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DESCRIPCIÓN DO PROXECTO 

A misión que persegue a Fundación é ofrecer apoios tutelares e servizos especializados as 

persoas con autismo e as súas familias, ca finalidade de asegurar a súa calidade de vida presente 

e futura. 

Unha das prioridades da Entidade segundo se recolle no Plan Estratéxico é Ser unha Fundación Tutelar 

de referencia dirixida a persoas con autismo coa capacidade de obrar modificada xudicialmente. 

En base a esta reflexión e as necesidades detectadas, presentamos o noso proxecto: 

A Fundación Autismo Coruña non só quere centrarse no apoio que poida brindar ás familias referente ao 

TEA, se non ir un paso máis alá e poder acompañalos durante todo o proceso. Para iso informaráselles 

dos pasos que deben seguir, e se é preciso facelo por eles, facilitando así o proceso e permitindo que 

ditas familias enfoquen os seos esforzos no familiar ou no seu tutelado con TEA. 

Neste proceso contamos con dous eixes importantes: 

- O primeiro trátase dun proceso de traballo social. 

- O segundo recae sobre o asesoramento xurídico. 

Ámbolos dous estarán sempre ligadas. Deste xeito ás familias non se senten soas e vense amparadas 

por ambos lados. 

BENEFICIARIOS 

A poboación beneficiaria de este Proxecto está constituída por cada un dos membros da unidade familiar 

de persoas cun diagnóstico enmarcable no Trastorno de Espectro Autista (T.E.A.), residente todos eles 

en Ferrol. 

 Unidade de Estratexias: 12 nenos con TEA 

 Centro de Educación Especial: 26 nenos con TEA 

 Centro de Día: 9 persoas adultas con TEA  

 Centro Residencial: 30 persoas adultas con TEA  

 Servizo Prelaboral: 10 persoas adultas con TEA (maiores de 18 anos) 

 

  

 

Nº BENEFICIARIOS 

87 
PERSOAS CON TEA 

Nº FAMILIARES 

348 
Tendo en conta 4 membros 
por cada unidade familiar 
(Pai, Nai, irmá/n, Avó/a) 
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UBICACIÓN 

Centro de Educación Especial San Pedro de Leixa, s/n 15405 Ferrol 

Centro de Atención Residencial con Centro de Día “Coral Seonae”  

 

 

OBXETIVOS XENERAIS E ESPECÍFICOS 

A formulación deste Proxecto, establece unha serie de obxectivos que se distinguen entre: 

 OBXECTIVO XERAL: ofrecer asistencia ás familias das persoas con Autismo en todas as áreas: 

 Ámbito xurídico, co fin de garantir os seus dereitos e obrigacións unha vez alcanzada 

a maioría de idade. 

 Ámbito social, proporcionando a mellor calidade de vida posible tendo en conta os 

recursos existentes dentro do Sistema Público. 

 Ámbito financeiro, co fin de asesorar ao 100% das familias que soliciten información 

referente ao IRPF ou a outras consultas de carácter económico e facilitar as xestións 

burocráticas ás familias. 

 OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:  

 1.Asesorar e guiar en tódolos procesos de incapacitacións, internamentos 

involuntarios, ou calquera outro proceso que a familia precise realizar, garantindo os 

seus dereitos e que se cumpran as súas obrigas 

 2. Garantir que se cumpran os desexos das familias/titores sobre o coidado dos seus 

familiares/tutelados con T.E.A. cando estes nos se poidan facer cargo deles, ou 

colaboración co titor no encontro do benestar e calidade de vida da persoa con 

T.E.A. 

 3. Recordar a cada familia os procesos que deben realizar, en cada etapa, do familiar 

co TEA, para que elas non teñan que estar pendentes das datas de presentación dos 

documentos. 

 4. Visitas e acompañamentos periódicos ós tutelados nos seus centros residenciais, 

intervindo nas actividades desenroladas polos centros en datas sinaladas como 

Natividade ou a festa para ás familias ou Titores, axudando a súa integración plena, 

co fin de que teñan unha figura afectiva de referencia persoal 



                  

5 
 

 5. Facer un seguimento da súa situación social, persoal e sanitaria adquirindo o 100% 

dos produtos para cubrir tódalas necesidades dos tutelados: roupa (interior e de rúa), 

calzado, artículos de aseo... 

 6. Xestión do Patrimonio do tutelado de forma que obteña o máximo rendemento. 

ACTIVIDADES E CRONOGRAMA 

Neste apartado do Proxecto, é necesario mencionar o feito de que, a temporalización de moitas das 

actividades, pode verse alterada en función das circunstancias do momento e as necesidades que 

xurdan. 

O.E.1.: Asesorar e guiar en tódolos procesos de incapacitacións, internamentos involuntarios, ou calquera 

outro proceso que a familia precise realizar, garantindo os seus dereitos e que se cumpran as súas 

obrigas. 

ACTIVIDADES Xn Fb  Mz Ab Mai Xñ Xl Ag St  Out Nov  Dec 

Prestar asesoramento e orientación a través da asesoría 
xurídica da Fundación. 

 X X X X X X X X X X X X 

Axudar en temas relacionados coas solicitudes, 
requirimentos, xustificacións, etc.  

X X X X X X X X X X X X 

Buscar a información necesaria de servizos externos á 
Fundación para posteriormente transmitila á familia. 

X X X X X X X X X X X X 

Informar e asesorar ás familias que así o soliciten sobre 
cuestións patrimoniais. 

X X X X X X X X X X X X 

 

O.E.2.: Garantir que se cumpran os desexos das familias/titores sobre o coidado dos seus 

familiares/tutelados con T.E.A. cando estes nos se poidan facer cargo deles, ou colaboración co titor no 

encontro  do benestar e calidade de vida da persoa con T.E.A. 

ACTIVIDADES Xn Fb  Mz Ab Mai Xñ Xl Ag St  Out Nov  Dec 

Establecer visitas periódicas coas familias, co fin de facer 
un seguimento das mesmas e transmitir un clima de 
confianza e seguridade. 

 
  X 

 
   X     X     X 

Xestionar o ingreso noutro tipo de residencias para as 
persoas que pola súa condición física así o necesiten 
(xeriatrías) 

X X X X X X X X X X X X 

Elaborar e Xestionar os contratos cos distintos centros de 
día ou de residencia. 

X X X X X X X X X X X X 
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O.E.3.: Recordar a cada familia dos procesos que deben realizar en cada etapa do familiar co TEA, para 

que elas non teñan que estar pendentes das datas de presentación dos documentos. 

ACTIVIDADES Xn Fb  Mz Ab Mai Xñ Xl Ag St  Out Nov  Dec 

Elaborar e xestionar a presentación ante os xulgados das 
solicitudes das incapacitacións e dos internamentos 
involuntarios 

X X X X X X X X X X X X 

Informar sobre os recursos sociais que se poidan solicitar. X X X X X X X X X X X X 

Tramitar ou axudar na tramitación das prestacións sociais. X X X X X X X X X X X X 

Xestionar ou axudar na xustificación das prestacións 
recibidas: 

                        

 Libranza vinculada ao servizo de Atención        
Temperá ou C. de Día. 

X X X X X X X X X X X X 

 Libranza de Coidados na Contorna X           X           

 Revisión anual da Pensión Non Contributiva X                       

 

O.E.4.: Visitas e acompañamento periódico ós tutelados nos seus centros residenciais, intervindo nas 

actividades desenroladas polos centros en datas sinaladas como Natividade ou a festa para ás familias 

ou Titores, axudando a súa integración plena, co fin de que teñan unha figura afectiva de referencia 

persoal 

ACTIVIDADES Xn Fb  Mz Ab Mai Xñ Xl Ag St  Out Nov  Dec 

Informar ás familias sobre as distintas actividades en datas 
sinaladas. 

X X 
 

X X 
  

X 
  

X X 

Informar ás familias dos talleres que se levan acabo fora 
do centro. 

X X X X X X X X X X X X 

Acompañar ás familias na festa dedicadas a elas. X X X X X X X X X X X X 

 

O.E.5.: Facer un seguimento da súa situación social, persoal e sanitaria adquirindo o 100% dos produtos 

para cubrir tódalas necesidades dos tutelados: roupa (interior e de rúa), calzado, artículos de aseo... 

ACTIVIDADES Xn Fb  Mz Ab Mai Xñ Xl Ag St  Out Nov  Dec 

Compra de artigos persoais X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Abastecemento de roupa e calzado  X   X   X   X  

*Acudir a revisións con los distintos profesionais médicos X X X X X X X X X X X X 

**Acudir a actividades grupais fora do centro X X X X X X X X X X X X 
*Según demanda da persoa con TEA 
**Según valoracións dos profesionais do centro e do tipo de actividade a desenrolar. 

 

 

 



                  

7 
 

O.E.6: Xestión do Patrimonio do tutelado de forma que obteña o máximo rendemento. 

ACTIVIDADES Xn Fb  Mz Ab Mai Xñ Xl Ag St  Out Nov  Dec 

Aceptación ou denegación das herdanzas. X X X X X X X X X X X X 

Xestión e Revisión das contas que ostenten os tutelados 
nas distintas entidades bancarias. 

X X X X X X X X X X X X 

*Facilitar caudal económico en forma de paga para 
autoxestión dos tutelados 

X X X X X X X X X X X X 

* Según valoracións dos profesionais do centro e da Fundación Autismo Coruña 

RECURSOS NECESARIOS 

Para poder levar a cabo este Proxecto necesítanse os seguintes recursos: 

 Recursos Humanos: contamos cuns perfís persoais e profesionais onde se destacan valores tan 

importantes como formación, dinamismo, entusiasmo, flexibilidade, etc. Sen esquecer un 

aspecto tan básico e imprescindible como a ética profesional. 

A Fundación Autismo Coruña conta, para este traballo, con: 

o Traballadora Social. 

o Asesora Xurídica. 

o Asesora Financeira. 

o Persoal colaborador: avogados e notarios. 

 Recursos Materiais 

o Espazos físico dispoñible para a atención das familias: sala de reunións dos CEE e 

Centro Residencial con Centro  de Día, sito en San Pedro de Lixa, s/n. 

o Instalacións: eléctricas, sanitarias, sistemas de seguridade, etc. 

o Materiais complementarios: mesas, cadeiras, armarios, equipos informáticos, etc.  

o Materiais específicos: conxunto de ordenamento xurídico que sexan de aplicación para 

a prestación deste servizo (Lei de Dependencia, Lei de IRPF, Código Civil, etc) 

METODOLOXÍA 

Un dos aspectos máis relevantes deste Proxecto, encóntrase na Planificación da Intervención que se 

realiza ás familias. Esta céntrase en coñecer as características de cada persoa con Autismo e da 

contorna que lle rodea para identificar as necesidades particulares de cada unidade familiar e, por 

conseguinte, establecer unha estratexia individualizada e adecuada para cada usuario con TEA e para 

cada membro familiar. 
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A planificación inicial varía en función da idade na que se atope a persoa con Autismo. E, á súa vez, 

axústase en cada unha das etapas para cubrir todas as necesidades que se van presentando. 

Hai tres fases diferenciadas: 

 Idade Temperá, de 0 a 6 anos. A principal tarefa desta etapa consiste en axudar ás familias 

para superar e asumir o medo, rexeitamento e negación de ter un fillo con Trastorno Espectro 

Autista, achegando unha visión positiva e realista, afastada dos prexuízos e connotacións 

negativas que se poidan ter nun principio. 

 

 Idade Escolar, comprende toda a etapa educativa da persoa con Autismo. Nestes momentos, as 

necesidades dos nenos con Autismo, estean escolarizados en centros ordinarios ou de 

educación especial, son moi diversas, centrando a nosa atención en tentar dar resposta a todas 

as preguntas que se poidan expor os pais. Por iso, o reforzo psicosocial que se fai desde a 

Fundación resulta de vital importancia para o proceso de habituación da familia. 

 

 Idade Adulta, unha vez chegada á maioría de idade, ou nos anos próximos a ela, a preocupación 

das familias céntrase no futuro dos seus fillos e no seu benestar, sobre todo no momento en que 

eles non poidan coidalos, debido ás súas circunstancias persoais (avanzada idade, enfermidade, 

falta de recursos económicos) 

Desde a Fundación, axudamos a organizar e planificar o porvir das persoas con Autismo, 

acordando con todo a contorna (pais, irmáns e demais familiares) os apoios específicos que se 

van a necesitar o día de mañá e así, ter a tranquilidade de que, o seu fillo/a, non se atope nunha 

situación de desamparo. 

ALIANZAS INSTITUCIONAIS 

Neste aspecto, é de gran relevancia as relacións que se manteñan coas Administracións Públicas, en 

todas as áreas que afectan as persoas usuarias. Por iso, hai que destacar os labores de coordinación 

realizadas cos seguintes organismos: 

 Xunta de Galicia: Consellería de Traballo e Benestar.  

 SERGAS: Centros de Saúde, Hospitais, Facultade de Odontoloxía, Unidade de Pacientes 

Especiais 

 Servizos Sociais Municipais: contacto directo e continuo cos Servizos Sociais Municipais de 

referencia para cada caso, promovendo a integración, incorporación e participación plena na 

contorna natural das persoas con T.E.A. e as súas familias. 
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 Xulgado de Familia e Fiscalía. 

 Asociación ASPANAES: entidade que xestiona o CEE, Centro de Día e Centro Residencia de 

San Pedro de Leixa. 

 Outras entidades: Confederación Autismo España e Federación Autismo Galicia. Ambas son 

entidades nas que a Fundación está rexistrada e que contribúen como apoio fundamental ao 

noso fin fundacional. 

PLAN DE DIFUSIÓN 

A Fundación Autismo Coruña, como medio de divulgación do seu labor como entidade sen ánimo de lucro 

e comunicación coa contorna, conta con diversos medios ao seu alcance. Entre eles, atópanse: 

 Plan de Estratéxico. Para establecer as liñas de acción da Fundación e así poder centrar o 

traballo para realizar en función das necesidades dos usuarios, desenvolveuse un Plan de 

Actuación 5 anos, revisable anualmente.  

 Memoria de Actividades. Edición de 400 exemplares para o envío á base social. 

 Plan de difusión, vía email, entre os Xulgados de Familia e Fiscalías. 

 Distribución de flayer con información sobre os servizos da Fundación, prestacións sociais, 

exercicio tutelar, etc. 

 Redes sociais (Facebook e LinkedIn), con alcance a 6.684 personas. 

 

 

 


