación e a Anuais e revisables
sensibilización en enfermidades
neurodexenerativas.
Establecer contactos con
profesionais relacionados coa
intervención en patoloxías como a
EM: colexios profesionais,
sociedades e fundacións.
Concienciar no mundo empresarial
sobre a contratación e o
mantemento de persoal con EM, en
beneficio da propia empresa.
Establecer relacións institucionais
para defender un uso correcto dos
recursos públicos e buscar unha
estratexia política para abordar a

Convenio coa Sociedade Galega de
Revisión e continuidade
Neuroloxía.
anual
Convenios cos colexios de: Traballo social,
Fisioterapia, Psicoloxía, Terapia ocupacional i Anuais e revisables.
Educación social.

2017 para toma de contacto. Firma de convenio no 2018. Nº
de accións anuais levadas a cabo a través dos convenios
Nº de convenios pechados e aprobados con entidades
solicitantes. Máximo de 2 anuais
Nº de convenios pechados e aprobados a solicitude da
Federación. Máximo de 2 anuais
Accións levadas a cabo anualmente a través dos convenios
Convenio asinado no 2017. Continuidade.
No 2019 ter convenios cos cinco colexios.

Encontro con entidades do sector
empresarial para a promoción do emprego de Anual
persoas afectadas con EM.

Inclusión na liña de Inserción - socio laboral no proxecto de
Integración social. 2018
Proxecto concreto presentado e aprobado nunha convocatoria
comprendido no período do plan

Encontros cos partidos políticos

Nº de encontros totais por ano/ nº de partidos cos que se
celebra os encontros anuais/ notas de prensa asociadas/
accións conseguidas e materializadas

Anual

Establecer relacións institucionais
para defender un uso correcto dos
recursos públicos e buscar unha
estratexia política para abordar a
atención das enfermidades
neurodexenerativas.

Encontros cos partidos políticos

Anual

Nº de encontros totais por ano/ nº de partidos cos que se
celebra os encontros anuais/ notas de prensa asociadas/
accións conseguidas e materializadas

LIÑA 3: PRESENZA NOS MEDIOS
OBXECTIVO 5
Fomentar o asociacionismo ofrecendo información veraz e próxima, que amose o papel das asociacións na consecución dunha mellora integral da calidade de vida a través
dos seus servizos e proxectos, como demostrar a necesidade de asociarse para a conquista dos dereitos persoais e como cidadán.

Obxectivos específicos

Accións

Notas de prensa: nos medios e na revista
Difundir a labor das asociacións e da AEDEM- COCEMFE
propia Federación
Guías de servizos das entidades membro

Temporalización

Avaliación

Anual

Nº de publicacións de notas de prensa anuais

Bianual

Publicación da guía. Suxeitas a patrocinio ou subvencións

Difundir información veraz e
Inclusión na liña de prevención da dependencia no proxecto de
Guías informativas- formativas sobre o
práctica sobre o abordaxe da
Integración social. 2018
2018- 2020
abordaxe da patoloxía.
patoloxía, dirixido a persoas
Proxecto concreto presentado e aprobado nunha convocatoria
afectadas e as súas familias e/ou
comprendido no período do plan
OBXECTIVO 6
Sensibilizar a opinión pública e a cidadanía sobre as necesidades das persoas afectadas de Esclerose Múltiple, redundando na colectividade e na cidadanía como entes
responsables na solidariedade, atención e soporte sobre colectivos máis desfavorecidos.

Obxectivos específicos
Xerar información e coñecemento
sobre a patoloxía, impulsando
estudos e investigacións como fin
de publicar material de difusión.

Accións

Temporalización

Avaliación

Creación de material de difusión sobre a
descrición da patoloxía

Anual

Proxecto concreto presentado e aprobado nunha convocatoria
comprendido no período do plan

Solicitude de colaboración nos diversos
campos de atención ás persoas afectadas
dunha enfermidade neurodexenerativa

Manter a imaxe social de FEGADEM
Dinamización da Páxina WEB e de Facebook
(nas redes sociais, web, prensa,
e a conta de Twitter.
etc...)
LIÑA 4: MODELO DE XESTIÓN

Anual

Anual

Nº de solicitudes xestionadas
Nº de colaboracións recibidas
Aportación de datos de interese: Cantidade e calidade.
Avaliados en función do proxecto.
Nº de publicacións anual en cada unha das redes
Nº de visitas recibidas no ano
Proxecto elaborado de comunicación da Federación.

OBXECTIVO 7
Coordinar e xestionar os recursos da Federación de maneira adecuada dando resposta aos imperativos legais, fiscais e laborais, así como consolidar unha estrutura técnica e
administrativa que responda ao cumprimento dos fins da Federación.

Obxectivos específicos

Accións

Temporalización

Avaliación

Crear i estruturar ferramentas
Elaboración de un procedemento de
2017 (revisable en caso de
Procedemento elaborado e aprobado 2017. Execución 2018
administrativas asociadas Á
administración e xestión da documentación. necesidade)
actividade normal da Federación.
Xestionar técnica i economicamente PLAN DE ACTUACIÓN ESTRATÉXICO DA
Procedemento elaborado e aprobado 2017. Execución 20182017 -2020
a Federación
FEDERACIÓN
2020
Crear procedementos e coordinarse
Elaboración de un procedemento de
2017 (revisable en caso de
Procedemento elaborado e aprobado 2017. Execución 2018con outros servizos ou
coordinación cos servizos externos
necesidade)
2021
contratacións externas
OBXECTIVO 8
Organizar e coordinar ao equipo de traballo, supervisando e mantendo unha relación fluída entre as persoas membros, aplicando as tecnoloxías de información e
comunicación apropiadas para xestionar a actividade normal da Federación.

Obxectivos específicos

Accións

Dotar a Federación de follas de ruta
que marquen as liñas de traballo a Elaboración do Plan de acción anual
seguir.
Establecer procedementos de
PLAN DE COMUNICACIÓN
comunicación interna i externa
Dotar de información e formación
tanto aos profesionais das
asociacións como as persoas
membro das Xuntas directivas.

Temporalización

Avaliación

Anual

Presentación, aprobación, execución i avaliación anual

2018

Asesoramentos e aulas formativas para
profesionais e Xuntas directivas.

Anual

Guías específicas por sectores profesionais
das asociacións

2018-2020

Presentación e consecución do proxecto de subvención da
Fundación Barrié
Nº de asesoramentos xestionados
Mínimo dunha formación por ano de profesionais e Xuntas
directivas
Proxecto concreto presentado e aprobado nunha convocatoria
comprendido no período do plan

