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ANEXO II: MEMORIA DE ACTIVIDADES DO ANO 2016
XESTIÓN
 Redacción, aprobación e rexistro dos Estatutos da Asociación galega contra o acoso moral
(AGACAM) consonte a Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de
Asociación.
 Tramitación da modificación de nome da AGACAM no rexistro de asociacións da
Comunidade Autónoma de Galicia
 Xestión do novo CIF de AGACAM
 Inscrición da AGACAM no rexistro de Asociación do Concello de Santiago
 Cancelación conta AGACAM Banco Pastor e apertura de nova conta Caixa Rural
 Solicitude de locais para asociación na Casa das asociacións do Benestar do Concello de
Santiago e no Concello de Ferrol
 Consulta sobre normativa de protección de datos a la Agencia Española de Protección de
Datos
DIVULGACIÓN E COLABORACIÓN
 Presentación da AGACAM Colexio de psicólogos de Galicia


Presentación da AGACAM Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia



Colaboración con Dona Beatriz Calavia, avogada especialista en bulling



Colaboración con psicólogas para elaboración dun plan para a prevención e atención ao
acoso escolar



Negociación e sinatura dun Convenio de colaboración entre o Colexio Oficial de Traballo
Social de Galicia e AGACAM



Comunicación con procuradora para acordo de convenio

APOIO AS VÍCTIMAS
 Acollemento e información das vítimas de acoso moral que se achegaron a AGACAM na
procura de apoio e axuda
 Reunións semanais, xoves de 18:00 a 20:00 horas, de terapia de grupo e de encontro entre
vítimas de acoso, dirixidas cara a mellora da súa capacidade de relación interpersoal, a súa
asertividade e autoestima
 Asistencia ao Comité de intervención constituído o abeiro do Protocolo contra o acoso
laboral na Administración da Comunidade Autónoma de Galicia
Rúa das Letras Galegas, 45, 15702 Santiago de Compostela. Teléfono : 695 050 058 .

agacamt@agacamt.com
www.agacamt.es
www.facebook.com/agacamt
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