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CARTA DO PRESIDENTE

Apreciados amigos e compañeiros:

Como cada ano, teño o pracer de presentarvos a nosa Memoria de Actividades. A través destas páxinas quero facervos partícipes
dos nosos proxectos e logros, así como do labor que se está a desenvolver dende a Fundación.
Cabe destacar o desempeño do Exercicio Tutelar levado a cabo pola nosa entidade co máximo rigor, transparencia e humanidade
posibles, traballando en prol da mellora da calidade de vida do noso tutelado.
Ao mesmo tempo, estase logrando o afianzamento da Fundación como figura tutelar, depositando as familias cada vez máis a súa
confianza na entidade, para que ésta nun futuro, vele polos intereses dos seus fillos.
Durante o 2013 tomou especial relevancia o labor comunicativo da entidade, coa creación da Páxina Web da Fundación; mantendo
en todo momento informadas ás familias usuarias a través de diversos medios de difusión: boletíns, cartas informativas, etc.
Grazas ó apoio das nosas familias, ós donantes que de forma desinteresada colaboran coa nosa Fundación e ás distintas Entidades
Públicas e Privadas, seguimos avanzando neste longo camiño con moita ilusión e esforzo, logrando ano tras ano o cumprimento da
nosa misión: “Acompañar ás persoas con autismo e ás súas familias durante todo o seu ciclo vital”.

Un abrazo e o meu agradecemento pola vosa confianza e espírito de cooperación.
Ricardo Touceda Couselo
Presidente
FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA
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A FUNDACIÓN
PRESENTACIÓN
FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA (FAC) nace co fin primordial de dar protección e asistencia integral ás persoas con autismo e ás
súas familias. Foi 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).
A nosa entidade atópase recoñecida como Fundación Tutelar dentro da rede de entidades colaboradoras pola Consellería de Traballo
e Benestar da Xunta de Galicia, dentro da execución do Plan de Acción Integral para as persoas con discapacidade de Galicia 20102013.
Asemade, conta co recoñecemento do RUEPPS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) da Xunta de Galicia,
como “Servizo de Promoción da Autonomía Persoal: información, orientación e formación a familiares”.
Fundación Autismo Coruña está emprazada no Concello de A Coruña, con Sede Social en:
Camino de la Iglesia, nº 40 – Baixo; C.P. 15009
Tlf.: 981 13 05 53
e-mail: autismocoruna@yahoo.es
Páxina Web: www.autismocoruna.org
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MISIÓN E VALORES

Acompañar ás persoas con autismo e ás
súas familias no seu proxecto de vida,
atendendo as súas necesidades, facilitando
os apoios necesarios para mellorar a súa
calidade de vida e acadar o máximo
benestar posible de toda a unidade familiar.

ORGANIZACIÓN
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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 entidade, mantendo
plenamente o rendemento e utilidade dos mesmos.
Os Patróns, a excepción do/a Presidente/a da Asociación ASPANAES,
que é elixido por razón de cargo, desempeñan as súas funcións por
períodos de catro anos.
A 31 de decembro de 2013 o Padroado está formado polos seguintes membros:
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ÁREAS DE
INTERVENCIÓN
A Fundación levou a cabo unha serie de programas e actividades dirixidas ás persoas con autismo e ós seus familiares, coa finalidade
de lograr o máximo benestar posible e unha mellora das condicións de vida deste colectivo.
Durante o ano 2013 atendeuse a un total de 267 familias. Nos últimos 5 anos o número de usuarios viuse incrementado case nun
33%, o que nos alenta a continuar día a día co noso labor social e seguir brindándolle a mellor atención a todas aquelas familias que
confían na nosa entidade.

Fonte: Elaboración propia

A Fundación desenvolveu as súas accións en torno a CATRO GRANDES ÁREAS:

PROTECCIÓN ÁS PERSOAS CON TEA
ATENCIÓN ÁS FAMILIAS

INTERVENCIÓN NO ENTORNO

FORMACIÓN
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PROTECCIÓN ÁS PERSOAS CON TEA
EXERCICIO TUTELAR
A Fundación ten por natureza o exercicio directo da tutela que precisan as persoas con Trastorno Espectro Autista, maiores de idade
e incapacitadas xudicialmente. A Fundación exerce a tutela sempre que sexa designada por última vontade dos pais a través do
testamento ou cando non exista familia que poida facerse cargo da persoa incapacitada.
Este programa durante o ano 2013, cobrou moita máis relevancia:
A Fundación ostentou a tutela e representación legal dunha persoa con autismo.
O número de pais en idade avanzada fíxose máis notable.
Incrementouse o número de testamentos onde os pais deixaron nomeada titora do seu fillo á Fundación.
En relación coa persoa que se atopa baixo a tutela da nosa entidade, actuouse coa
dilixencia dun bo pai de familia: protexendo ó tutelado, velando polos seus
intereses e preocupándonos polas súas relacións persoais e afectivas. En
definitiva, brindándolle unha plena calidade de vida.
O noso tutelado, reside no Centro de Día e Residencial “Coral Seoane” da Asociación
ASPANAES, existindo un estreito vínculo entre as dúas entidades, baseado na
coordinación e o bo entendemento, a fin de garantir unha mellor calidade de vida
para o noso pupilo.
O traballo a desempeñar pola Fundación no eido da tutela enmárcase dentro de tres
áreas diferentes: Xurídica, Social e Económica, realizando unhas actuacións
coordinadas e interrelacionadas entre si.
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ÁREA XURÍDICA

Procedementos
Reunión coa Fiscalía de Ferrol.
Presentación da rendición anual de contas do tutelado perante o Xulgado de Primeira Instancia.
Aprobación por parte do Xulgado das contas anuais presentadas.
Partición da herdanza.
Contestación a requirimentos xudiciais.
Exercer a representación xurídica en todo acto.

Procedementos
Visitas e acompañamentos periódicos ó tutelado.
Intervencións de apoio social e afectivo.
Celebracións de aniversarios, festas e convivencias.
Entrevistas co persoal do Centro Residencial “Coral Seoane” e supervisión da atención prestada.
Actividades de fomento de relacións familiares, entrevistas e contactos periódicos a fin do
mantemento do vínculo fraternal.
Merca de roupa e complementos necesarios.
Xestión e tramitación de documentación.
Promovendo o desenrolo integral, a súa integración e participación plena en tódolos ámbitos.

ÁREA ECONÓMICA

ÁREA SOCIAL

Procedementos
Outros trámites en Entidades financeiras.
Control de movementos e saldo bancario.
Domiciliacións bancarias.
Remesas mensuais de gastos en centros residenciais.
Remesas de gastos extras.
Declaracións de facenda.
Xestión de obrigas tributarias/ fiscais.
Outros trámites en Entidades financeiras e xestións pertinentespara a obtención do maior rendemento.
Administrar a renda e patrimonio de acordo coas obrigas xudiciais.
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Áreas de Actuación Tutelar

Fonte: Elaboración propia

PLANIFICACIÓN DO FUTURO
A Fundación Autismo Coruña, a través deste programa, intenta previr, xunto cos pais que o demanden, situacións de desprotección
futura dos seus fillos con Trastorno Espectro Autista.
Esta intervención estivo dirixida a aqueles pais que ó longo do ano 2013, decidiron e formalizaron no seu testamento que, nun futuro,
sexa a FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA a titora legal do seu fillo, ofrecéndolles unha solución de confianza, seguridade e compromiso.
Dende esta área ofrecéuselles ás familias:
Información e asesoramento sobre o proceso de modificación da capacidade e tutela, procedementos, vías e
disposicións do futuro.
Seguimentos encamiñados a fomentar o coñecemento mutuo entre a Fundación Autismo Coruña, fillo, familia e redes
de apoio.
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Trascendencia da Fundación na Etapa Adulta

Fonte: Elaboración propia

O 8% das familias de persoas en idade adulta usuarias dos nosos servizos, estableceron,a través de testamento, un
compromiso de futuro onde a Fundación asumirá a tutela do seu fillo.

ASESORAMENTO ÁS FAMILIAS SOBRE INCAPACITACIÓN E DEMÁIS CUESTIÓNS LEGAIS
A Fundación prestou apoio, asesoramento e información ós pais en materia xurídica, necesarios para iniciar os trámites de
incapacitación xudicial e a rehabilitación da Patria Potestade, unha vez que os seus fillos cumpren a maioría de idade.
A través desta área de intervención se proporcionou apoio, información e asesoramento no eido do exercicio e actuacións tutelares,
especialmente a aqueles familiares que teñen encomendada a función tutelar dunha persoa con autismo, unha vez que os apoios
naturais, os pais, faltan.
A Fundación Autismo Coruña dedicou especial atención ós irmáns. Estes teñen necesidades propias e requiren de apoios no momento
de atoparse coa responsabilidade de exercer a tutela xudicial do membro familiar con autismo, acompañándoos durante este proceso.
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Ofrecéronse accións formativas encamiñadas a unha mellor comprensión da incapacitación xudicial, obrigas do titor perante o xulgado,
e como levar a cabo un bo exercicio da tutela recaída sobre eles.

ACOMPAÑAMENTOS, APOIOS E SERVIZOS PRESTADOS
TAREFAS

NUMERO

Solicitudes de incapacitación perante o Ministerio Fiscal

8

Acompañamento aos Xulgados: durante o procedemento de incapacitación ou nomeamento de titor

5

Solicitude de Certificado de últimas vontades

2

Comunicación ó Xulgado do falecemento e extinción da patria potestade da persoa incapacitada
xudicialmente a fin de nomear novo titor da persoa con autismo

2

Seguimento de expedientes xudiciais en materia de incapacitacións e nomeamentos de titor

10

Comunicación perante os diferentes organismos públicos da nova representación legal da persoa
con autismo (INSS, Facenda, Entidades Bancarias...)

8

Asesoramento na elaboración no inventario xudicial, contas anuais do tutelado

15

Solicitude das pensións ás que poida ter dereito (pensión de orfandade)

2

Testamentos e derivacións notariais
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ATENCIÓN ÁS FAMILIAS
PROTECCIÓN SOCIAL
Fundación Autismo Coruña a través desta área de intervención, facilitoulles ás familias usuarias, toda a información, asesoramento
especializado sobre recursos e tramitacións de prestacións sociais existentes. Consistiu nun apoio integral e personalizado de
cara a unha mellor utilización dos recursos, articulando respostas coherentes ás diferentes situacións familiares.
Trátase dunha intervención técnica que ofrece a posibilidade de acceso a calquera recurso do Sistema de Servizos Sociais e outros
Sistemas de Protección, indicando os canles de utilización dos mesmos.
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Dependendo do ciclo vital no que se atope cada unha das persoas con autismo, así como das características e a situación de cada
unidade familiar, as necesidades e demandas son diferentes, o que motiva distintas formas de intervención.
Ó longo do ano 2013, dende a Fundación, ofreceuse:
Asistencia directa ás familias: acollida ás familias, atención e apoio, información e formación, orientación.
Seguimento de cada trámite en curso ata a súa resolución.
Xestión de demandas individuais das familias en materia de recursos públicos existentes na lexislación vixente.

INTERVENCIÓN FAMILIAR
Debido á situación actual de crise económica que se está a atravesar ó longo do ano 2013 o número de familias de persoas con autismo
en situación de vulnerabilidade sufriu un gran incremento en relación có ano anterior, atopándose un ou varios membros da unidade
familiar en situación de desemprego ou en perigo de exclusión social.
Ofreceuse apoio integral e individualizado a cada membro da unidade familiar, establecendo en tódolos casos unha rede social e
relación fluída con outras entidades de iniciativa social, intervindo de forma conxunta e coordinada, co fin de previr ou paliar esta
situación de risco social.
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Unha vez realizado o diagnóstico e detectada a necesidade real de cada familia, para realizar cada unha das intervencións, buscouse
o apoio das redes sociais e solicitouse a colaboración de entidades de Iniciativa Social. Deste xeito deuse resposta ás carencias
concretas das mesmas (alimentos, roupa, mobiliario, becas escolares, libros, etc), ofrecéndolles novas oportunidades para lograr unha
mellora da calidade de vida de cada un dos seus membros.
Traballouse con todo o núcleo familiar en diferentes áreas de actuación. O 25% das familias foron susceptibles desta intervención.

ATENCIÓN Á DEPENDENCIA
O 14 de decembro do ano 2006 entrou en vigor a Lei 39/2006 de Atención ás persoas en situación de dependencia, lei que
non se terminará de implantar ata o ano 2015. Ó longo do ano 2013, esta lei manifestou continuos cambios e modificacións, estando
a Fundación en todo momento actualizada en canto á publicación de BOEs e DOGs referentes a normativa desta lei.
Mediante esta lei unha meirande parte de persoas con autismo, entraron a formar parte deste sistema onde se lles está a garantir o
acceso a servizos e prestacións.
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Dende a Fundación levouse a cabo o seguimento de tódolos expedientes ata a súa completa resolución, aclaráronse tódalas dúbidas
que puideron xurdir e mantívose contacto co Órgano Xestor de Dependencia da Xunta de Galicia.
Ofreceuse en todo momento, por parte da Traballadora Social da Fundación, un servizo actualizado sobre a normativa vixente nesta materia.
O 77% das persoas con autismo usuarias da FAC están recoñecidas como persoas en situación de dependencia.

Porcentaxe de persoas valoradas como Dependentes

Comparativa entre grupos de idade

Fonte: Elaboración propia
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MODALIDADES DE PRESTACIÓNS RESOLTAS – P.I.A.S.

INTERVENCIÓN NO ENTORNO
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
A Fundación estivo en contacto permanente cos distintos Organismos Oficiais, fomentando unha relación fluída e desenvolvendo un
labor de coordinación coas distintas Entidades e Institucións:
ORGANISMOS
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Xulgados e Fiscalías da Coruña

Incapacitación e Tutela

Concellos da provincia da Coruña

Servizos Sociais

Deputación da Coruña

Servizos Sociais

Xunta de Galicia

Consellerías e Departamentos Territoriais de Educación, Traballo e Benestar:
Familia, Atención á Dependencia, Servizo de Valoración
da Discapacidade, Servizo de Menores, etc.

SERGAS

Centros Sanitarios e Hospitalarios

Entidades Especializadas

Centros de Día e Residenciais especializados na atención ás persoas con autismo

Federacións, Fundacións e
Asociacións de iniciativa social

CAE, Autismo Galicia, ASPANAES, Asociación Ntra. Sra. Chamorro, Cáritas,
Cociña Económica, Cruz Vermella, etc.

Mantivéronse reunións periódicas entre a Traballadora Social da
Fundación, traballadores sociais de distintas Entidades de Iniciativa
Social (Aspronaga, Aspace, Grumico, ONCE, Fundación ADCOR, Red
Madre...) e técnicos da Administración Pública, 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.

29/05/13
13/06/13

PARTICIPACIÓN EN ACTOS INSTITUCIONAIS
Celebración do Día Mundial de concienciación do Autismo, que organizou a Federación Autismo Galicia e que se
celebrou en Santiago de Compostela.
Concerto Solidario de Jazz, organizado por ASPANAES e que se celebrou no Pazo da Ópera de A Coruña.
Visita ó Centro de ASPACE en Sada.
Acto de Presentación: “Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia, Horizonte 2020”,
organizado pola Xunta de Galicia.
Segunda Reunión Foro Cidade “Coruña Futura” que organizou o Concello da Coruña.
Presentación Pública de la Fundación ASPACE de A Coruña.

14/06/13

Acto de Presentación de ASPANAES “I Convocatoria Internacional Mail Art Grupo Correos”.

16/06/13

Asemblea Xeral de ASPANAES.

20/06/13

Asemblea Xeral Federación Autismo Galicia.

21/06/13

Convivencia ASPANAES clausura Fin curso 2013.

22/06/13

Asemblea Xeral e Extraordinaria Confederación Autismo España.

30/10/13

Asemblea Xeral Extraordinaria Federación Autismo Galicia.

13/12/13

Reunión coa Fiscalía de Ferrol.

14/12/13

Asemblea Xeral Ordinaria ASPANAES celebrada no Pazo de Mariñán.

14/12/13

Asemblea Xeral Ordinaria e extraordinaria da Confederación Autismo España.

16/12/13

Homenaxe a Rosa Iglesias, Xefa do Servizo de Recursos especializados para a discapacidade da Consellería de Traballo
e Benestar da Xunta de Galicia. Organizado por ASPANAES e FAC no Centro de Dia de Castelo.

21/12/13

Asemblea Xeral Ordinaria Federación Autismo Galicia.

03/04/13
08/04/13
15/05/13
28/05/13
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Participación en Redes Asociativas

Fundación Autismo Coruña

é membro de:

Confederación Autismo España, que agrupa ás entidades máis representativas a nivel nacional que traballan co
colectivo de Trastorno Espectro Autista.
Federación Autismo Galicia, a cal engloba a tódalas entidades galegas que promoven accións de sensibilización,
investigación e defensa dos dereitos das persoas con TEA.

COMUNICACIÓN
Durante o ano 2013 elaborouse unha serie de material informativo e divulgativo destinado á difusión social sobre o Autismo e o labor
que está a desenvolver a nosa Fundación dentro deste colectivo.
O día 21 de xaneiro do ano 2013, púxose en funcionamento a Páxina Web da Fundación: www.autismocoruna.org. O obxectivo
da mesma é ofrecer unha información detallada e actualizada sobre a entidade, así como dar a coñecer o labor da mesma.
Cabe destacar que a páxina conta cun Formulario de Donativo on-line no que o usuario pode darse de alta como donante da
entidade, cumprimentando o mesmo de forma rápida e sinxela.

Páxina web: www.autismocoruna.org

18

Formulario Donativo

Elaboráronse dous Boletíns semestrais de actividades que se lle remitiron as familias mediante correo postal. Neles recolleuse, de
maneira actualizada, a información das actividades que se foron desenvolvendo.

Publicouse a MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012, na cal se recollen as actividades realizadas pola entidade durante o mesmo.
Distribuíuse entre as familias, Organismos Oficiais, Entidades Sociais, profesionais do sector, etc.

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.
19

FORMACIÓN
ACCIÓNS FORMATIVAS
Co fin de garantir un servizo de calidade ás familias e usuarios, dende a Fundación proporcionáronse tódolos medios necesarios para
a mellora da formación dos profesionais que forman parte da mesma. A actualización dos coñecementos do persoal da entidade
é fundamental para desempeñar o seu labor de forma efectiva e eficiente.

ACCIÓNS FORMATIVAS
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Organización: Datas/Horas

Participantes

SESIÓN INFORMATIVA: .
“Presentación de Declaracións póla Intranet”

Axencia Tributaria A Coruña, 2 h.

Administrativa

CURSO:“A Mediación como Método alternativo de
Resolución de Conflitos. Distintos ámbitos de aplicación”.

UNED; 08/04/13 - 16/04/13, 20 h.

Traballadora Social

XORNADA: “As Persoas maiores e a Convención
das Nacións Unidas sobre os
Dereitos das persoas con discapacidade”.

UDC; 10/05/2013 -5 h.

Traballadora Social

CONFERENCIA:
“Modelo de Calidade de vida e ética”.

Escola de Pais de ASPANAES; 11/05/13 – 3h.

Traballadora Social

CURSO: “A Responsabilidade
Social corporativa:ruta á sostibilidade”.

UNED-COMA; Finalizou: 20/06/13 , 30 h. online

Administrativa

CURSO: “Intervención Social dende o
Modelo de Terapia Familiar”.

Colexio Oficial Traballo Social de Galicia
15/10/13 – 24/10/13, 20 h.

Traballadora Social

CHARLA INFORMATIVA:
“As Subvencións Provinciais para o exercicio 2014.”

Deputación da Coruña; 06/11/13, 2 h.

Administrativa

XORNADA FORMATIVA: “Servizos Sociais da O.N.C.E”.

ONCE A Coruña; 15/11/13, 3 h.

Traballadora Social

CURSO: “Plan Xeral de Contabilidade para Fundacións”.

Algalia; 03/12/13, 4 h.

Administrativa

CURSO: “Emprendemento e Innovación Social”.

UNED-COMA; Finalizou: 11/12/13, 30 h. online

Administrativa

XORNADA: “Planificar o Futuro para resolver o Presente”.

Fundación PAIDEIA; 12/12/13, 3 h.

Traballadora Social

CONVENIO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS COA UNED

Durante este ano, a Fundación Autismo Coruña asinou un ”Convenio de colaboración e de cooperación educativa coa
Universidade de Educación a Distancia (UNED)”. Froito deste convenio, a nosa entidade proporcionou un plan de prácticas
profesionais a unha alumna que cursaba a Diplomatura de Traballo Social.

XORNADAS XURÍDICAS 2013
Durante as Xornadas Xurídicas, celebradas o día 25 de xaneiro do ano 2013,
abordáronse temas de especial interese para as familias participantes. Facilitóuselles
información sobre cuestións tutelares, testamentarias, xestión de discapacidades,
patrimonio protexido e outros aspectos xurídicos.
O Presidente da Fundación, D. Ricardo Touceda Couselo inaugurou o acto, que tivo lugar
na sede social da entidade e contou coa presenza dos poñentes: D. Víctor Peón Rama
(notario), D. Francisco A. Rodríguez-Gigirey (avogado) e D. Xosé Ramón Pérez Antelo
(economista). Acudiron un total de 45 persoas, na súa maioría familiares de persoas
con autismo e profesionais do sector.
A clausura correu a cargo do Secretario da Fundación, D. Eduardo Riestra RodríguezLosada que fixo entrega dun obsequio solidario de ASPANAES a cada un dos poñentes,
como mostra de agradecemento pola súa colaboración desinteresada.
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INFORME
ECONÓMICO
Neste apartado presentámosvos os datos económicos, ingresos e gastos da Fundación correspondentes ó exercicio 2013. Pódense
consultar as Contas Anuais na nosa páxina web: www.autismocoruna.org

ORIXE DOS RECURSOS

TOTAL 55.664,33 €

Fondos públicos
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Concello da Coruña

Acompañamento Familiar

5.000,00€

Deputación da Coruña

Accións formativas e divulgativas

2.496,44€

Xunta de Galicia

Programa Cooperación Emprego

553,52€

Fondos Privados
Confederación Autismo España
IRPF Ministerio Sanidade

DISTRIBUCIÓN DOS RECURSOS

Carné de Recursos

9.500,00€

TOTAL 56.639,03 €

ASIGNACION DE RECURSOS POR PROGRAMAS
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COLABORADORES
Como broche final de esta Memoria queremos amosar o noso agradecemento, a todos os colaboradores e doadores que coa súa participación e entrega, permitiron un ano máis que a Fundación continuase avanzando e traballando por e para o colectivo de persoas
con autismo. Deste xeito podemos seguir desempeñando o noso labor social, prestando unha atención especializada a todas as familias, acolléndoas nun entorno cálido e respectuoso.

Evolución de Doadores

Agradecer aos Organismos Públicos a súa colaboración e financiamento ao longo deste ano 2013 e destacar a colaboración de todas AS
FAMILIAS, así como das seguintes Entidades Amigas pola súa implicación, compromiso e colaboración desinteresada coa Fundación.

Grazas
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