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INTRODUCCIÓN
Ao longo deste ano, comprobamos que a unión fai a forza e que os obxectivos que se perseguen desde
Down Vigo para as persoas con Síndrome de Down e discapacidade intelectual son alcanzables aos poucos coa
contribución de todos aqueles que cremos nunha sociedade plural, inclusiva, solidaria composta por persoas
profesionais, pais-nais, colaborador@s, persoas que traballan por, para e con persoas.

Seguindo a Carteira de Servizos da Lei de Dependencia e Promoción da Autonomía Persoal,
rexistrámonos no RUEPSS (Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais) da Xunta de Galicia. A
principios do 2013 inscribirémonos no Rexistro Sanitario da Comunidade para ofertar servizos máis completos e así
mellorar a calidade de vida dos nosos usuari@s.

A consecución da Vida Independente dos nosos usuarios motivounos para crear unha Rede de Vivendas
onde desenvolver o servizo de Vida Independente para persoas con Síndrome de Down e discapacidade
intelectual, e estamos no camiño para ser recoñecida dita rede por parte de Servizos Sociais pola Xunta de Galicia.

A Rede de Vivendas é unha realidade grazas á participación de entidades que forman parte da
Federación Galega, creando centros de servizos sociais en 4 das cidades máis importantes de Galicia.

Xunto a Entidades de Down España desenvolvemos durante todo o ano o proxecto Educativo “H@z Tic
I”, que xa forma parte da incorporación do TIC nas diversas áreas da Entidade, o proxecto está dirixido a favorecer
a utilización de tecnoloxías da información e a comunicación por parte do alumnado con Síndrome de Down,
ferramentas que se utilizan ademais de en a Entidade, na Escola e no fogar. O Ministerio facilitounos un IPAD e un
tablet HP para pór en práctica o proxecto. Xa estamos a traballar na súa versión de continuidade: “H@z Tic II”.
No 2012, a Fundación Roviralta contribuíu ao noso proxecto educativo coa achega dunha Lousa Dixital
Interactiva que mellora e amplía o material TIC co que xa contamos e traballaremos para completar en anos
vindeiros.
Down Vigo en colaboración con JCDecaux está a realizar a segunda parte da campaña “Sen Límites”.
Trátase dunha intensa campaña de sensibilización e captación a través dos MUPIS (carteis das marquesiñas da
rede de transporte público urbano). Esta campaña acompáñase de numerosas charlas en centros educativos da
nosa contorna, ademais da lectura do manifesto con motivo da celebración do Día mundial da Síndrome de
Down, ante os medios de comunicación.
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QUEN SOMOS
Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down é unha entidade sen ánimo de lucro que xurde no ano 1989. Inscrita
nos seguintes rexistros:
Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia- Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
có número: 1989-1979-1 (PO).
Rexistro de Asociacións do Concello de Vigo, dentro do apartado “Asistencial e da saúde” como Asociación de
Discapacidade Psíquica có número 248/92.
Rexistro Único de Entidades Prestadora de Servicios Sociais- RUEPSS- da Xunta de Galicia có número E-153.
Declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do Interior en febreiro do ano 2000, có número 90.183.
Réxime Fiscal Especial do Título II da Ley 49/2002, “Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos
y de los incentivos fiscales al mecenazgo”, dende o ano 2006.
A Asociación está formada na actualidade por 159 socios/usuarios que reciben servizos ou realizan actividades e 156
colaboradores.
Pertencemos a DOWN ESPAÑA: Federación Española de Institucións para a Síndrome de Down, Federación que
aglutina ás Entidades máis representativas do territorio nacional, na actualidade composta por 83 Entidades.
A nivel autonómico somos socios fundadores de DOWN GALICIA: Federación Galega de Institucións para a
Síndrome de Down, que está formada polas 9 Entidades que traballamos nas sete principais cidades de Galicia.
ANOS DE EXPERIENCIA
Foi constituída no ano 1989, e dende o primeiro momento vense a traballar a favor da integración e normalización
das persoas coa Síndrome de Down, e por mellorar a súa calidade de vida. Contamos con casi 25 anos de experiencia na
atención a persoas coa Síndrome de Down, desenvolvendo diferentes proxectos en áreas de mellora para a integración social,
promovendo sempre a autonomía deste colectivo.
MISIÓN DA ENTIDADE
Promocionar e realizar todas cantas actividades estén encamiñadas á mellora da calidade de vida das persoas coa
Síndrome de Down e discapacidade intelectual e a das súas familias, promovendo o exercicio efectivo dos seus dereitos,
deberes e liberdades fundamentais para o seu desenvolvemento integral como persoas a través da plena inclusión social e da
utilización dos recursos ordinarios da comunidade, asumindo o establecido na convención de Nacións Unidas sobre dereitos
das persoas con discapacidade.
PRINCIPIOS
Asenta e lexitima as súas actividades nos seguintes principios:
Diversidade.
Dignidade.
Autodeterminación.
Inclusión.
Igualdade de oportunidades.
VALORES
Desenvolve unha conducta en sintonía cós seguintes valores:
Coherencia.
Compromiso.
Efectividade.
Participación.
Reivindicación.
Unión.
VISIÓN
Será recoñecida pola súa credibilidade no traballo a favor da inclusión social das persoas coa Síndrome de Down e
discapacidade intelectual, e o apoio que logrará para a súa causa a capacitará para incidir a favor dun entorno máis inclusivo.
Seguirá respondendo ás necesidades dos seus destinatarios por ter consolidado a prestación de servicios de eficacia
contrastada e implantando novas liñas de acción. Este posicionamento será posible gracias á unión do colectivo Down de
Galicia e a súa Federación, así como o compromiso de tódalas persoas e coa mellora continua, e á consolidación da súa
estructura económica e técnica.
Dende o 2010 estamos certificados en Calidade como Centro de Promoción da Autonomía Persoal segundo a Norma ISO9001 2008, que respalda a labor que vimos efectuando ó longo de destos anos.
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ESTRUCTURA E ÓRGANO DE GOBERNO
A dirección e a administración serán exercidas polo Presidente, a Xunta Directiva e a Asemblea Xeral.
A Xunta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoureiro, un Secretario e 3 Vocais, cargos
eles que deben recaer en membros da Asociación.
A composición actual da Xunta Directiva, despois da renovación dos cargos ratificados pola Asemblea Xeral celebrada
no ano 2011, é a seguinte:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesoureiro:
Secretaria:
Vocais:

Fernando Molina Magdalena
Manuel Esteban Domínguez
Jorge González Rodríguez
Sonia María Taboada González
Josefina Fernández Pérez
Fca. Paula Álvarez Hernández
Juan Otero Araujo

A Asemblea Xeral, integrada por todos os socios, é o órgano supremo da Asociación e reunirase sempre que o acorde o
Presidente ou a Xunta Directiva, por propia iniciativa ou sempre que o solicite a cuarta parte dos socios.

EQUIPO PROFESIONAIS
Equipo multidisciplinar composto por 28 profesionais que desenvolven as tarefas das distintas áreas da Entidade,
realizando deste xeito unha prestación de servicios moi ampla.
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A NOSA FINALIDADE
O fin da Asociación é a promoción e realización de todas cantas actividades estean encamiñadas á mellora da calidade
de vida das persoas con Síndrome de Down, facendo especial énfase naquelas dirixidas á integración da vida familiar,
escolar, social e laboral, podéndose beneficiar destas actividades tamén as persoas con outra discapacidade.
Para a consecución dos nosos fins, a Asociación realiza as seguintes actividades:
a) A creación e promoción de servizos de atención directa, que sirvan para a atención, formación,

promoción da autonomía e integración na sociedade das persoas con Síndrome de Down.
b) A creación e/ou promoción de todos aqueles servizos que redunden na formación de quen lle
procuren os apoios para o seu desenvolvemento persoal (voluntarios, profesionais, familias, etc.).
c) Prestar Apoio psicolóxico ás familias das persoas con Síndrome de Down, especialmente ás nais e
pais con sobrecargas familiares.
d) Fomentar a promoción da muller con Síndrome de Down en todos os ámbitos. Fomentar todas
aquelas políticas de discriminación positiva que promovan a inclusión social en todos os ámbitos
(escolar, familiar, social, laboral,?) das mulleres e homes con Síndrome de Down.
e) Promover e organizar actividades de Lecer e Tempo Libre dirixidas a mozos con Síndrome de Down,
que fomenten a súa participación na comunidade e por tanto á súa integración social. Para tal fin,
constituirá unha sección xuvenil.
f) Orientación, asesoramento e información aos pais, titores e/ou guardadores de feito sobre os dereitos,
recursos públicos das persoas con Síndrome de Down, ao amparo da lexislación vixente.
g) Difusión de publicacións, boletíns informativos, carteis, etc sobre temas de interese relacionados coa
discapacidade, o movemento asociativo, temas relacionados coa Asociación en xeral, actividades de
sensibilización, etc.
h) Reivindicación de comportamentos e normas que promovan e sexan compatibles coa dignidade e a
debida atención ás persoas con Discapacidade Intelectual así como a súa denuncia de todas aquelas
accións que atenten contra a súa dignidade ou dereitos.
i) Reivindicación ante os organismos correspondentes da inclusión de programas específicos para as
persoas con Síndrome de Down nos servizos de saúde.
j) Actividades de colaboración con outras entidades e institucións.
k) Calquera outra actividade que coadyuve ao cumprimento dos fins.

Todas estas actividades garanten que o grao de cumprimento dos fins estatutarios sexa do 100%.
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ÁREAS DESENVOLVIDAS
Ó longo do 2012 certificámonos con AENOR como Centro de Promoción da Autonomía Persoal, cun catálogo de
Servizos de Promoción da Autonomía Persoal: SEPAP que inclúe os seguintes programas nas diferentes áreas de
actuación:
1.

ÁREA DE INFORMACIÓN,
PSICOLÓXICA

VALORACIÓN, SEGUIMENTO E ORIENTACIÓN-ÁREA ATENCIÓN

2.

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPERÁ

3.

ÁREA PROMOCIÓN, MANTEMENTO E RECUPERACIÓN DA AUTONOMÍA FUNCIONAL/ ÁREA DE
HABILITACIÓN PSICOSOCIAL-ÁREA EDUCATIVA:
3.1 T. Educativos:
a) Terapia Ocupacional
b) Estimulación Cognitiva
c) Estimulación Sensorial
d) Atención Psicomotriz
e) Atención Pedagóxica
f)
Deseño de Extratexias psicoeducativas
g) Fomento e promoción da Inclusión Educativa
3.2 Outras Terapias alternativas: Musicoterapia, Colorterapia
3.3 Logopedia

4.

ÁREA DE APOIO PARA O DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL E SOCIAL -EMPREGO E
FORMACIÓN:
4.1 ITINERARIO DE FORMACIÓN BÁSICA E POLIVALENTE PARA O EMPREGO
a) Habilidades Básicas e Polivalentes para o Emprego
b) Formación Ocupacional
c) Formación Práctico-Laboral
4.2 ITINERARIO DE APOYO O DESENVOLVEMENTO INDIVIDUAL
a) Programa de Habilidades Adaptativas

4.3 ÁREA EMPREGO
5.

ÁREA DE PROMOCIÓN, MANTEMENTO E RECUPERACIÓN DA AUTONOMÍA FUNCIONAL/ÁREA DE
ACTIVIDADES E PROGRAMAS/ ÁREA DE HABILITACIÓN PSICOSOCIAL/ÁREA DE INTEGRACIÓN
SOCIAL:
5.1 Programa Me Muevo: Autonomía persoal, Habilidades sociais e Coñecemento do entorno
a) Apoio as actividades básicas e instrumentais da vida diaria
b) Entrenamento de habilidades persoais e sociais
c) Fomento de autocoidado físico
d) Actividades de ocio e tempo libre
5.2 Preparación para a Vida Independente - Proxecto Amigo
5.3 Apoio a Vida Independente: Vivenda Compartida

6.

ÁREA ENVELLECEMENTO ACTIVO
a) Área de Usuarios
b) Área de Familias

7.

ÁREA PROGRAMA TRANSVERSAIS
a) Área de Familias
b) Área de Saúde
c) Área de Voluntariado
d) Sensibilización: Concienzación e divulgación
e) Área Formación de Profesionais
f) Área Prácticum
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1. ÁREA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, SEGUIMENTO E ORIENTACIÓN-ÁREA ATENCIÓN PSICOLÓXICA
Como complemento facilitador das tarefas que se veñen a desenvolver dende a administración, a Entidade leva anos
traballando na Área de información, valoración, seguimento e orientación. Ésta inclúe o servizo de valoración,
seguimento, avaliación e coordinación, e o servizo de información, orientación e formación a familiares, co obxectivo
de mellorar a calidade de vida das persoas con dependencia e favorecer o seu desenvolvemento e evolución,
intervindo no núcleo familiar como principal axente socializador, e considerando as necesidades familiares derivadas
da dependencia.
Servizo de valoración, seguimento, avaliación e coordinación: achega coñecemento e criterios
unificados e homogéneos baseado na planificación individualizada dos apoios que cada persoa necesita, e
tendo como referente a metodoloxía da planificación centrada na persoa (PCP); achegando deste xeito un
enfoque integral, no que o usuario e a súa familia, ou o seu círculo de apoio máis próximo, son partícipes
de igual xeito que os profesionais na elaboración de devandita planificación. Ademais, efectúan tarefas de
seguimento, avaliación e coordinación, xunto co usuario e a familia.
Servizo de información, orientación e formación a familiares: ten como finalidade acompañar ás
familias de persoas dependentes no seu proxecto de vida, partindo dos seus propios recursos e fortalezas,
atendendo ás súas necesidades e demandas, e facilitando os apoios necesarios para mellorar a súa
calidade de vida e o benestar de cada un dos seus membros.
ATENCIÓN PSICOLÓXICA:
Introducción

A área psicolóxica xurde como un programa Integral, que involucra todo o proceso emocional dos usuarios con
Síndrome de Down - Discapacidade Intelectual e as súas familias no ámbito individual e social, coa finalidade de xerar
unha mellor calidade de vida, considerando que a contorna social da persoa con discapacidade é importante.
Proporciona atención aos usuarios, a familiares, amigos, da persoa que presenta Síndrome de Down e Discapacidade
Intelectual, para diminuír a carga emocional que o desenvolvemento integral destas persoas xeran nas súas relacións
interpersoais directas e no desenvolvemento diario das súas habilidades.
Obxetivo Xeral

Brindar atención psicolóxica e/ou asesoramento a usuarios e/ou familias, aplicando e/ou proporcionando ferramentas,
estratexias ou información, perseguindo unha mellora da súa calidade de vida e promovendo a súa inclusión e
autonomía.
Obxetivos Específicos

-

Posibilitar a adquisición de coñecementos e ferramentas que favorezan o desenvolvemento da
personalidade.
Implicación dos usuarios na resolución de situacións persoais que suxiran certo nivel de complicación e/ou
frustración para eles.
Reforzar a responsabilidade, a capacidade e o papel activo da familia para promover cambios.
Información, asesoramento e acompañamento familiar naquelas situacións onde o demanden ou se
considere que son susceptibles diso.
Potenciar as habilidades persoais.
Propiciar o desenvolvemento integral dos usuarios.
Avaliacións tanto de usuarios novos ou doutro tipo que xurdan coas demandas doutras Áreas.
Actividades

-

-

Fomento da Promoción de Autonomía
Persoal: neste apartado inclúese todo o
referente á información, asesoramento,
acompañamento, seguimento, avaliación e
realización de informes, relativo á Lei de
Promoción da Autonomía Persoal.
Avaliación (familias, usuarios, novas
incorporacións, entre outras).
Realización de informes.
Intervención e asesoramento con familias e

DEMANDAS AREA PSICOLOGICA
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-

usuarios.
Seguimentos das demandas, médicos, educativos, promoción da autonomía persoal, entre outros.
Derivación.
Charlas formativas e informativas.
Colaboración con outros profesionais (Integración - Escola de Vida, Envellecemento, Plans centrados na
persoa).
INTERVENCION Y ASESORAMIENTO FAMILIAR

Durante o 2012 atendéronse 91 demandas
xurdidas tanto do ámbito escolar, interno dos
profesionais da Asociación e das familias.
150

Realizáronse 86 informes complementarios en
relación ao proceso de valoración derivado da Lei
de Promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia, asesorando
e acompañando a moitas destas familias ao longo
de todo o proceso. Neste dato inclúense tamén
informes doutra índole.

100

75

91

50

0
2010 - 2011

2011 - 2012

2. ÁREA ATENCIÓN TEMPERÁ
Introducción
Por Atención Temperá enténdese o conxunto de intervencións, dirixidas á poboación infantil de 0-6 anos, á familia e á
contorna, que teñen por obxectivo dar resposta o máis pronto posible ás necesidades transitorias ou permanentes que
presentan os nenos con trastornos no seu desenvolvemento ou que teñen risco de padecelos. Estas intervencións, que
deben considerar a globalidad do neno, han de ser planificadas por un equipo de profesionais de orientación
interdisciplinar ou transdisciplinar (Libro Branco de Atención Temperá).
Obxetivo Xeral
O programa de Atención Temperá salienta a atención global ao neno, á súa familia e á súa contorna dunha forma
natural con aquelas actividades funcionais que se inxiran nas rutinas diarias do neno e da súa familia. É importante o
feito de facer ver tanto ás familias como aos profesionais que poidan estar no contexto inmediato do neno, que a etapa
0 - 6, é a etapa na que se dá unha maior plasticidade a nivel cerebral.
Os programas de Atención Temperá de Down Vigo favorecen o vínculo afectivo e a comunicación entre pais e fillo,
axudan a incorporar ao neno ás rutinas familiares do día a día; perseguindo o desenvolvemento global e a aprendizaxe
do neno na súa propia contorna de face á súa adaptación ao mesmo.
Obxetivos Específicos
Diagnóstico e valoración dos trastornos de desenvolvemento de nenos e nenas
Desenvolvemento psicomotor
Desenvolvemento cognitivo
Desenvolvemento da linguaxe e a comunicación
Desenvolvemento da autonomía
NUMERO DE USUARIOS DE ATENCION TEMPRANA
Desenvolvemento da área social e afectiva,
favorecendo a integración no seu entorno
(familia, escola, veciñanza, Asociación).
20
Apoio, información, habilitación e formación da
15
familia (inicial e continuado)
18
Asesoramento e apoio a centros educativos e
16
10
formativos.
5

2011
2012

0
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2012
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A Quen vai Dirixido
Este servizo vai dirixido a nenos e nenas con discapacidade intelectual (Síndrome de Down ou outras
discapacidades intelectuais ou con trastornos simples da linguaxe), desde o seu nacemento até os 6 anos.
Ao longo do ano 2012 contamos coa participación de 16 familias con bebés nenos entre os 0 meses e os 6
anos, sendo 3 delas de nova incorporación. Os requisitos que deben reunir para ostentar a condición de
usuario son: ter certificado de minusvalía e unha previa valoración do profesional para a súa incorporación
ao servizo.
A diminución de bebés na área de atención temperá débese en parte a que con 6 anos incorpóranse a
outras áreas acordes á súa idade.
Mantivéronse diferentes encontros coas mesmas, a fin de manter informadas o traballo desenvolvido co
neno, así como da súa evolución individual. Isto cremos que é a base da confianza e interacción positiva
coas familias.
Visitáronse 21 centros educativos entre escolas infantís e colexios, ademais de institutos con ciclos
formativos de Educación infantil, onde se deron charlas formativas e de sensibilización, a este futuro sector
profesional.
A periodicidade das visitas cos colexios e
gardarías é trimestral e nela establécese
pautas e obxectivos coordinados así como
establécese colaboracións á hora de
realizar determinados materiais de apoio
que favorecen unha correcta inclusión
escolar.

REUNIONES EN COLEGIOS

20
15
10

14

21

Año 2011
Año 2012

5
0
As sesións de atención temperá son
Año 2011
Año 2012
individuais no tramo de 0 a 3 anos, coas
familias nas mesmas, e cunha duración de
1 hora dous días á semana. No tramo de 3 a 6 anos, as sesións son tamén de 1 hora, dous días á
semana, e desenvólvense tanto individualmente como en pequeno grupo (2/3 nenos), segundo as
necesidades de cada neno. Ademais creouse unha aula de Estimulación Multisensorial, á que acoden
todos os usuarios, unha sesión á semana de 30/40 min de duración.

Actividades desenvolvidas:
Continuouse unha campaña de asesoramento en centros hospitalarios, ambulatorios e centros de saúde.
Atención individualizada.
Masaxe infantil até a idade de bipedestación.
Programas individuais de intervención centrados no neno e o seu contexto, atendendo sempre ás
necesidades familiares, sociais, educativas.
Estimulación Multisensorial.
Formación e asesoramento ás familias desde os primeiros momentos.
Seguimentos nos centros educativos nos que os nenos están escolarizados (1º e 2º Ciclo de educación
Infantil), proporcionando formación ao profesorado, programas de traballo orientados ao neno e materiais
que axuden a unha mellor e máis completa inclusión escolar.
Coordinación con outros profesionais ou servizos externos ao centro.
Colaboración na realización dos informes da Lei de Dependencia así como o acompañamento das familias
durante o proceso.
Formación a centros de Educación secundaria con alumnos dos ciclos de Educación Infantil.
Logopedia: Sesións individualizadas de Logopedia a partir dos 3 anos.
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3. ÁREA PROMOCIÓN, MANTEMENTO E RECUPERACIÓN DA AUTONOMÍA FUNCIONAL/ ÁREA DE
HABILITACIÓN PSICOSOCIAL- ÁREA EDUCATIVA
3.1 T. Educativos
Obxetivo Xeral
Garantir unha educación de calidade dentro dun marco inclusivo, tanto dentro coma fóra da aula, das
persoas con Síndrome de Down e Discapacidade Intelectual. Dotando ao alumno dos recursos e
estratexias necesarios para ser un máis dentro da escola.
Conseguir unha educación integral accesible a todas as persoas con Síndrome de Down, isto é, unha
integración escolar en centros ordinarios e uns apoios educativos complementarios aos servizos que
ofrecen as institucións escolares, o cal implica potenciar ao máximo as capacidades intelectuais, físicas e
sociais deste colectivo.
a)

Terapia Ocupacional: conxunto de intervencións dirixidas, en función das necesidades de cada
persoa, a previr ou reducir unha limitación na actividade ou alteración da función física, intelectual,
sensorial ou mental, así como a manter ou mellorar as habilidades xa adquiridas, coa finalidade de
conseguir o maior grao posible de autonomía persoal, adaptación á súa contorna, mellora na calidade
de vida e integración na vida comunitaria.

b)

Estimulación Cognitiva: tratamento terapéutico que, por medio das técnicas adecuadas, ten por
finalidade manter, mellorar o funcionamento dalgunha ou dalgunhas das capacidades cognitivas
superiores (razoamento, memoria, atención, concentración, linguaxe e similares), das capacidades
funcionais, a conduta e/ou a afectividade. Serán persoas beneficiarias as persoas con deterioración
cognitiva, sobrevindo ou dexenerativo, dano cerebral ou alteración das funcións mentais superiores
debidas ao envellecemento, trastorno mental, discapacidade intelectual ou por etioloxía non filiada.

c)

Estimulación Sensorial: servizo que, a través de estímulos (oral, olfativa, gustativa, táctil, visual,
comunicación, etc.), aumenta ou diminúe o nivel de alerta e favorece a maduración do sistema
nervioso central, favorece respostas motoras normais, mellora aprendizaxes, e favorece un maior
contacto co ambiente.

d)

Atención Psicomotriz: servizo que integra as interaccións cognitivas, emocionais, simbólicas e
sensomotrices na capacidade de ser e de expresarse nun contexto psicosocial, desempeñando un
papel fundamental no desenvolvemento armónico da personalidade, e aumentando a capacidade de
interacción do suxeito coa contorna.

Obxetivo Xeral
Integrar as interaccións cognitivas, emocionais, simbólicas e sensoriomotrices na capacidade de ser e de expresarse
nun contexto psicosocial. A psicomotricidade desempeña un papel fundamental no desenvolvemento armónico da
personalidade.
Usuarios comprendidos entre os 6 e os 17 anos.
A atención directa aos usuarios foi dunha hora semanal no local da Asociación
e)

Atención Pedagóxica: servizo dirixido ó proceso educativo-formativo da persoa, nos aspectos
psicolóxico, físico e intelectual.

f)

Deseño de Extratexias psicoeducativas: deseño de habilidades sociais e educativas para o
abordaxe de problemáticas específicas das persoas dependentes en idade escolar e as súas familias,
mediante un proceso terapéutico e rehabilitador, procurando a permanencia no seu contorno habitual.

IMPLANTACIÓN DO PROGRAMA “HAZ TIC I”
Este proxecto pretende favorecer a utilización de tecnoloxías da
información e a comunicación por parte do alumnado con Síndrome de
Down. Búscase mellorar a resposta educativa destes alumnos
facilitándolles o acceso e uso de novas tecnoloxías como as tablets dispositivos dixitais portátiles coas prestacións propias dun PC e as
funcións das lousas e pantallas dixitais interactivas- coas aplicacións e

Proyecto Haz Tic
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posibilidades que estas ofrecen. Todo iso para axudar ao alumno a progresar en habilidades, cognitivas, linguaxe, e
aprendizaxe lóxica e matemático. A intervención inicial abarcou 2 centros educativos ordinarios.
Resultados:
Constatouse que as ferramentas visuais que ofrecen estes dispositivos optimizan a aprendizaxe das persoas con
Síndrome de Down e posibilitan un salto cualitativo na integración do alumnado con esta discapacidade intelectual.
Así mesmo ao implicar á familia na aprendizaxe dos seus fillos, favorécese a coordinación desta coa escola e a
Asociación, cos consecuentes beneficios que esta sinerxía achega ao alumno. O seu fácil e intuitivo manexo permite,
ademais, minimizar as dificultades que os métodos tradicionais supoñen para os alumnos con Síndrome de Down.
Todos os resultados deste proxecto plasmáronse nunha guía que está en formato PDF publicada por Down España.
g)

Fomento e promoción da Inclusión Educativa: servizo para fomentar, dentro dun marco de
relacións, a participación e Inclusión Educativa das persoas en situación de dependencia. Ten como
finalidade aportar unha estrutura de apoio social para que as persoas en situación de dependencia
dispoñan dunha rede social de referencia e poidan superar os obstáculos que dificultan a súa
participación en actividades sociais e de ocio, promovendo aspectos da autonomía persoal das
persoas dependentes e facilitando oportunidades de participación na comunidade, desenvolvendo as
súas actividades en contextos naturais e próximos das persoas.

Obxetivo Xeral
Potenciar as habilidades necesarias para a inclusión do usuario na sociedade, no seu centro educativo; acordando
coa escola as medidas educativas e conductuais apropiadas para cada usuario, creando un vínculo de apoio entre
a escola, familia e Asociación para alcanzar os obxectivos necesarios para a evolución persoal do usuario
Usuarios comprendidos entre os 6 e os 19 anos.
Usuarios de Apoyo a la Inclusión Escolar
O grao de atención directa que reciben os
usuarios é de 8 horas por mes.
25
Os requisitos que deben reunir para ostentar a
20
condición de usuario son: ter certificado de
15
minusvalía e estar escolarizados nun centro
23
19
10
20
educativo.
5
Visitáronse 21 centros educativos entre as etapas
0
de primaria, secundaria e educación de adultos.
2010- 2011- 2012A periodicidade das visitas é trimestral e nela
2011 2012 2013
establécense pautas e obxectivos coordinados
así como colaboracións na elaboración de
materiais de apoio que favorezan unha correcta inclusión escolar.

3.2 Outras Terapias alternativas: Musicoterapia, Colorterapia
Musicoterapia
Obxetivo Xeral
Aplicación do son, a música e o movemento a través de escóita e a execución instrumental e corporal desenvolvendo a
conciencia e potenciando o proceso creativo á vez que se facilita a comunicación, a expresión individual e grupal e o
goce. A atención directa aos usuarios foi dunha hora semanal no local da Asociación.

3.3 Logopedia
Obxetivo Xeral
A logopedia é un servizo prestado a través de actividades de prevención, avaliación e recuperación dos trastornos da
audición, a fonación e a linguaxe, mediante técnicas terapéuticas propias da disciplina. O obxectivo deste servizo é
facilitar ao usuario a comunicación para lograr un nivel óptimo de interacción e relación, así como unha adecuada
competencia social.
É dicir, trátase de estimular e expandir a linguaxe por medio da interacción de cada usuario coa súa realidade,
involucrando neste desenvolvemento a todos os posibles axentes sociais.
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Accións Desenvolvidas
As accións levadas a cabo, parten dunha avaliación logopédica que nos achega os datos necesarios para traballar as
habilidades comunicativas de cada usuario. O desenvolvemento dun programa anual sérvenos de guía para a
consecución dos obxectivos específicos de cada usuario.
A nosa intervención está coordinada co resto de áreas da Asociación, familia, colexio e outros axentes que interactúen co
usuario, como gabinetes logopédicos, servizos públicos de rehabilitación. Por medio de reunións periódicas informamos e
unificamos criterios de actuación.
A elaboración de material logopédico personalizado ten unha gran importancia neste servizo. Permite mellorar en todas
as dimensións da linguaxe o uso de lotos, pictogramas, cadernos de comunicación, secuencias espazo-temporais,
material de terapia miofuncional, recursos multimedia,…
Usuarios:
A atención directa que recibe cada usuario
adoita oscilar entre unha e dúas horas
semanais, en función das necesidades
específicas que presenta cada un deles.
Os usuarios de menor idade, reciben unha
hora de clase que se adoita dividir en dúas
medias horas a razón de dous días á
semana, e para o resto dos usuarios, a
sesión adoita ser dunha hora ou dúas, unha
vez por semana e de forma continuada.
Ao servizo de logopedia acoden usuarios
desde os 3 anos en diante.

Nº Usuarios Logopedia por Curso Escolar
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4. ÁREA DE APOIO PARA O DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL E SOCIAL -EMPREGO E FORMACIÓN
4.1 ITINERARIO DE FORMACIÓN BÁSICA E POLIVALENTE PARA O EMPREGO
a)

HABILIDADES BÁSICAS E POLIVALENTES PARA O EMPREGO.

Obxetivo Xeral.
O obxetivo xeral deste primeiro ciclo, é apoiar no proceso de adquisición e desenvolvemento de
habilidades básicas, sociais e prelaborais, a fin de que poidan acadar, dentro das posibilidades de cada
persoa usuaria, a máxima integración sociolaboral.
O grao de atención en 2012 que recibiron os usuarios é de 16 horas por semana, e os requisitos que
deben reunir para ostentar a condición de usuario son: ter certificado de minusvalía como mínimo do 33%,
ter 16 anos ou máis, non estar escolarizados e querer formarse para o emprego.

b)

FORMACIÓN OCUPACIONAL.

Obxetivo Xeral.
O obxetivo xeral deste 2º ciclo, é dotar aos usuarios dunha formación concreta, a través de contidos teórico
- prácticos, que lle permitan adquirir unhas habilidades persoais, laborais e sociais, e a aprendizaxe dun
oficio concreto, potenciando e conservando as capacidades laborais para que o usuario deste servizo
estea en disposición de integrarse na actividade laboral.
O grao de atención que reciben é de 16 horas por semana, e os requisitos que deben reunir para ostentar
a condición de usuario son: ter certificado de minusvalía como mínimo do 33%, ter 16 anos ou máis, non
estar escolarizados e querer formarse para o emprego.

c) FORMACIÓN PRÁCTICO-LABORAL.
Obxetivo Xeral.
Ten como obxeto aplicar as habilidades sociolaborais nun contorno real e normalizado, adquiridas nos
cursos de formación previos co fin de acadar a súa inserción laboral.
Fixeron prácticas dentro deste 3º Ciclo 4 usuarios. Relaciónase directamente co apoio do preparador
laboral. O período de prácticas depende da xornada laboral establecida pola empresa polo que varía dun
usuario a outro. Como requisito: Motivación para o emprego e apoio por parte das familias.
Resultados Obtidos
A maioría destes usuarios tiveron por vez primeira, un contacto real co mundo laboral.
ACCIÓNS FORMATIVAS ESPECÍFICAS DESENVOLVIDAS
•

Accións Formativas Desempregados (AFD) Auxiliar en Centros de Alimentación- 263h.

•

Curso Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais- 270h. Fundosa Social Consulting

•

Curso Auxiliar de Comercio e Almacén- 270h. Fundosa Social Consulting.

•

Taller: Busca Activa de Emprego BAE 31 h Fundosa Social Consulting.

•

Proxecto integrado para o emprego -350h inclue o módulo: Auxiliar de Servicios de Hostalaría de 120h.
PIE 2011-2012

•

Recursos integrais de apoio e mellora de oportunidades na formación e inserción laboral de mulleres con
síndrome de down e/ou discapacidade intelectual. SGI. 2011-2012

•

Muller Educación para a saúde-645h.

•

Auxiliar en oficina- 80h:
o Conserxería.
o Atención ó cliente.
Auxiliar de Hostalería- 80h.
o Servizo de comedor.
o Servizo de cociña

•
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4.2 ITINERARIO DE APOYO O DESENVOLVEMENTO INDIVIDUAL.
a)

PROGRAMA DE HABILIDADES ADAPTATIVAS.
Obxetivos

-

Mellorar os niveis de autonomía
das persoas con discapacidade.
Favorecer a súa independencia.
Facilitar
o
desenvolvemento
integral das persoas, afianzando a
súa madurez persoal mediante a
adquisición
de
hábitos
e
capacidades, que lles permitan
participar como traballadores e
cidadáns responsables tanto no
traballo como en contornas
comunitarias ordinarios.

N úm e r o t ot a l de usua r i o s de l se r v i c i o
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4.3 EMPREGO CON APOIO.
Obxetivo
Ten como finalidade a integración laboral das
persoas con discapacidade intelectual e/ou
Síndrome de Down na empresa ordinaria.
Consiste nun conxunto de servizos e accións
de xeito individualizado, para que a persoa
poida acceder, manterse e promocionarse
nunha empresa ordinaria, con apoio dos
profesionais dentro e fóra do lugar de
traballo. Forma parte deste contido a
adaptación e o seu adestramento no posto
de tráballo, tanto nos aspectos técnicos como
nas relacións laborais.

Nº usuarios ECA
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Período

O grao de atención que reciben é de 9 horas
por semana
Requisitos que deben reunir para ostentar a condición de usuario do servizo de emprego son: ter
certificado de minusvalía como mínimo do 33%, ter 18 anos ou máis e ter desexos de traballar.
Nº Empresas Visitadas

Actividades Realizadas
Durante o ano 2012 visitáronse 101
empresas tales como Zippy, Crown España,
Cormo Integral, Industrias Ferri, Hotel
Carris,Frigolouro, MovexVial, Radio Vigo,
Monte Real Club de iates, Lonza, Geriatros,
Hotel
Nagari,Mascato,Grupo
Profand,Disgobe,LHYP,Coca-cola …...

120
100

101

80

86
60
40

71

20
0
2010

2011

2012

DOWN VIGO. ITINERARIO CON FUTURO – CALIDAD DE VIDA
C/ Portela, 48 – Bajo, 36214 Vigo. Tlf.: 986 20 16 56 – Fax: 986 21 49 54. E-mail: downvigo@downvigo.org

18

Memoria 2012

CONTRATOS OBTIDOS
A gráfica mostra a evolución dos contratos obtidos por Down Vigo, o ano 2012, en xeral, foi positivo aínda
que debido á crise na que estamos inmersos, o noso sector está a acusalo.
Nº Contratos Realizados
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5. ÁREA DE PROMOCIÓN, MANTEMENTO E RECUPERACIÓN DA AUTONOMÍA FUNCIONAL/ÁREA DE
ACTIVIDADES E PROGRAMAS/ ÁREA DE HABILITACIÓN PSICOSOCIAL/ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
5.1 Programa Me Muevo: Autonomía persoal, Habilidades sociais e Coñecemento do entorno
Obxetivos
O programa ME MUEVO ten como obxectivo que as persoas con Síndrome de Down/Discapacidade
Intelectual adquiran as maiores cotas de autonomía posible, así como favorecer o desenvolvemento das
súas habilidades sociais e que amplíen o coñecemento sobre a súa contorna.
Preténdese, ademais, potenciar a integración e normalización das persoas con discapacidade na súa
comunidade, e foméntase a ampliación do seu círculo social.
Actividades
Trabállanse contidos teórico- prácticos tanto na aula como na cidade, como son: as normas de
comportamento social, o manexo do euro e dos documentos persoais (DNI; cartón da SS), as convencións
sociais, o desprazamento en transporte público, o uso das novas tecnoloxías (redes sociais, correo
electrónico), emprego dos recursos da comunidade (farmacia, biblioteca, zonas de lecer…)
Os distintos grupos realizan saídas en fin de semana, que se organizan durante as sesións teóricas.
Algunhas das saídas realizadas durante o ano 2012 foron: cinema, boleira, praia, sendeirismo, cea,
concerto, pub, parque de bólas, circo, teatro, exposicións de fotos, museos de Vigo, magosto …
Durante este 2012 realizáronse dentro do contexto do programa un total de 99 saídas ao ano, en fin de
semana.
Este ano creouse un novo GRUPO DE INICIACIÓN, con 2 nenos de 6 anos de idade, que realizan unha
saída ao mes.
A produtora do Grupo Drive colaborou connosco para asistir ao musical de Mecano, “Hoxe non me podo
levantar”.
A Fundación Telefónica colaborou connosco para visitar a exposición “A Balea Negra” no Museo de Arte
Contemporánea de Vigo.
Grazas á colaboración de Barclays Bank e Go-Kart Porriño, gozamos dunha tarde nos karts.
Este ano volvemos a realizar o campamento de verán no cámping en Tirán, Moaña, no que participaron
un total de 34 usuarios de todas as idades.
Pasamos o día do Medio Ambiente, convidados por Fundación Solidariedade Grupo Carrefour, visitando o
conxunto arqueolóxico de Santa Tegra, na Guarda, que gozaron 48 usuarios de todos os grupos.
Durante unha semana gozamos dunha estancia en Mallorca a través do IMSERSO, realizando diferentes
actividades; percorridos turísticos, zona de lecer,... participando 2 grupos de 8 usuarios cada un.
Estructura
Establécense cinco grupos en función da idade, o grao de madurez, a cohesión entre os participantes, os
intereses comúns…:
o Grupo Iniciación; 1 saída ao mes en fin de semana
o Grupo 2; Sesión teórica de 2 horas, 3 saídas ao mes
o Grupo 1; Sesión teórica de 2 horas, 2 saídas ao mes.
o Autogestores; 2 sesións teóricas ao mes, 1 saída en fin de semana
o Grupo 3; Sesión teórica de 1,5 horas, 2 saídas ao mes
Resultados
Os usuarios de ME MUEVO participaron en actividades deportivas, culturais e de lecer en xeral.
O 78% dos usuarios desprázanse de forma autónoma en autobús.
Ou 95% dos usuarios manéxanse de maneira autónoma co euro (pagan sós).
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Nº PERSONAS INCLUÍDAS EN REDES SOCIALES DE PARTICIPACIÓN (CULTURA,
DEPORTE, OCIO, ...)

Nº PERSONAS QUE SE DESPLAZAN EN AUTOBÚS DE FORMA AUTÓNOMA
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a)

Apoio as actividades básicas e instrumentais da vida diaria: Conxunto de intervencións orientadas a
lograr o nivel máximo de independencia e autonomía funcional, mediante actividades deseñadas e
desenvolvidas para que o usuario participe de forma activa na readaptación á súa vida cotiá. Este
servizo incide nas Actividades da Vida Diaria (mobilidade e locomoción, vestido, alimentación e
hixiene persoal), así como nas instrumentais (preparación de comidas, tarefas domésticas e lecer, e
integración na comunidade). Este servizo prestarase xunto con algún dos seguintes: rehabilitación
funcional, fisioterapia, outras terapias alternativas, logopedia ou terapia ocupacional.

b)

Entrenamento de habilidades persoais e sociais: servizo dirixido á adquisición de destrezas e
habilidades para que as persoas en situación de dependencia melloren as súas relacións sociais,
habilidades para a solución de problemas e as habilidades para a comunicación verbal e non verbal

c)

Fomento de autocoidado físico: Adestramento nas habilidades e destrezas en canto ás tarefas básicas
do coidado físico: comer, vestirse, espirse, peitearse, realizar a súa hixiene persoal, etc.

d)

Actividades de ocio e tempo libre: actividade que teña unha finalidade rehabilitadora ou terapéutica,
que inclúa a organización e realización de actividades lúdicas, culturais e sociais, adaptadas ás
características das persoas participantes, e tendo os seguintes obxectivos:
- Fomentar os hábitos de vida saudables.
- Fomentar actitudes de solidariedade e convivencia.
- Fomentar o desenrolo de habilidades.Fomentar as relacións sociais.

5.2 PREPARACIÓN PARA A VIDA INDEPENDIENTE: PROXECTO AMIGO
Obxetivo Xeral
Favorecer, desenvolver e garantir unha formación para acceder
ó programa de Vida Independente cun alto grao de éxito.
Preparación para a Vida Independente: Proxecto Amigo é o
programa previo á Vivenda Compartida. Participan usuarios, que
apoiados pola súa familia, desexan adquirir aquelas habilidades
relacionadas coa vida autónoma e independente.

Actividades
Os usuarios de Proxecto Amigo, realizan sesións formativas teóricas e prácticas, tanto na entidade como nas
Vivendas que dispón a Entidade. Nestas sesións lévanse a cabo actividades relacionadas coa xestión dunha
vivenda, (tomar decisións, asumir responsabilidades, xestión do diñeiro, habilidades domésticas...).
5.3 APOIO A VIDA INDEPENDENTE: VIVENDA COMPARTIDA
Obxetivo
A Vivenda Compartida é un programa no que se dota ás persoas
con Síndrome de Down/discapacidade intelectual dos recursos
necesarios para a aprendizaxe das habilidades e destrezas
relacionadas coa vida independente.
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Actividades
Consiste na convivencia nunha vivenda, de persoas con e sen discapacidade. Esta última ofrécelle todos
os apoios necesarios para adquirir as maiores cotas de autonomía e independiencia posibles nas áreas
nas que as necesite (xestión do diñeiro, resolución de conflitos ...)
Resultados
Desde o ano 2005 formáronse para a vida independente a un total de 5 usuarios/as.
Deuse resposta en 2012 a 2 usuarias, proporcionándolles as habilidades necesarias para a vida
independente.
O finalizalo seu paso pola Vivenda Compartida, o usuario alcanza as competencias relacionadas coa
autoxestión.
Nº PERSONAS FORMADAS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE
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6. ÁREA ENVELLECEMENTO ACTIVO
Estamos marcando os inicios desta Área, desenvolvendo o programa de Prevención do Envellecemento.
Obxetivo Xeral
Desenvolver hábitos saudables, que proporcionen unha mellora no benestar físico, psicoafectivo, e social.
Actividades
Área de Usuarios:

Desenvolvemento das habilidades motrices e fomento do ejercicio físico nos adultos e maiores coa
Síndrome de Down para a prevención do envellecemento.
Controis periódicos da saúde
Promoción das habilidades cognitivas e emocionais
Área de Familias:
Informar, formar e orientalas familias de persoas coa Síndrome de Down en idade de envellecer sobre
os cambios que se experimentan
Exercitar habilidades motrices como a coordinación e o control corporal
7. ÁREA PROGRAMAS TRANSVERSAIS
Dende a área de Programas Transversais abórdase: a Familia, a Saúde, Voluntariado, Sensibilización da
cidadanía, Formación dos profesionais e Prácticum.
a)

Área de Familias

Garantir e facilitar a participación activa das familias nas actuacións de cada área.
Ao longo do ano 2012 incorporáronse a Down Vigo, 12 novas familias.
Atendeuse a diversas familias dando información dos servizos que a Asociación desenvolve e
asesorando naqueles temas que as familias demandaban:

- Ley de Promoción de la Autonomía Personal / Dependencia
Dentro da formación que ofertamos ás familias, seguimos desenvolvendo e consolidando a Rede de
Familias, onde participan unha porcentaxe significativa das mesmas.
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Déronse charlas periódicas sobre aqueles temas que eles demandan: formulacións sobre o futuro dos
seus fillos e afectividad e sexualidade, en colaboración coa Xunta de Galicia e o seu programa
“Quérote +”.
Como todos os anos mantivemos o encontro coas familias e colaboradores da Asociación nas nosas
festas de Nadal.
b)

Área de Saúde

Asegurar mecanismos de atención sanitaria e coidado da saúde:
Realizouse formación específica para mulleres: “Muller: Educación para a saúde”.
Entrega de documentación do programa de saúde para persoas coa Síndrome de Down
Fomento de hábitos saudables como a práctica de actividade física e coidados hixiénico-sanitarios.
Apoio na prevención da saúde mental.
c)

Área de Voluntariado

Este programa ten como finalidade a incorporación de persoas voluntarias aos programas que Down
Vigo vén desenvolvendo.
Tras un período de formación en diversas materias, como dereitos e deberes de voluntariado, filosofía
da Asociación e obxectivos, así como a función a realizar, asínase un compromiso de colaboración
entre ambas as partes por un tempo
Nº PERSONAS VOLUNTARIAS
determinado. levaron a cabo reunións de
formación onde os principais temas tratados
tiveron que ver con pautas educativas de
actuación.
A colaboración das persoas voluntarias nos
diferentes programas de Down Vigo, facilita
36
que
leven
a
cabo
as
actividades
27
encamiñadas á consecución da autonomía
13
persoal.
O número de voluntarios/as que colaboraron
2007
2009
2012
de forma activa nos diferentes programas cos
que conta Down Vigo, durante o ano 2012, foi
de 36 persoas.
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d)

Sensibilización: Concienciación e Divulgación

Seguimos apostando pola sensibilización, concienzación, información e divulgación.
Charlas informativas os alumnos/compañeiros dos nosos usuarios para contestar as dúbidas ou
curiosidades.
Campañas de sensibilización dirixidas a presentar a Entidade en centros formativos, Institucionais do
mundo da Universidade, explicando o fin que persigue.
Impulso dunha imaxe social normalizadora a través da publicidade, dos medios de comunicación,
etc…
Sensibilización ós medios de comunicación social para o tratamento adecuado da Síndrome de Down.
Favorecela visibilidade das persoas coa Síndrome de Down aproveitando os recursos da cidade.
e)

Área de Formación de Profesionais

Dispor de profesionais adecuadamente formados en cada unha das áreas de actuación, actualizados
continuamente.
Favorecer a Edición de materiais sobre a Discapacidade Intelectual y Síndrome de Down para
profesionais de diversos ámbitos: médico, escolar, … etc.
Participación na elaboración do plan de formación anual.

f)

Área de Practicum

Coa firma de distintos convenios, posibilitouse que 32 alumnos/as que estudaron en distintas
universidades ou centros de ensino, poidan realizar prácticas na nosa Asociación.
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Colaborar na mellora da formación destes futuros profesionais no campo da discapacidade intelectual
O TOTAL DE USUARI@S QUE PARTICIPARON NOS SERVIZOS O LONGO DO ANO FOI DE 159
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down firmou os seguintes Convenios para a realización de
prácticas laborais e contratos de traballo.

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR.

AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO

TEIS ESTACIONES DE SERVICIO

HOTEL CARRIS BEIRAMAR

LIMPIEZAS LEI

VICTORIANO MOLDES RUIBAL.

DECATHLON

HOTEL BIENESTAR MOAÑA
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DENSO

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Concello de Vigo

CONCELLO DE VIGO
▬▬▬▬▬▬▬▬

XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Servizos Centrais

ZIPPY

GRUPO RADIO VIGO

KIABI
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INFRAESTRUCTURAS
A Asociación desenvolve os seus programas nos locais ubicados na cidade de Vigo :
Un local cedido pola Xunta de Galicia de 430 m2 situado na R/ Portela, 48 – Bajo (Urbanización
Rivera Atienza). Onde se levan a cabo os programas das Áreas de Atención Psicolóxica,
Atención Temperá, Educativa, Logopedia, Autonomía, así como os servicios de Administración,
Informática e Xestión.
Un local alugado de 200 m2 na rúa Rivera Atienza 22 (a escasos 100m da Sede Social da
Entidade). Onde se levan a cabo os programas das áreas de Emprego e Formación
Dúas Vivendas totalmente equipadas para o desenvolvemento do programa Vida Independente.
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BALANCE DE INGRESOS E GASTOS 2012

BALANCE DE GASTOS E INGRESOS AÑO 2012
BALANCE

DE

INGRESOS

INGRESOS ENTIDAD ACTIVIDAD PROPIA

544.239,66

INGRESOS POR CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS

135.334,90

INGRESOS DE PROMOCIONES, PATROCINADORES Y COLABORACIONES

3.255,00

INGRESOS POR SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

405.649,76

INGRESOS FINANCIEROS

TOTAL

1.427,24

545.666,90

INGRESOS

BALANCE

DE

GASTOS

AYUDAS MONETARIAS Y OTROS

3.141,04

GASTOS DE PERSONAL

423.239,55

DOTACIONES AMORTIZAC. INMOVILIZADO

10.672,56

GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y OTROS

111.066,87

GENERALES

31.057,56

MATERIALES

10.973,55

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

69.035,76

A.7.
GASTOS FINANCIEROS

TOTAL

574,77

GASTOS

548.694,79
DEFICIT

-3.027,89
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FONTES DE FINANCIACIÓN
ENTIDADES PÚBLICAS

IMPORTE

ÁREAS Y SERVICIOS

SUBVENCIÓN
1.062,50 €

SERVICIO DE CICLOS FORMATIVOS

6.010,12 €

SERVICIO DE AUTONOMÍA PERSONAL

7.554,96 €

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO

1.500,77 €

SERVICIO DE AUTONOMÍA PERSONAL

5.400,00 €

SERVICIO DE VIVIENDA COMPARTIDA

15.000,00 €

SERVICIO DE VIVIENDA COMPARTIDA

6.300,00 €

SERVICIO DE CICLOS FORMATIVOS

CONCELLO DE VIGO

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SEGURIDAD SOCIAL

808,18 €

AUTONOMÍA PERSONAL

1.722,86 €

SERVICIO DE CICLOS FORMATIVOS

40.408,19 €

SERVICIO DE CICLOS FORMATIVOS

29.182,77 €

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO

XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E
BENESTAR. DIRECCIÓN XERAL DE FORMACIÓN E
COLOCACIÓN
XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E
BENESTAR
XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E
BENESTAR
XUNTA DE GALICIA: CONS. PRESIDENCIA, ADMÓN PÚBLICA
E XUSTIZA- SECRETARÍA XERAL DA IGUALDADE
XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E
BENESTAR. SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA SOCIAL
XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E
BENESTAR. D.X. XUVENTUDE E VOLUNTARIADO
XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E
BENESTAR

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA
5.894,74 €

16.544,00 €

SERVICIO DE CICLOS FORMATIVOS
SERVICIO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y

21.600,00 €

LABORAL

1.183,03 €

SERVICIO DE VOLUNTARIADO

3.600,00 €

SERVICIO DE VIVIENDA COMPARTIDA
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN -

XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E
BENESTAR. DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO

AUTONOMÍA PERSONAL

44.354,15 €

EMPREGO CON APOIO 2012: AXENTES DE

EMPREGO

EMPREGO

XUNTA DE GALICIA: CONSELLERÍA DE TRABALLO E

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN -

BENESTAR. DIRECCIÓN XERAL DE PROMOCIÓN DO

51.355,53 €

EMPREGO

DESEMPREGADOS 2012: SERVICIOS DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

CONCELLO DE VIGO
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA

1.145,38 €
913,96 €

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA
AUTONOMÍA PERSONAL

INSTITUTO GALLEGO DE VIVIENDA Y SUELO (IGVS)

SUBTOTAL DE SUBVENCIONES OFICIALES

3.464,07 €

265.005,21 €
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ENTIDADES PRIVADAS
BARCLAYS, S.L.

IMPORTE
SUBVENCIÓN
600,00 €

ÁREAS Y SERVICIOS
SERVICIO DE AUTONOMÍA PERSONAL

FUNDACIÓN LA CAIXA

28.000,00 €

FUNDACIÓN LA CAIXA

800,00 €

SERVICIO DE AUTONOMÍA PERSONAL

FUNDACIÓN TELEFÓNICA

222,00 €

SERVICIO DE AUTONOMÍA PERSONAL

NOVAGALICIA BANCO

900,00 €

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

300,00 €

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL

DONACIONES PARTICULARES

FED. ESPAÑOLA: DOWN ESPAÑA

FUNDACIÓN TRIPARTITA

FED.GALLEGA: DOWN GALICIA

10.933,69 €

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO

1.000,00 €

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO

3.480,00 €

SERVICIO DE AUTONOMÍA PERSONAL

31,05 €

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL

2.700,00 €

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL

6.927,86 €

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS

30.252,09 €

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL: LOGOPEDIA Y COMUNICACIÓN
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL: HABILIDADES E VIDA
INDEPENDENTE
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL: APOYO Á FAMILIA

8.994,86 €
4.077,02 €
6.437,39 €

FUNDACIÓN BANCAJA

6.000,00 €

SERVICIO DE EMPLEO CON APOYO

FUNDACIÓN ONCE

27.775,00 €

SERVICIO DE CICLOS FORMATIVOS

MAXELGA 93

1.000,00 €

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL

PEUGEOT CITROËN AUTOMÓVILES ESPAÑA

300,00 €

FUNDACIÓN ROMANILLOS

357,50 €

FUNDACIÓN ROVIRALTA

120,70 €

FED. ESPAÑOLA: DOWN ESPAÑA
FUNDACIÓN ONCE

1.300,00 €
312,08 €

SUBTOTAL DE DONACIONES Y LEGADOS

142.821,24 €

TOTAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

407.826,45 €

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
SERVICIO DE VIVIENDA COMPARTIDA
SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
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AGRADECEMENTOS
A Xunta Directiva e o equipo profesional de Down Vigo queremos aproveitar esta ocasión para
agradecer sinceramente a confianza que depositaron no noso traballo e a inestimable axuda que nos
brindaron os diversos Organismos, Institucións Públicas e Privadas, Socios Colaboradores e demáis
persoas que coas súas aportacións económicas contribuen ó sostemento económico desta Entidade.

Queremos dalas gracias tamén ós empresarios e Administraciones Públicas que apostaron pola
nosa labor e cós que se firmaron acordos de colaboración para a integración laboral de persoas coa
Síndrome de Down nas súas empresas (Carrefour, Decathlon, F.C.C, Alcampo, Centro de Día Os
Avós, Supermercados Moldes, Eroski, Linorsa, Urbaser, Burger King, McDonalds, Colegio Atlántida,
Conservas Cerqueira, Denso, Xerencia de Urbanismo Concello de Vigo, Transportes Tipsa, Pizza
Móvil,Maselga, Ferroplast, Zippy, Limpiezas Lei, Atendo, Faro de Vigo…)

Asimesmo, non queremos olvidar ó grupo de persoas voluntarias que coa súa desinteresada labor,
ó longo do pasado ano, contribuiron ó desenvolvemento dos nosos programas e actividades e que
sen eles non sería posible a súa realización.
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