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CARTA DO PRESIDENTE
Estimados amigos e compañeiros:
Dentro do meu último ano como Presidente, teño o pracer de
presentarvos a nosa Memoria de Actividades.
Con ela, quero convidarvos a coñecer de cerca o traballo realizado
pola Fundación e facervos partícipes da ilusión e dedicación que
existe na organización, tanto pola parte do Padroado como polo
equipo de profesionais que traballan o voso servizo.
Facendo unha análise do ano 2014, debo destacar a consolidación do programa de Recursos
Sociais que da apoio as persoas con T.E.A. e as súas familias, facendo especial referencia o
servizo de asesoramento xurídico e social.
Tamén quero facer mención o Exercicio Tutelar. Como ben sabedes, é unha das finalidades
principais que ten esta Fundación e, por iso, quero mostrar o meu agradecemento ás familias,
que cada vez son máis, que depositan a súa confianza nesta entidade para que protexamos a
calidade de vida e os intereses dos vosos fillos.
Por último, quero amosar o nosa gratitude a todos aqueles doantes que de forma altruísta están
a colaborar coa Fundación, así coma ás diferentes Entidades Públicas e Privadas que nos teñen
en conta dentro dos seus programas. Sen eles, a nosa labor social non sería posible.
Espero e desexo que este camiño que comezamos xuntos, continúe pola boa senda durante
moitos anos mais.

Ricardo Toudeda Couselo
Presidente F.A.
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A FUNDACIÓN
PRESENTACIÓN
FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA (F.A.C.) crease coa finalidade de ofrecer protección e
asistencia global ás persoas con Autismo (Trastorno Espectro Autista – T.E.A.) e ó seu entorno
máis próximo.
De este xeito, a Fundación, protexe o benestar dos usuarios e do núcleo familiar
proporcionándolles unha calidade de vida plena e axudándolles a superar as limitacións que se
poidan encontrar o longo da súa vida.
Foi constituída en escritura pública o 4 de febreiro de 1999, ante o Sr. Notario D.Xosé M.
Sánchez – Andrade Fernández, na cidade da 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).
Ademais, a Fundación, está recoñecida como Fundación Tutelar dentro das entidades que
colaboran coa Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia e incluída no Rexistro
Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPPS) como “ Servizo de Promoción da
Autonomía Persoal: Información, Orientación e Formación a Familiares”.
Fundación Autismo Coruña, ten a súa sede social en:
C/ Camiño da Igrexa, 40, baixo, C.P.15009
Tlf: 981 13 05 53
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MISIÓN E VALORES

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

MISIÓN

FLEXIBILIDADE

• Adaptación ás circunstancias de cada un
dos usuarios.

PARTICIPACIÓN

• Fomento da colaboración de todo o
equipo da Fundación para ofrecer o
mellor servcio.

POSITIVIDADE

• Entusiasmo e actitude positiva no
desenrolo do noso traballo.

V
A
L
O
R
E
S

INDIVIDUALIZACIÓN E
RESPECTO

• Analizar cada caso considerando as
súas características distintivas .

CALIDADE

• Proporcionar un servizo adecuado ás
necesidades que ten cada usuario ó
longo da súa vida.

CALIDEZ

• Facer que o usuario e a súa familia se
sintan aroupados pola Fundación.
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XESTIÓN
Durante o ano 2014, o Padroado xunto co equipo de xestión da Fundación, adecuaron o
sistema organizativo da entidade en función das necesidades actuais e tendo en conta os
requisitos futuros que poidan xurdir dentro do noso ámbito de actuación.
Como consecuencia de este proceso, a administración da Fundación, queda distribuida en tres
grandes áreas.

TRABALLO SOCIAL

• Persoas con T.E.A.
• Familias.
• Entorno.

ASESORÍA XURÍDICA

• Tutelas.
• Incapacitación.
• Xestión con Xulgados.

ADMINISTRACIÓN E
COMUNICACIÓN
• Xestión
administrativa.
• Proxectos.
• Marketing e difusión.

GOBERNO
O PADROADO: é o Órgano de
Goberno,

representación

e

administración da Fundación, o cal
exerce

as

funcións

que

lle

corresponden para o cumprimento
dos fins polos que foi creada a
Fundación.
Corresponde a este Órgano o cumprimento dos fins da Fundación, así como a administración
dos bens e dereitos que forman parte do patrimonio, fomentando o bo uso dos mesmos.
Os Patróns, coa excepción do presidente/a de Aspanaes, que é elixido por razón de cargo,
realizan o seu cometido por períodos de catro anos.
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ORGANIGRAMA: a 31 de decembro do 2014, a composición do Padroado é a seguinte:

D. Ricardo Touceda
Couselo.- Presidente

D. Eduardo Riestra Rodriguez Losada.- Secretario

Dna. Mª Jose Álvarez
Folgar.- Vogal

D. Jose Antonio
Garcia Villar.- Vogal

D. Francisco Ángel
Rodriguez-Gigirey
Pérez.- Vogal

D. Jose Luis Garcia
Ramos .- Vogal

REUNIÓNS

Reunión 31 de Marzo
• Informe da situación económica da Fundación.
• Evolución das subvencións solicitadas.
• Informe da situación do Tutelado.
• Informe sobre a reunión co Fiscal Xefe de Ferrol.
Reunión 26 de Maio
• Aprobación da Memoria de Actividades do 2013.
• Aprobación das CCAA do 2013.
• Informe da situación do Tutelado.
• Xestión da representación da F.A.C. na Asamble de Autismo Galicia.
• Modificación das contratacións da Entidade.
Reunión 6 de Outubro
• Información da situación económica da Fundación durante os tres primeiros
trimestres do ano.
• Información da situación do Tutelado.
• Dúas novas designacións tutelares para a Fundación.
• Solicitude de Alunmo en Prácticas da Escola de Traballo Social.
Reunión 1 de Decembro
• Aprobación do Presuposto e Plan de Acción do 2015.
• Información da situación do Tutelado.
• Informe da Reunión co Fiscal Xefe de Ferrol e o Coord. da Funga.
• Informe da Reunión co Presidente da Deputación de A Coruña.
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ELECCIÓNS O PADROADO: No 2014, rematou o mandato do Padroado, polo que se puxo en
marcha durante os últimos meses do ano, o proceso de sustitución de Patróns. Seguindo a
seguinte cronoloxía:

 10 de novembro: apertura do prazo de presentación de candidaturas.
 20 de novembro: fin de prazo de presentación de candidaturas.
 24 de novembro: proclamación provisional de candidaturas por parte da comisión electoral.
 26 de novembro: proclamación de candidaturas definitivas.
 27 de novembro: envío da documentación relativa ás candidaturas e apertura do prazo de
votación por correo certificado.
 13 de decembro: elección do novo Padroado.
 19 de xaneiro de 2015: constitución do novo Padroado da Fundación Autismo Coruña.
Como consecuencia de este proceso electoral, a configuración deste Órgano para os próximos
catro anos, quedou da seguinte maneira:

Presidente: Eduardo Riestra Rodríguez – Losada
Secretario: Francisco Javier López González
Vogal: Mª José Álvarez Folgar
Vogal: Francisco Ángel Rodríguez – Gigirey Pérez
Vogal: José Luis García Ramos
Vogal: Begoña Verdía Ventureira
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN
USUARIOS
Dende que foi creada a Fundación Autismo Coruña, as persoas que son atendidas polos nosos
profesionais, foron aumentando considerablemente ata situarse, durante o año 2014, nas 302
familias.

30
2

Estes datos anímanos a
mellorar e aumentar a
nosa

atención

sobre

todas as familias que

18
0

acoden a Fundación e
confían en nos.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Paridade Usuarios
Dentro das persoas con
T.E.A. que se achegan a

Mulleres, 23%

Paridade Usuarios

rios

nosa entidade, máis de tres
cuartas partes son varóns,
como

se

comproba

no

seguinte gráfico.
Homes, 77%
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Para poder ofrecer un servizo acorde cos nosos valores como institución, a Fundación desenrola
unha serie de programas e actividades que van encamiñadas a brindar un aumento da calidade
e das condicións de vida das persoas con autismo e dos seus familiares, abarcando todos os
aspectos que poidan afectar a persoa con autismo.

COLABORACIÓNS

FORMACIÓN

ALIANZAS

ENTORNO

PROFESIONAIS

INSTITUCIONAIS
FAMILIA
PERSOA CON
T.E.A.

PROTECCIÓN ÁS PERSOAS CON T.E.A.
AUTONOMÍA PERSONAL: ATENCIÓN Á DEPENDENCIA: A Lei 39/2006 de Atención ás
Persoas en Situación de Dependencia foi aprobada o 14 de decembro de 2006 e entrou en vigor,
de maneira gradual, dende o ano 2007.
Esta normativa sufriu distintas modificacións o longo dos anos co fin de mellorar a regulación de
novos servizos e procedementos polo que, a Fundación, estivo a carón dos familiares
axudándolles na comprensión desta normativa e acompañándoos en todo o proceso de
tramitación.

Explicación
da Lei,
resolución
de dúbidas
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Seguimento
do
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definitiva
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Tendo en conta o importante que é para as persoas con autismo o recoñecemento da
dependencia, establecida nesta Lei, a FAC xestiona e coordina cos Servizos Municipais, Xunta
de Galicia e Servizos Centrais, o proceso para conseguir acceso as diferentes prestacións en
condicións de igualdade.
EN TRAMITE

Por conseguinte, dentro dos

5%

nosos usuarios, un 78%
están
NON
VALORADAS

recoñecidas

pola

Administración como persoas

16%

en situación de dependencia.
78%

Vendo a comparativa entre
os distintos grupos de idade

VALORADAS

os que lle ofrecemos este
servizo, a totalidade das
persoas adultas teñen recoñecidas a dependencia, mentres que nos de idade inferior o
porcentaxe e alto pero non chega á totalidade dos usuarios.

CON DEPENDENCIA

100%

SEN DEPENDENCIA
EN TRAMITE

72%
58%

27%

24%

14%
4%

ADULTOS
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En relación co Programa Individual de Atención (PIA), o cal determina os servizos e prestacións
que lle corresponden a cada usuario en función do grao e nivel de dependencia que teñan

SART - ATENCIÓN
RESIDENCIAL
TERAPEUTICA

LIBRANZAS

SERVIZOS

recoñecido, a normativa vixente establece unha serie de modalidades.

ATENCIÓN DIURNA
TERAPEUTICA
SERVIZO DE AXUDA
NO FOGAR

VINCULADA AO
SERVIZO DE AT.
DIURNA
TERAPEUTICA

ATENCIÓN
TEMPERÁ
(0-6 anos)

VINCULADA AO
SERVIZO DE
PROMOCIÓN

DESEÑO DE
ESTRATEXIAS
PSICOEDUCATIVAS
(7-16 anos)

COIDADOS NO
CONTORNO
FAMILIAR

Resolución de Prestacións
4%
46%

70%

34%

4%
18%

4%

4%

SART- ATENCIÓN RESIDENCIAL TERAPEUTICA

SERVIZO ATENCIÓN DIURNA TERAPEUTICA

SERVIZO AT. DIURNA+ AXUDA FOGAR

LIBRANZA SERV. ATENCIÓN DIURNA TERAPEUTICA

SERVICIO A.TEMPERÁ - SP

SERVICIO ESTRATEXIA - SP

LIBRANZA COIDADOS CONTORNO

EN TRÁMITE
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PREPARACIÓN PARA O FUTURO: A través de este programa, a Fundación Autismo Coruña,
intenta dar resposta ás preguntas que se fan os
país das persoas con autismo, respecto da
situación dos seus fillos cando eles non poidan
coidalos.
Para chegar a este momento, é preciso unha
acción de concienciación que axude ás familias a
aclarar todos os aspectos que deben de afrontar
para establecer de maneira eficaz este longo
percorrido.
Por iso, os nosos profesionais axudan ás familias
a organizar e planificar o futuro, dende unha
perspectiva de previsión e responsabilidade.
Aspectos que son fundamentais no proxecto vital das persoas con autismo.
Como é de esperar, a maioria das tutelas son exercidas polos pais que contan co apoio
incondicional

do

resto

da

unidade familiar. Sen embargo,

90%

nos últimos tempos están a
aumentar as tuteles exercidas
por outros membros da familiar.
Por

isto

estase

prestando

especial atención ós irmáns e
demáis familiares indirectos que
se

atopan,

determinado,

nun
coa

momento
difícil

responsabilidade de exercer a

10%

tutela do membro familar con
autismo.
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I.

Modificación da capacidade de obrar

O Dereito Civil, establece que, unha vez que se cumpran os dezaoito anos, a persoa
adquire a capacidade plena traendo como consecuencia que os pais deixen de exercer a
Patria Potestad sobre os seus fillos.
Sen embargo, un número moi elevado de persoas con autismo que cumpre a maioría de
idade, non teñen as aptitudes necesarias para poder exercer os seus dereitos e obrigas.
Por iso, a incapacitación xudicial é o primeiro paso a dar dentro de esta planificación,
evitando así o desamparo social, familiar ou a indefensión da persoa con autismo,
asegurando a protección dos seus dereitos e o cumprimento das súas obrigas.
A modificación da capacidade de obrar ten que estar determinada mediante unha
sentencia xudicial, onde se establecerá as capacidades nas que, a persoa con autismo,
precisa protección e apoio tutelar.

Incapacitación Xudicial
Adultos

77%

14%

INCAPACITADOS
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17

II.

O testamento

O testamento convértese nun documento de vital importancia para aquelas familias de
persoas con autismo, xa que están tendo en conta os seguintes motivos.

Establecer as melloras
económicas para os fillos que
mais o necesiten.

Nomear un tutor do fillo
con autismo.

Para deixar nomeado un titor
dun fillo, este debe estar
incapacitado xudicialmente.

Facer testamento en nome
do fillo con autismo, xa que
no o pode facer por si
mesmo.

Para poder realizar una
"Sustitución Exemplar", dun fillo
maior de idade, debe estar
incapacitado xudicialmente.

Máis da metade dos pais
usuarios con fillos adultos,
superan a barreira dos 60
anos.

48

A Fundación informou e orientou no
complicado proceso de realización
dos testamento,s a 60 familiares
dentro dos nosos usuarios. A
maioría de dúbidas xurdidas están
vinculadas a persoas con autismo e

12

en idade adulta. Estas consultas
son, cada vez mais frecuentes xa
que os pais queren que os seus

ADULTOS

Memoria de Actividades 2014
Fundación Autismo Coruña

NENOS

fillos teñan garantido a mellor
opción para o seu futuro.
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III.

A pretutela
A pretutela consiste na disposición que fan os pais da persoa con autismo de nomear a
Fundación Autismo Coruña, como futuro titor legal do seu fillo, cando eles non poidan
atendelo nas mellores condicións ou cando falten.
Con este vínculo aséntase a relación que se forxou o longo do tempo coas familias, e
que está baseada no respecto e coñecemento mutuo.
Ademais, na hora de asumir o cargo, a estreita relación que existe co usuario,
proporciónalle a este unha maior seguridade no momento da perda dos seus pais.
Na actualidade, a F.A.C. está nomeada en 10 testamentos para facerse cargo da persoa
con autismo no futuro. As nosas previsións o respecto son positivas, xa que, dentro dos
nosos Centros de Día e Residencias, contamos con 104 usuarios de idade adulta, dos
que 48 familias xa fixeron consultas sobre estes asuntos.

Evolución Pretutelas

10
4
ANO 2005
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EXERCICIO TUTELAR: A Fundación, segundo a súa natureza e como se reflexa nos Estatutos
de Constitución, ten como fin exercer a tutela das persoas con T.E.A. que sexan maiores de
idade e que estean incapacitadas xudicialmente.
Así mesmo, vela como un pai responsable, pola satisfacción de todas as necesidades dos seus
tutelados, proporcionándolles a mellor calidade de vida
posible e cumprindo regularmente cos deberes
Pais de
idade
avanzada

Maior nº
consultas sobre
tutelas
Maior presencia
da F.A.C. en
testamentos

inherentes a dito cargo.
Co fin de garantir un bo control e o benestar das
persoas tuteladas pola Fundación, esta non presta os
servizos residenciais, deixando o importante cometido
á ASPANAES (Asociación de Pais de Persoas con
Trastorno do Espectro Autista da Provincia de A
Coruña). De este xeito, consolídase a independencia
entre os recursos e apoios que se brindan aos
tutelados.

Dende a creación desta entidade, o programa
tutelar, ano a ano, vaise afianzando dentro da
organización. Este servizo comezou cando se
aceptou a primeira tutela xudicial, dunha persoa
adulta con autismo, no mes de xuño de 2012,
procurándolle todos os apoios e protección
necesaria para lograr o seu benestar.
Na actualidade, o noso tutelado, reside no Centro
de Día e Residencia “Coral Seoane” da Asociación
ASPANAES, que está situado na cidade de Ferrol.
Debido a esta relación, formouse un estreito vínculo entre ámbalas dúas entidades, baseado na
coordinación e o bo entendemento, co fin conxunto de garantir unha mellor calidade de vida para
o noso pupilo.
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O traballo que desenrola a F.A.C. no ámbito da tutela abarca tres áreas: Xurídica, Social e
Económica.

ÁREA XURÍDICA







Reunión coa Fiscalía de Ferrol.
Presentación da rendición anual de contas do tutelado ó 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.

ÁREA SOCIAL







Visitas e acompañamentos periódicos ó tutelado.
Intervención de apoio social e afectivo: celebración de aniversarios, festas e
convivencias.
Entrevistas co persoal do Centro Residencial “Coral Seoane” e supervisión da
atención prestada.
Merca de roupa e complementos necesarios.
Xestión e tramitación de documentación.
Fomento da súa integración e participación plena en tódolos ámbitos.

ÁREA ECONÓMICA









Control de movemento e saldo bancario.
Domiciliacións bancarias.
Remesas mensuais de gastos en centro residencial.
Remesa de gastos extra.
Declaración de Facenda.
Xestión de obrigas tributarias e fiscais.
Demais trámites financeiros para a obtención do maior rendemento.
Administrar a renda e o patrimonio de acordo as obrigas xudiciais.
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ATENCIÓN ÁS FAMILIAS
PROGRAMA DE “RECURSOS SOCIAIS”: A Fundación Autismo Coruña a través desta área de
actuación e da súa Traballadora Social, facilitaron ás familias usuarias, toda a información,
asesoramento e recomendacións sobre os diferentes recursos e prestacións sociais existentes,
ademais da asistencia na súa tramitación fronte ás administracións.
A planificación das actuacións que se levarán a cabo dependen do ciclo vital no que se encontre
a persoa con autismo e as características de cada familia. Como consecuencia, establécense
distintas formas de intervención para satisfacer ás necesidades de cada unidade familiar.

IDADE
TEMPERÁ

IDADE
ESCOLAR

IDADE
ADULTA

• Acollida dentro da Fundación.
• Acompañamento e apoio da Fundación na entrada no
Sistema de Servicios Sociais.

• Información e asesoramento sobre sobre as posibilidades
existentes.
• Orientación e seguimento dentro das actuacións realizadas.

• Preocupación polo futuro.
• Ofrecer respostas dentro dunha intervención específica para
cada unidade familiar.
• Proposta de alternativas e solucións.
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As familias que acudiron a Fundación plantexando as súas dúbidas e inquietudes o respecto das
súa situación particular, poden optar a unha amplía variedade de prestacións social, dentro dos
diferentes ámbitos económicos - sociais.
Todas estas opcións son explicadas detalladamente polos profesionais da entidade, seguindo de
cerca todo o proceso de solicitude, requirimentos de documentación, concesión e xustificación
dos mesmos.

PRESTACIÓNS
SOCIAIS

ECONÓMICAS

SANITARIAS

- Bono social eléctrico.
- Familia numerosa.
-Incapacitación
xudicial.
-Bono taxi.
-065.
-Tarxeta dourada.
-Tarxeta
estacionamento.
-Dependencia.
-Discapacidade.

-Emerxencia social.
-Imposto sobre a
renda.
-Adaptación do fogar.
-Imposto de
circulación.
-Imposto sobre
vehículos.
-Pensión orfandade.
-Prestación familiar
por fillo a cargo.
-Pensión non
contributiva.
-Outras.

-Tarxeta AA.
-Axudas técnicas.
-Pensionistas.
-Tarxeta sanitaria de
persoas sen recursos
(PSR).
-Atención
odontolóxica.
-Outras.
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PROGRAMA DE “INTERVENCIÓN FAMILIAR”: Debido a situación de crise económica que se
estivo atravesando ó longo dos anos precedentes, o número de familias de persoas con autismo
que se encontran en situacións de
vulnerabilidade

Minorías
Etnicas

considerablemente.

Discapacidade

Exclusión
Social

COLECTIVOS
ATENDIDOS

Terceira
Idade

aumentou

Muller

Moitas

destas

duras

comezaron

cando,

membros

da

encontráronse

un

unidade
en

realidades
ou

varios
familiar,

situación

de

desemprego ou en risco de exclusión
social. Por iso, a intervención familiar
Familia

Menores

que levou a cabo a Fundación,
centrouse no acompañamento de estas

familias, axudándolles na definición do seu proxecto de vida dende os seus recursos propios e
as súas fortalezas.
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Este proceso comeza coa realización dun diagnóstico do conxunto familiar e, a súa vez, de cada
un dos membros de maneira individual. Para isto, fixéronse as visitas domiciliarias que foron
precisas traballando no contorno da familia e tendo sempre en conta o ámbito social no que
viven (relacións veciñais, centros de saúde, concello o que pertencen, etc).
Unha vez analizada o medio no que se desenvolve, trátase de establecer unha estrutura o máis
sólida posible para ofrecer cobertura á familia que é obxecto de intervención e así manter ou
mellorar a súa calidade de vida, xa que se está dando resposta ás súas carencias (alimentos,
roupa, becas escolares, libros, etc).

INTERVENCIÓN NO ENTORNO
ALIANZAS INSTITUCIONAIS: A Fundación Autismo Coruña forma parte de:



Confederación Autismo España, entidade sen
ánimo de lucro que agrupa e representa a 69
entidades do terceiro sector de Acción Social en
España que traballan especificamente con persoas
con Trastorno Espectro Autista e a súas familias. Dentro
da súa misión encontrase a representación institucional do colectivo que agrupa, co
propósito de mellorar a súa calidade de vida e garantir os seus dereitos.



Federación Autismo Galicia, entidade sen ánimo de
lucro, constituida no ano 1995, que agrupa a 11
entidades que prestan servizos integrais e específicos
a persoas con T.E.A. e as súas familias. Promoven,
principalmente, accións de sensibilización e desenvolvemento en defensa deste
colectivo.
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COLABORACIÓNS: A Fundación, co fin de conseguir o maior beneficio para os seus usuarios,
está en continuo contacto con distintos Organismos Oficiais.
De este xeito, impúlsanse as relacións entre entidades e, por tanto, conséguese un maior
perfeccionamento da labor de coordinación e xestión dos fondos sociais.

Xulgados e Fiscalía de A
Coruña

• Incapacitación e tutela.

Concellos da Provincia de
A Coruña

• Servizos sociais.

Deputacion de A Coruña

• Servizos sociais.

Xunta de Galicia

• Consellerías e Dptos territoriais de
Educación, Traballo e Benestar.

SERGAS

• Centros Sanitarios e Hospitalarios.

Entidades Especializadas

• Centros de día e residencias
especializados na atención ás persoas con
autismo.

Federacións, Fundacións e
Asociacións

• C.A.E., Autismo Galicia, ASPANAES,
Cáritas, Asoc. Ntra. Sra. Chamorro, etc.

Ademais de estas colaboracións tan necesarias para o labor que se está a facer, a Traballadora
Social da Fundación está en contacto con outros profesionais desta área de traballo, que
realizan as súas tarefas con diferentes sectores da poboación.
Esta unión fomenta a aparición de sinerxías que favorecen o usuario final dos servizos, xa que,
se amplían as posibilidades de encontrar os mellores recursos para a súa situación, conseguindo
unha solución óptima.
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FORMACIÓN DOS PROFESIONAIS: Co fin de garantir un servizo de calidade ás familias e
usuarios, dende a Fundación, proporcionouse tódolos medios que foron necesarios para a
mellora da formación dos profesionais da entidade.
Xa que consideramos que a actualización de coñecementos do persoal é fundamental para
desempeñar a súa labor.

ACCIÓNS FORMATIVAS

ORGANIZACIÓN

PARTICIPANTE

A Función RRHH nas
Entidades non Lucrativas.
Xestión por Competencias.

UNED (30 h)

Administración.

Organizacións Non
Lucrativas na Sociedade Red: Análise e Retos.

UNED (30h)

Administración.

II Xornada de
Transparencia e Rendición
de Contas.

Algalia (6h)

Administración /
Traballadora Social.

Prácticum Fundación:
Protectorado, Contratos
Públicos, etc.

Algalia (6h)

Administración /
Traballadora Social.
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DESEMPEÑO SOCIAL E ECONÓMICO
Neste apartado móstranse os datos sociais e económicos da Fundación que corresponden ó
exercicio 2014. Para velos con máis detalle, pódense consultar as Contas Anuais e o Informe de
Auditoría na nosa páxina web: www.austimocoruna.org

DESEMPEÑO SOCIAL

Conciliación da
vida laboral e
familiar
segundo o
posto de
traballo
Formación
especializada
e MELLORA
CONTINUA

Contratos
indefinidos:
ESTABILIDADE

Homoxeneidad
e de horarios e
mellora da
planificación
persoal

Coidado da
SAUDE+ dos
traballadores

Seguro de
accidentes
para
traballadores

Outras axudas:
Carnet BTP

A Fundación Autismo Coruña, presta especial atención a faceta social da súa organización,
ofrecendo tódalas posibilidades que están o seu alcance para facilitar a vida persoal e
profesional dos seus traballadores.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
AUDITORIA CONTABLE: As Contas Anuais do ano
2014 son as primeiras que se someten a un proceso de
auditoría que será xestionado por unha entidade externa
(NW Auditores - www.nwauditores.com) para determinar a súa exactitude, integridade e
autenticidade.
É de recibo mencionar que a Fundación non compre os requisitos de obrigatoriedade para
someterse a este arduo proceso de comprobación, sen embargo, e baixo o noso criterio de
transparencia, tomouse a determinación de amosar o compromiso adquirido con todos os
usuarios e familiares acerca da xestión de esta Entidade.
O camiño comezou cando o Padroado da Fundación, a través do seu presidente Ricardo
Touceda, aceptou a “Carta de Encargo” da entidade auditora e finalizará a mediados do ano
2015 cando teñamos o “Informe de Auditoría”, despois
do proceso de verificación da imaxe fiel das contas da
entidade.
Por medio de este arduo proceso, a Fundación quere
mostrar

os

usuarios,

administracións

públicas,

entidades privadas e demais persoas do noso contorno
que as accións que se levaron a cabo durante o último
ano tiveron como obxectivo principal o aproveitamento
dos recursos obtidos. Isto so pode conseguirse por
medio dunha estrutura saneada, eficiente e capaz de
cumprir as expectativas dos nosos usuarios.
Ademais, esta valoración da nosa xestión económica
permítenos introducirnos nun proceso de aprendizaxe institucional que nos brinda a posibilidade
de asimilar as nosas experiencias e convertelas en oportunidades de mellora.

Memoria de Actividades 2014
Fundación Autismo Coruña

29

DIMENSIÓN DA ENTIDADE: Nas cifra económicas que presentan as Contas Anuais da
Fundación, que se representan no seguinte gráfico, pódese ver como os ingresos e os gastos
que se obtiveron ó longo do ano, cumpren o establecido na normativa que rexe as Entidades
Sen Ánimo de Lucro.
€247.359,84

Nesta lei é onde se
especifica que se deben
investir, como mínimo, o
70% dos ingresos nos
fins
€63.606,66

INGRESOS

GASTOS

nos

Estatutos.

€55.709,64
€7.897,02

ACTIVO E
PASIVO

establecidos

RESULTADO

No

caso

de

esta

entidade, destináronse a
este propósito o 87,58%
dos ingresos obtidos.

No último período de análise, os resultados conseguidos pola Fundación, foron moi dispares.
Sen embargo, despois de
realizar un gran traballo

Evolución

conxunto

por

Excedente

dirección

e

entidade

para

sostenibilidade
da

parte

da

xestión

da

lograr

a

económica

Fundación

,

conseguíronse superar as
perdas

€7.897,02

arrastradas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

€(974,70)

de

exercicios anteriores lograr a
viabilidade da entidade.
De este xeito, poderase seguir ofrecendo os nosos servizos a todos os usuarios da entidade e a
aqueles que aínda están por chegar.

Memoria de Actividades 2014
Fundación Autismo Coruña

30

FINANCIACIÓN DA ENTIDADE: Os ingresos que recibiu a Fundación Autismo Coruña durante o
presente exercicio, incrementáronse con respecto o ano 2013, como consecuencia de tres
aspectos fundamentais que forman os pilares básicos da xestión da entidade:


Control e eficiencia do gasto.



Bo Goberno Corporativo.



Racionalidade e Estabilidade.
Por isto, podemos dicir

45,41%

que

36,20%

as

obtidas

cantidades
durante

exercicios
15,77%

2014,

o
que

permiten a viabilidade da
entidade,

2,62%

sitúanse

en

76.248,64€, divididas nas
DONATIVOS

I.

FONDOS
PÚBLICOS

FONDOS
PRIVADOS

OUTROS
INGRESOS

seguintes

fontes

de

financiación.

DONATIVOS
Os donativos representan case a

137

metade dos ingresos que obtivo a
Fundación no 2014, por este
motivo, dende a F.A.C. queremos
amosar

todo

o

77

noso

agradecemento aos doadores que
co

seu

esforzo

e

entrega

permitiron, un ano máis, que esta
entidade poida continuar co seu

2008

2014

labor dentro do colectivo de persoas con autismo.
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II.

FONDOS PÚBLICOS
Concello de • Acompañamiento Familiar.
A Coruña • 5000 €
Formativas
Deputación • Accións
Divulgativas.
de A Coruña
• 4.932,56€
Xunta de
Galicia

É destacable mencionar o
feito de que, os fondos que
e

• Programa Cooperación Emprego.
• 17.667€

recibe

a

Fundación

das

distintas entidades públicas,
tivo

un

crecemento

con

respecto o exercicio anterior
de, aproximadamente, o 12%.

Este incremento sustancial, é causa principal do Programa de Cooperación de Emprego
da Xunta de Galicia. O cal permitiu reforzar o departamento de organización e xestión da
nosa entidade para axudar a que, a finalidade da Fundación e os programas que leva a
cabo, poidan ter unha continuidade no tempo.
III.

FONDOS PRIVADOS

C.A.E. IRPF • Protección Social Familias de Persoas
con Autismo.
Minist.
Sanidade • 11.000 €
Federación
Autismo
Galicia

• Programa Apoyo as Familias.
• 1.025,08€€

Ambas
están

cantidades
dedicadas

a

proxectos de atención e
apoio ás familias de
persoas con autismo.
A primeira de elas, está

xestionada pola C.A.E. e ten o seu orixe no Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e
Igualdade, sendo o seu fin a realización de programas que teñan unha incidencia xeral
na sociedade.
Os recursos ofrecidos por F.A.G. son froito dun Contrato de Servizos firmado en xaneiro
de 2014 para á atención as familias, utilizando todos os recursos materiais, técnicos e
humanos que sexan posibles pa ofrecer un servizo de calidade.
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DISTRIBUCIÓN DO GASTO: Segundo se amosa na Conta de Resultados da Fundación, a
partida máis importante onde se invisten os recursos obtidos corresponde o gasto de persoal, xa
que é o equipo humano o que ten como finalidade cumprir os diferentes propósitos establecidos
pola F.A.C.
Vai seguido, moi de lonxe, polos

70%

gastos de xestión onde se inclúen
partidas contables como son os
servizos

asesoría e

auditoría,

gastos de oficina, comunicación e

22%
7%

publicidades,

suministros

(luz,

auga) etc.
G. PERSOAL

G. XESTIÓN

AMORTIZACIÓN

Por último, e só cun 7% do total,
encontrase a partida de amortización dos elementos que forman parte do inventario da entidade.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR PROXECTOS: A Fundación Autismo Coruña leva a cabo a
súa actividade tendo en conta os proxectos nos que está dividida a súa xestión.

PROXECTOS

P. SOCIAL
(50%)

P. XURIDICA
(20%)

ALIANZAS
(15%)

FORMACIÓN
(10%)

ADMON
(5%)

A función principal centrase na Protección Social e Xurídica das persoas con T.E.A. e da súa
familia, como se ven explicando ó longo de toda a Memoria. Seguida das Alianzas Institucionais
cos distintos organismo públicos e privados, da Formación dos profesionais que contribúen a
realización da Misión desta entidade e da área de Administración.
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