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“2012 un ano de NOVIDADES”

Estimados amigos/as:

Un ano mais teño o pracer de presentarvos a nosa Memoria de Actividades; invítovos a facer un percorrido pola nosa Fundación
a través destas páxinas, cargadas de traballo compartido, ilusión e sentimentos, tanto por parte do Padroado, como do equipo
de profesionais e  das nosas familias.

Foi un ano de “novidades” importantes que queremos compartir con todos vós. 

Como ben sabedes unha das finalidades principais da Fundación é o exercicio tutelar das persoas con autismo, incapacitadas
xudicialmente e encomendadas polo Xuíz.

Este ano, froito da nosa traxectoria profesional, esforzo diario e seguridade transmitida ás familias, á Fundación foille asignado
o PRIMEIRO CARGO TUTELAR. Este é o comezo dun camiño de responsabilidade e compromiso, velando como fai un bo pai de
familia, polo futuro dos nosos tutelados, na procura do benestar, mellora da súa calidade de vida e a defensa dos seus dereitos.

Outra das actuacións a destacar, foi a posta en marcha do CARNÉ DE RECURSOS, un carné persoalizado, un traxe feito a
medida para cada familia sobre o acceso ós diferentes recursos e prestacións do sistema de Protección Social. 

Amosar o noso agradecemento ás nosas familias, ás Entidades Amigas e aos distintos Organismos Públicos pola axuda e
apoios recibidos, sen os cales sería imposible levar a cabo o noso labor social en beneficio da nosa comunidade. 

Queremos facervos partícipes das nosas inquedanzas, logros e proxectos, pois entre todos con esforzo e constancia,
conseguiremos un futuro mellor para os nosos fillos con autismo, que son o motor e a razón de ser da nosa Fundación. 

Esperamos e desexamos que atopedes en nós ... esa outra familia que necesitades!

Ricardo Touceda Couselo
Presidente 

FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA 

5

CARTA DO PRESIDENTE              



6

A FUNDACIÓN                                                                        

PRESENTACIÓN FDFHAHBDBBB

FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA (FAC) xorde a raíz da inquietude e preocupación dun grupo de pais, polo futuro dos seus fillos
con Autismo (Trastorno Espectro Autista -TEA), para velar polo seu benestar e poder garantirlles unha calidade de vida plena.

Constituída en escritura pública o 4 de febreiro de 1999, ante o Sr. Notario D. José M. Sánchez - Andrade Fernández, na Coruña.

Está clasificada como organización de Interese Benéfico - Asistencial, adscrita á Consellería de Sanidade e Servizos Sociais
da Xunta de Galicia, segundo a Orde do 13 de abril de 1999 (DOG nº 78 do 26 de abril de 1999).

Declarada de Interese Galego, segundo a Orde do 24 de maio de 1999 e inscrita no Rexistro de Fundacións 
de Interese Galego (DOG nº 105 do 3 de xuño de 1999).

Fundación Autismo Coruña está emprazada no Concello de A Coruña, con Sede Social  en:

Rúa Camiño da Igrexa, nº 40 – Baixo ;C.P. 15009.
Tlf.:981130553
e-mail: autismocoruna@yahoo.es
www.autismocoruna.org
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MISIÓN e VALORES                  

O PADROADO                  
É o Órgano de Goberno, representación e administración da Fundación que executa as funcións que lle corresponden con
suxeición ao disposto no Ordenamento Xurídico e nos Estatutos.

Corresponde ao Padroado cumprir os fins fundacionais e administrar os bens e dereitos que integran o patrimonio da
Fundación, mantendo plenamente o rendemento e utilidade dos mesmos.

Os Patróns, a excepción do Presidente/a da Asociación ASPANAES, que é elixido/a por razón de cargo, desempeñan as súas
funcións  por períodos de catro anos.

A 31 de decembro de 2012 o Padroado está formado polos seguintes membros:



REUNIÓNS TEMAS TRATADOS

30 de Abril Informe situación económica.
Aprobación Memoria Actividades 2011.
Aprobación Contas Anuais 2011.
Fomento das relacións coas fiscalías e xulgados da provincia.

10 de Setembro Cese/Aceptación do cargo de patrón/a por cambio na presidencia de ASPANAES.
Informe e valoración da aceptación en xuño da nova tutela.
Informe situación económica e subvencións.
Aprobación contratación administrativa por un período de 6 meses, con inicio o 17/09/12.

13 de Decembro Informe económico.
Aprobación Plan Actuación 2013.
Aprobación Orzamento 2013.
Informe situación persoal e económica do tutelado.
Planificación calendario Xornadas Xurídicas.
Modificación Estatutos.
Aprobación elaboración Páxina WEB.
Aprobación renovación contratación administrativa ata 31/12/13.

ORGANIZACIÓN
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Seguindo o Plan de Actuación deseñado para o ano 2012, a Fundación levou a cabo, dentro das súas liñas básicas de actuación,
unha serie de programas, dirixidos en primeiro lugar ás persoas con autismo e ás súas familias, así como aos profesionais do
sector e ás entidades implicadas na rede social, coa finalidade de acadar o máximo benestar posible e unha mellora das condicións
de vida das persoas con Autismo.

Durante o ano 2012 atendeuse a un total de 243 persoas con autismo e ás súas respectivas familias. Un dato a sinalar é que
nos últimos 5 anos, o número de usuarios da nosa Fundación, viuse incrementado nun 40%, circunstancia que nos empuxa
cada día máis a aumentar e mellorar, cualitativa e cuantitativamente, a atención a todas aquelas familias que acoden á FAC.
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LIÑAS DE ACTUACIÓN e PROGRAMAS                

Fonte: Elaboración propia
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PROTECCIÓN XURÍDICA: O EXERCICIO TUTELAR

A Fundación Autismo Coruña exerceu a tutela de persoas con autismo, maiores de idade, encomendadas xudicialmente, velando
como un pai responsable, pola adecuada satisfacción de todas as súas necesidades, en orde a proporcionarlles a mellor
calidade de vida posible e cumprindo puntualmente cos deberes administrativos inherentes ó cargo.

Segundo os seus Estatutos ten como finalidade o exercicio da tutela ou curatela das persoas con Autismo a FUNDACIÓN
asumirá a tutela, cando esta sexa designada por última vontade dos pais a través de testamento, ou cando non exista familia
que poida facerse cargo da persoa incapacitada. 

A natureza tutelar da Fundación xurdiu a raíz da preocupación das familias da Asociación ASPANAES. Vivimos nunha sociedade
de cambio, baseada nun modelo familiar cun menor número de membros, e en ocasións desestructurada. As persoas con
autismo, sen familia ou por decisión dos seus pais, pola imposibilidade de atendelos nun futuro, atopan na Fundación Autismo
Coruña, a seguridade dunha protección e garantía efectiva dos seus dereitos, para acadar  a súa plena inclusión  social e óptima
calidade de vida.

Como Fundación Tutelar vela pola persoa tutelada procurando os recursos e apoios que lle permitan vivir con calidade, vixiando
ao mesmo tempo que estes sexan os adecuados ás súas necesidades e se lle presten correctamente.

Co fin de garantir o control da calidade de vida e benestar da persoa tutelada,  a FUNDACIÓN non presta servizos residenciais.
Un mellor exercicio da tutela, esixe a independencia con respecto ós recursos e apoios que presta aos seus tutelados. Esta
independencia sería moi difícil de lograr se a FAC, ademais da tutela prestase o servizo residencial, xa que simultaneamente
sería xuíz e parte, orixinándose un conflito de intereses.

No mes de xuño de 2012 a FUNDACIÓN aceptou a súa primeira tutela xudicial dunha persoa
adulta con autismo, procurándolle todos os apoios necesarios e protección para lograr o
seu benestar e a mellora da súa calidade de vida, así como para a defensa dos seus
dereitos. A FUNDACIÓN non dispón de centros nin residencias, senon que busca os recursos,
ostentando a súa tutela e representación. O noso tutelado da FUNDACIÓN, reside no Centro
Residencial “Coral Seoane” da Asociación ASPANAES. 

Importante mencionar a relación fluída entre a Fundación e a Asociación ASPANAES en
beneficio da persoa tutelada.  Neste caso, a persoa tutelada pola FAC é usuario do centro
residencial da Asociación. O punto de encontro entre as dúas entidades atópase no
transvasamento de información, comunicación e coordinación sendo o eixe fundamental
para acadar un obxectivo común: a calidade de vida da persoa con autismo.



O traballo a desempeñar pola Fundación no eido da tutela enmárcase dentro de tres áreas diferentes: Social, Xurídica e
Económica, realizando unha actuación como un todo integrado e relacionado entre si.

Actuacións Tutelares Desenroladas
ÁREA XURÍDICA

Reunións de coordinación co Xulgado, Fiscalía e a familia.
Notificación do Xulgado de Primeira Instancia nº 1 de Ferrol nomeando titora á Fundación.
Aceptación do cargo de titor pola Fundación.
Na Asemblea Xeral de ASPANAES, comunícase ás familias de ASPANAES a tutela recaída sobre a Fundación.
Presentación do Inventario de bens do tutelado perante ó Xulgado.
Preparación da Declaración de Herdeiros  para a valoración da aceptación da herdanza.
Exercer a representación xurídica en todo acto requirido.

ÁREA SOCIAL
Comunicación a todos os Organismos Públicos  a tutela e representación legal así como aos diferentes órganos da
Consellería de Traballo e Benestar (discapacidade, dependencia, Dpto. Pensións, etc.).
Comunicación á Asociación ASPANAES  - Centro Residencial Coral Seoane, a tutela dun usuario da  citada asociación.
Entrevistas co persoal do Centro Residencial “Coral Seoane” a fin de valorar as súas necesidades para procurarlle 
unha mellora na súa calidade de vida.
Reunións cos irmáns do tutelado co fin de manter o vínculo familiar  facilitando o contacto entre eles.
Acompañar, apoiar e orientar á persoa tutelada na merca de roupa e enseres necesarios, xustificando os gastos realizados.
Seguimento, visitas e contactos periódicos.
Promover o desenrolo integral, a súa integración e participación plena en todos os ámbitos.

ÁREA ECONÓMICA
Realización do estudo e valoración da situación patrimonial do tutelado e xestións pertinentes para a obtención do 
maior rendemento.
Administrar a renda e patrimonio de acordo coas obrigas xudiciais.
Apertura dunha cartilla bancaria e cambio de domiciliación da pensión que percibe o tutelado.
Autorización á Asociación ASPANAES para o cargo de recibos da estancia no centro residencial.
Realización dos gastos necesarios para a merca de roupa ou enseres.
Control dos movementos e saldo bancario.

Resultado: A FAC desempeñou a súa función tutelar encomendada por mandato xudicial.
Indicador: A Fundación Autismo Coruña asumiu a tutela xudicial dunha persoa con autismo.
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PROTECCIÓN XURÍDICA: A PREPARACIÓN PARA O FUTURO

¿Qué será dos nosos fillos cando nós faltemos? Esta é a pregunta que os pais de persoas con autismo se fan cada día. Pensar no mañá
é unha cuestión vital para as familias de persoas con TEA  Con este programa, a Fundación Autismo Coruña axudou a organizar e planificar
o porvir das persoas con autismo, cando os pais, os seus apoios naturais, falten. Entendemos a preparación para o futuro como un signo
de responsabilidade e de previsión, fundamental no proxecto vital das persoas con autismo.

A pesar de que esta planificación debe levarse a cabo moito antes de que os pais se fagan maiores, é necesaria unha previa acción de
concienciación que axude a clarificar ás familias sobre os aspectos nos que deben de afondar para preparar  eficazmente este camiño.

Mediante a análise familiar e asesoramento aos pais, irmáns e demais familiares, tratouse de organizar e consensuar os apoios específicos
que os seus fillos con autismo van precisar o día de mañá.

A modificación da capacidade de obrar: A incapacitación xudicial, é o primeiro paso para  planificar o futuro das persoas con autismo
evitando así situacións de desamparo social, familiar ou indefensión, para asegurar a protección dos seus dereitos e o cumprimento das
obrigas. Ninguén pode ver modificada a súa capacidade se non é mediante sentencia xudicial. Consiste nun proceso xudicial como medida
de protección e garantía dos seus dereitos, que finaliza cunha sentencia ditada polo xuíz competente, que determinará as capacidades
nas que a persoa con autismo precisa protección e apoio tutelar.

O Dereito considera que unha vez que unha persoa cumpre os dezaoito anos, ten capacidade plena, deixando os pais, de exercer a patria
potestade sobre os seus fillos maiores de idade. Pero a realidade é que un gran número de persoas adultas con autismo, non dispoñen
de aptitudes para exercer os seus dereitos e obrigas por eles mesmos. Por este motivo, a modificación da capacidade é unha medida
preventiva  e protectora, REHABILITANDO A PATRIA POTESTADE DOS SEUS FILLOS OU NOMEANDO UN TITOR.

Resultado en Incapacitacións: A FAC iniciou a incapacitación xudicial das persoas adultas con autismo, pertencentes á mesma.
Indicador: No ano 2012 o 92% da totalidade dos adultos con autismo, atópanse incapacitados xudicialmente.
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Fonte: Elaboración propia



Resultado en Asesoramento sobre Testamentos: As familias das persoas con TEA pertencentes á FAC, recibiron información e orientación na
realización de testamentos.
Indicador: Atendéronse un total de 45 consultas de familias de persoas con autismo, das cales 37 corresponderon a asesoramentos sobre
testamentos de pais de adultos con TEA e as 8 restantes corresponderon a pais de nenos en idade escolar.
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A Pretutela: Con este programa facemos referencia á relación que a Fundación Autismo Coruña estableceu coas familias,
unha vez que os pais decidiron baixo disposición testamentaria, que nun futuro sexa a Fundación a titora legal do seu fillo con
autismo, creando un vínculo  que favorece o coñecemento mutuo, de maneira que no momento de asumir o cargo por parte
da FAC, exista un coñecemento previo, da persoa con autismo e o seu entorno.

Resultado: As familias das persoas con TEA pertencentes á FAC, a través do testamento deixaron nomeada á Fundación, titora legal do seu fillo.
Indicador: 7% das familias de persoas adultas teñen nomeada no testamento á Fundación como futura titora dos seus fillos.

Asesoramento e información en materia xurídica: A Fundación prestou apoio ao resto de familiares (irmáns, tíos,
curmáns...) que estaban a exercer a tutela. 
Orientóuselles e asesoróuselles sobre os dereitos e deberes inherentes ao exercicio tutelar, recollidos no Código Civil  (cambio
de titularidade e acreditación da nova representación ante diferentes organismos públicos, confección do inventario, rendición
de contas e autorizacións xudiciais, entre outras).

TAREFAS NÚMERO CONSULTAS NÚMERO
Acompañamentos xulgados 13 Procedementos incapacitación 14
Acompañamentos despacho avogados e notarios 10 Testamentos 45
Certificados (defunción, últimas vontades) 15 Patrimonio Protexido 6
Seguimento de Expedientes xudiciais 14 Inventarios xudiciais 8
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PROTECCIÓN SOCIAL E ECONÓMICA: O CARNÉ DE RECURSOS

A Fundación Autismo Coruña prestou información, asesoramento e orientación a todas as familias de persoas con Autismo,
sobre recursos e prestacións co obxecto de facilitar o exercicio dos dereitos sociais. 

O CARNÉ DE RECURSOS é un instrumento para facilitar esta orientación e asesoramento social profesionalizado, apoiando
ás familias nunha mellor utilización dos recursos, articulando respostas coherentes ás diferentes situacións familiares,
canalizando as respostas para unha intervención social específica e proporcionando alternativas posibles á solución das
distintas necesidades.

Dependendo da etapa vital na que se atope a persoa con autismo e as características de cada unidade familiar, as necesidades
e demandas son diferentes, motivando distintas formas de intervención. 

Dende a Fundación, púxose en marcha a elaboración do Carné de Recursos, que nunha primeira fase, confeccionouse ás
30 familias con nenos/as en idade temperá pertencentes á Fundación. Progresivamente, ao longo do próximo ano 2013, se
lles irá confeccionando e proporcionando dito carné ao resto de familias usuarias da nosa entidade. 

O Carné de Recursos é persoalizado, un traxe feito a medida, dando a resposta mais axeitada e eficaz en cada momento.

A través deste programa proporcionóuselles ás familias, apoio integral e individualizado, contribuíndo e garantindo o acceso
ao sistema de protección social en condicións de igualdade.

En cada carné materializouse cada unha das prestacións sociosanitarias e económicas, adaptándose ás distintas
características, situacións e ciclo vital do usuario, prestando unha atención integral e globalizada a cada familia.
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INTERVENCIÓN: A INTERVENCIÓN SOCIAL NO ÁMBITO FAMILIAR

A intervención familiar que se realizou dende a FUNDACIÓN
consistiu en acompañar ás familias  das persoas con Autismo no
seu proxecto de vida, partindo dos seus propios recursos e
fortalezas, atendendo ás necesidades e demandas e facilitando os
apoios necesarios  para mellorar a calidade de vida e benestar de
todos os membros da unidade familiar.

Debido á situación actual de crise que se está a atravesar, o
número de familias en situación de vulnerabilidade sufriu un gran
incremento en relación con anos anteriores, atopándose un ou
varios membros da unidade familiar en situación de desemprego.

A FAC centrouse na familia, no seu conxunto e en cada un dos
membros, facendo un diagnóstico de cada familia, realizando todas
as visitas domiciliarias que se precisaron, actuando na propia
contorna  de  cada  unha  delas,  tendo   sempre   en   conta   a
existencia e axuda da familia externa, das relacións veciñais, da

rede social (centro de saúde, concello, asociacións,…), establecendo unha estrutura sólida que puidese prestar os máximos
apoios e ofrecese unha total cobertura á familia obxecto da intervención.
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Unha vez realizado o diagnóstico e detectada a necesidade real de cada familia, para realizar cada unha das intervencións,
conectouse co conxunto de redes sociais e solicitouse a colaboración de entidades de Iniciativa Social que puideron dar
resposta ás carencias concretas de cada familia (alimentos, roupa, mobiliario, becas escolares, libros,...)., para que estas
dispuxesen de oportunidades que revertese nunha maior calidade de vida de cada un dos seus membros.

Resultado: Traballouse con todo o núcleo familiar  en diferentes áreas de actuación.
Indicador: 15% das familias  foron susceptibles desta intervención.
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AUTONOMÍA PERSOAL: ATENCIÓN Á DEPENDENCIA

A Lei 39/2006 de Atención ás persoas en situación de dependencia que entrou en vigor o  14 de decembro de 2006, é
unha  lei que se está a desenrolar no tempo, en pleno crecemento  e que non se consolidará ata o ano 2015.

En setembro de 2012, a Consellería de Traballo e Benestar aprobou a Carta de Servizos do Sistema para autonomía e atención
á dependencia, incluíndo e desenvolvendo os servizos de prevención da dependencia e promoción da autonomía persoal. Os
nenos con autismo de idades comprendidas entre 0-6 anos, cobraron especial relevancia na Lei de Dependencia, ó incluírse
dentro dos servizos de promoción, o Servizo de Atención Temperá.

Considerando a importancia de que as persoas con autismo se atopen recoñecidas como persoas con dependencia, a fin de
que poidan acceder a servizos e prestacións en condicións de igualdade, a FAC, en coordinación cos servizos sociais municipais,
Xunta de Galiza e Goberno Central, tramitou e realizou os seguimentos das valoracións, revisións,  acceso aos servizos ou
prestacións, etc. dos usuarios deste programa.

A Traballadora Social da Fundación encargada do servizo, estivo en todo momento ao día e á procura de estar en tempo real,
o máis actualizada posible, en canto á normativa vixente nesta materia.
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Levouse a cabo o seguimento de todos os expedientes ata a súa completa resolución, aclaráronse dúbidas, mantivéronse
contactos telefónicos e entrevistas co Órgano Xestor de Dependencia da Xunta de Galicia, dirixiuse a coordinación cos
traballadores sociais dos distintos concellos, exercendo en todo momento de mediadora entre cada unha das familias e a
Administración Pública.

Resultado: As familias das persoas con TEA pertencentes á FAC recibiron información, asesoramento e seguimento de cada un dos expedientes, durante
todo o procedemento do recoñecemento da situación de dependencia.
Indicador: 77% das persoas con autismo usuarias da FAC están recoñecidas como persoas en situación de dependencia.
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Fonte: Elaboración propia
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A Fundación mantivo un contacto permanente cos distintos Organismos Oficiais, fomentando unha relación fluída e
desenvolvendo un labor de coordinación coas distintas Entidades e Institucións:

ORGANISMOS

Mantivéronse unha serie de reunións periódicas entre a Traballadora Social da Fundación e os traballadores sociais de
Entidades de Iniciativa Social (Aspronaga, Aspace, Grumico, ONCE, etc.) co fin de intercambiar e actualizar información de
interese social e legal. Grazas a este traballo en RED conseguiuse unha cobertura real das necesidades do colectivo con
autismo e favorecéronse as relacións para futuras intervencións.

PARTICIPACIÓN EN ACTOS INSTITUCIONAIS
22/03/12 CUPÓN da ONCE do día 24/03/12 en conmemoración do día 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre o autismo. 
26/03/12 Concerto Solidario  organizado por ASPANAES e que se celebrou no Pazo da Ópera de A Coruña.
28/03/12 Inauguración da exposición “O Mundo Flúe” pola Fundación ONCE en Palexco.
31/05/12 Reunión da Comisión do Plan de Acción Integral para persoas con discapacidade do CERMI.
16/06/12 Asemblea Xeral de Confederación Autismo España en Madrid.
17/06/12 Asemblea Xeral de Aspanaes en A Coruña.
20/06/12 Asemblea Xeral de Federación Autismo Galicia en Santiago.
08/10/12 Acto de apertura curso escolar 2012-2013 para as familias do Colexio de A Coruña de Aspanaes.
03/11/12 VII Congreso Nacional do Síndrome Cornelia de Lange. Conferencia ”Non estamos sós: Asociacións e Fundacións”- Eduardo Riestra, Secretario FAC.
12 / 1 1 / 1 2 Presentación Programa “Más Social” da Fundación Barrié.
12 / 1 1 / 1 2 Acto de presentación do “Proxecto Coruña Futura” polo Alcalde da Coruña no auditorio da Fundación Novacaixagalicia.
20/11/12 Visita do Valedor do Pobo ao Colexio Duques de Lugo de Aspanaes en Santiago.
03/12/12 Reunión “Discapacidade e accesibilidade na cidade” convocada polo Concello de A Coruña.
16/12/12 Asemblea Xeral de Aspanaes en Santiago.
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RELACIÓNS INSTITUCIONAIS 

Xulgados e Fiscalías da provincia da Coruña
Concellos da provincia da Coruña

Deputación da Coruña
Xunta de Galicia

SERGAS
Entidades Especializadas

Federacións, Fundacións e Asociacións de iniciativa social

Incapacitación e Tutela
Servizos Sociais
Servizos Sociais
Consellerías e Departamentos Territoriais de Educación, Traballo e Benestar: Familia,
Atención á Dependencia, Servizo de Valoración da Discapacidade, Servizo de Menores, etc.
Centros Sanitarios e Hospitalarios
Centros de Día e Residenciais especializados na atención ás persoas con autismo
CAE, Autismo Galicia, ASPANAES,  Asociación Ntra. Sra. Chamorro, Cáritas, Cociña
Económica, Cruz Vermella, etc. (Que, unha vez coñecedoras das diferentes situacións
das nosas familias obxecto de intervención, prestaron toda a colaboración necesaria.)



PARTICIPACIÓN EN REDES ASOCIATIVAS

FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA
é membro de:

Agrupa ás entidades máis representativas a nivel nacional que traballan co
colectivo de Trastorno Espectro Autista. 

Abrangue a todas as entidades da Comunidade Autónoma de Galicia,
promovendo accións de sensibilización, investigación e desenvolvemento en
defensa dos dereitos do noso colectivo.

FORMACIÓN              

Neste eixo, a Fundación mantívose en continua actividade, proporcionando os medios necesarios para mellorar a formación
dos profesionais que forman parte da entidade, a fin de garantir a adquisición e actualización dos coñecementos necesarios
para o desempeño das súas funcións de forma efectiva e eficiente.

ACCIÓNS FORMATIVAS Organización/Datas/Horas Participantes

“CONTAPLUS”- Plan Avanza Formación 2012: Portal do emprendedor en xestión empresarial. SAGE Formación 01/01/12 - 31/03/12, 50 h. online Administrativa

“Sesións Formativas sobre as Subvencións: Xestión, xustificación e control”. Deputación A Coruña 10/02/12, 4 h. Administrativa

“Xornada: O Traballo Social na Administración de xustiza”. Colexio Oficial Traballo Social  Galicia 20/04/12, 7 h. Traballadora Social

“Xornada de Ética e Servizos Sociais: Ética, Dependencia e Autonomía Persoal en Servizos Sociais”. Fundación PAIDEIA 04/05/12, 6 h. Traballadora Social

“A situación actual da xenética dos TEA”: Dr. Ángel Carracedo Álvarez e Dna. Lorena Gómez Guerrero. ASPANAES 26/05/12 Trab. Social /Administrativa

“Xestión de Proxectos para ONL (Galicia)”. Escola Fund. Luís Vives 01/10/12-30/11/12, 90 h. online Administrativa
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Cumprindo co noso compromiso de difusión social sobre o Autismo e o labor que a nosa Fundación está a desenvolver dentro
deste colectivo, durante o ano 2012 elaborouse unha serie de material informativo e divulgativo importante.

Publicouse a MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011, na cal se recompilaban as actividades realizadas pola entidade e que se
distribuíu masivamente ás familias, Organismos Oficiais, Entidades Sociais, profesionais do sector, etc.

Realizáronse dúas campañas divulgativas semestrais, dirixidas tanto ás familias, como a Entidades de distinta índole e á
sociedade en xeral, coa publicación de Dípticos da Fundación que se distribuíron a través de diversas canles de comunicación:
correo postal, email viral,  reparto directo, etc.

Así mesmo, en conmemoración do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, que tivo lugar o día 2 de abril de 2012,
o Secretario da fundación D. Eduardo Riestra Rodríguez- Losada, publicou no  xornal La Voz de Galicia, un artigo próximo e
persoal, desde a súa experiencia como pai dunha nena autista.

Mantívose unha continua actividade de información actualizada de cara ás familias, a través de circulares periódicas e
comunicados sobre temas de interese.

Leváronse a cabo unha serie de entrevistas e reunións con distintos organismos e entidades tanto de iniciativa pública
como privada, co fin de dar  a coñecer o labor social da entidade e potenciar a participación e colaboración das mesmas nos
obxectivos e proxectos da Fundación.

Como peche do ano, sinalar que na reunión de Padroado do mes de decembro, aprobouse a elaboración dunha páxina WEB
da Fundación para o ano 2013.
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DIVULGACIÓN



ACTIVO 2012 2011          
A) ACTIVO NON CORRENTE 187.718,97€ 195.890,27€

B) ACTIVO CORRENTE 41.030,18€  34.062,88€

TOTAL ACTIVO (A+B) 228.749,15€  229.953,15€ 

PATRIMONIO NETO E PASIVO 2012 2011            
A) PATRIMONIO NETO 217.364,62€          208.922,35€  
B) PASIVO NON CORRENTE -€ -€
C) PASIVO CORRENTE 11.384,53€ 21.030,80€  
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) 228.749,15€ 229.953,15€  
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DATOS ECONÓMICOS
Resultado do Exercicio 2012

Achegas PrivadasProcedencia dos Ingresos

Financiación Pública

9.500€



24

Reparto de Recursos por ProgramasDisposición dos Gastos
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Queremos rematar esta Memoria amosando o noso máis sincero agradecemento, a todos os doadores, financiadores e colaboradores que de
forma desinteresada coa súa achega, ilusión, esforzo e entusiasmo, axudaron un ano máis a que Fundación Autismo Coruña puidese seguir
cumprindo coa súa labor social, velando pola protección das persoas con Trastorno Espectro Autista e prestando unha atención especializada
a todas as familias que acudiron a nós en busca de axuda e poio, acolléndoas nun entorno cálido e respectuoso.

Sinalar que nos últimos cinco anos o número de persoas doadoras aumentou aproximadamente nun 45% e
grazas á xenerosidade de todas elas, a Fundación puido e pode seguir traballado para ofrecer un futuro mellor
a todas as persoas con autismo e ás súas familias.

Mención especial merecen todas as familias que colaboraron connosco, así como as seguintes entidades
amigas pola súa implicación, compromiso e colaboración desinteresada coa Fundación: ASPANAES,
AUTISMO GALICIA, AUTISMO ESPAÑA, MONGRAF, GIGIREY ABOGADOS, MARISCOS TOIMIL, OBRA SOCIAL LA
CAIXA e BANCAJA.

Finalmente destacar o apoio dos Organismos Públicos, que coa súa colaboración e financiamento ao longo
deste ano 2012, permitiron que se levasen a cabo algúns dos nosos proxectos sociais,  coa finalidade de
mellorar a situación do noso colectivo.

Moitas grazas a todos.

Evolución Doadores





MEMORIA ACTIVIDADES 2012
...esa outra familia que necesitas

Camino de la Iglesia, 40 baixo - 15009 A Coruña - Telf.: 981 13 05 53
autismocoruna@yahoo.es / www.autismocoruna.org

Obra Social “la Caixa”

Coa colaboración de




