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A Fundación AMICOS nace coma una   organización sen ánimo de lucro 

comprometida coa a mellora  da  calidad de vida e ten como finalidade tutelar e 

protexer ás persoas con discapacidade, orfas ou en situación de desprotección . 

Trátase dunha organización non gobernamental, de natureza fundacional, de 

interese galego, sen ánimo de lucro, creada en 2006, xorde con personalidade 

xurídica propia e plena capacidade para obrar.

Con todo elo, la Fundación Amicos  traballa  día a día para influir no cambio social 

sostible e a largo prazo en aquelas áreas máis apremiantes para nosa sociedade en 

xeral; trata de ser un referente no ámbito social, e un exemplo de cómo se pode 

traballar dende a sociedade civil por o benestar da sociedade, con total 

imparcialidade e transparencia. 

HISTORIA
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LOCALIZACIÓN
A Fundación Amicos ten a súa sede social en Lugar Gándara 44, 
Oleiros - Ribeira,   A Coruña.

DATOS DE CONTACTO

Tlfno: 981 865 716

email: fundacion@amicos.org



MISIÓN
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Apoiar, potenciar e promocionar as persoas con discapacidade.

Fomentar a asistencia e recuperación das persoas con discapacidade.

Mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade e das súas familias.

Fomentar os estudios referentes a súa rehabilitación e educación, potenciando a 
investigación e innovación en técnicas de coidado e integración. 

Organizar, patrocinar ou fomentar a creación de centros de asistencia, centros 
ocupacionais, centros educativos, obradoiros de aprendizaxe e de formación 
ocupacional, unidades de atención temperá.

Promover a integración laboral das persoas con discapacidade.

Promover atención a persoas maiores, en especial discapacitados, promovendo a 
creación de residencias e centros de coidado e rehabilitación.



Tutela e curatela de persoas con discapacidade e maiores que queden orfas ou 
desamparadas.

Apoiar as familias de persoas con discapacidade

Apoiar as mulleres en tódalas súas modalidades e facilitar a súa integración social.

Apoiar de maneira moi especial ás mulleres con discapacidade e ás mulleres rurais 
coa finalidade de conseguir a súa normalización e inclusión.

Promover actividades de formación e crear apoios específicos co fin de romper as 
barreiras que impiden progresar as mulleres discapacitadas.

Promover a integración e inclusión de colectivos en risco de exclusión social (etnias, 
inmigrantes, emigrantes…) coa finalidade de conseguir una sociedade máis xusta.
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Fomentar actividades culturais e de acción social, coa finalidade de difundir a cultura 
galega, potenciando nestas a finalidade terapéutica  e rehabilitadora.

Promocionar o voluntariado, tanto nacional coma europeo, coa finalidade de 
fomentar o traballo en equipo e a solidariedade.

Difundir a cultura europea, coa finalidade de crear lazos que nos acheguen as 
distintas culturas europeas e as distintas problemáticas e realidades das persoas con 
discapacida
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VALORES

Buscar o benestar dos nosos clientes ofrecendo servicios e programas orientados a 

mellorar a calidade de vida. 

COMPROMISO

Promover a libertade de expresión e a defensa dos dereitos individuais en 

igualdade de condicións. 

Compromiso de levar a cabo as accións necesarias para proporcionar ós clientes 

oportunidades sociais en igualdade de condicións ó resto das persoas. 

promover un vida plena cara os nosos clientes, tendo acceso a tódolos recursos 

que ofrece a sociedade mediante a integración.

IGUALDADE

INCLUSIÓN

NORMALIZACIÓN



SERVIZOS
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O servizo tutelar ten como obxecto coidar e protexer, como titor a aquelas persoas 

con discapacidade psíquica, física ou que padezan una demencia ou enfermidade 

mental, así como de proporcionarlles a protección e garantía efectiva dos seus 

dereitos.

A Fundación AMICOS asumirá  o exercicio dos cargos tutelares sendo as súas 

función principais:

  Cando os tutelados viven nos seus domicilios

 Velar polos seus intereses

 Procurar un benestar persoal

 Cando os tutelados están ingresados en centro

Colaborar cos profesionais dos mesmos para asegurarse de que non se 

vulneran os seus dereitos. culturas europeas e as distintas problemáticas e 

realidades das persoas con discapacidade que viven no noso continente.

SERVIZO TUTELAR 



08

SERVIZO DE CURATELA

A curatela é un cargo de asistencia, complementando a capacidade non plena 

dunha persoa.

O curador non suple nin representa, nin coida á persoa con discapacidade, senón 

que complementa a súa capacidade naqueles actos que non pode realizar por si 

mesmo

A persoa incapacitada de forma parcial ten que contar coa figura do curados para 

administrar e dispor  dos bens do seu patrimonio. 



SERVIZO DE ASESORÍA XURÍDICA 

O servizo de asesoría xurídica está dirixido ás familias de persoas con discapacidade 

para dar resposta ás dúbidas de carácter legal e xurídico sobre temas como a tutela, 

responsabilidades penitenciarias e civís das persoas con discapacidade, esterilización, 

herencia…

Para dar atención ás necesidades dos familiares de persoas con discapacidade 

establécense dúas formas de atención: 

Charlas  Xurídicas

Consultas  individuais

As charlas xurídicas pretenden acercar ás familias a temas xurídicos dunha maneira 

amena e próxima dando resposta ás preguntas máis habituais. Os temas destas 

charlas céntranse en:

Proceso  de  incapacitación

A  herencia

Patrimonio Protexido

A  autotutela

A  curatela

Dentro das actividades desenroladas ó longo deste ano destacamos:

Atención a consultas e resolución de dúbidas a nivel legal.

Información e asesoramento sobre novas lexislativas.

Asesoramento para cubrir papeis, solicitudes...

Solicitudes de lei da Dependencia

Revisións e solicitudes de valoración de minusvalía.

Charlas xurídicas
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SERVIZO DE ATENCIÓN AS FAMILIAS

O servizo de atención a familias vai dirixido a loitar por un entorno familiar 

adecuado que facilite a integración plena na sociedade da persoa con 

discapacidade.Información, orientación e asesoramento familiar: ben de maneira 

invidual ou colectiva (charlas xurídicas) buscamos respostar as inquedanzas dos 

familiares e dar as respotas oportunas.

Apoio emocional: a través de diferentes xuntanzas favorécese o contacto das 

familias e crear así un espazo onde compartir experiencias, sentimentos e 

intereses.

Respiro familiar: é un servizo que se ofrece para coidar de maneira puntual e 

temporal ás persoas con discapacidade, favorecendo con elo a redución do 

estres familiar. 

SERVIZO DE EMPREGO

A través do servizo de emprego a Fundación AMICOS busca a inserción laboral das 

persoas con discapacidades intelectual. Para elo creou un Servizo E.I.L. que na 

actualidade realiza, con persoas en risco de exclusión social, actividades de 

formación na área de construción.

Asemade,  a través do servizo de emprego a Fundación AMICOS realiza diferentes 

actividades: 

FORMACIÓN PRELABORAL

A través de cursos de formación preténdese integrar laboralmente a persoas con 

discapacidade intelectual, adquirindo novos coñecementos que fomenten un 

sentimentos de utilidade. 

As persoas  que presentan posibilidades de inserción laboral e que as súas 

características e competencias se adapten a algunha demanda de traballo, 

formámolos axeitadamente para asistir a entrevista de traballo e para o posto que 

vaia a ocupar no caso de ser seleccionado.
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INTERMEDIACIÓN LABORAL

Servicios de orientación e guía persoal:

Os cursos de formación teñen como finalidade orientar as persoas con 

discapacidades cara un posible posto de traballo ben xa sexa nun taller 

ocupacional ou nun centro especial de emprego e no mellor dos casos nunha 

empresa. 

E polo tanto o noso obxectivo xeral é:

“Mellorar a capacidade de inserción socio-laboral  das persoas con 

discapacidades psíquicas.”

Coñecer o mercado de traballo da comarca do Barbanza.

Elaborar itinerarios de inserción laboral para cada persoa.

Desarrollar as habilidades sociais necesarias que propicien un acercamento 

máis    realista ó mundo laboral. 

Mellorar a autoestima dos usuarios.  

Facer conscientes ós participantes das súas necesidades, carencias e 

potencialidades, así como asumir os seus compromisos no seu itinerario de 

inserción.

Axudar a adquirir aquelas competencias profesionais  que lles faciliten 

encontrar un posto de traballo.

APOIO POSTLABORAL (SEGUIMENTO)

O noso traballo non o consideramos rematado unha vez que conseguimos a 

inserción laboral, senon que realizamos seguimentos cos que proporcionar á 

persoa con discapacidade os apoios necesarios para solventar as súas limitacións 

así coma a formación continua precisa para adaptarse á evolución do mercado 

laboral.

 Para esto encomendamos un titor que é o responsable de realizar este seguimento 

e manterse en contacto coa persoa responsable asignada dentro da empresa.



DESTACAMOS
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Convenios de colaboración con outras entidades: A Fundación relizou ó longo 

deste anos diversos convenios de colaboración coa Asociación AMICOS e a 

Asociación INTEGRADOS, para  favorecer unha atención de calidade ás  

persoas  con discapacidade.

Promoción de mellora de centros: promove a mellora e ampliación do centro 

de Boiro e a mellora do CEEPR Amicos,  tamén o centro residencial AMICOS, 

que continuou  as súas  obras  neste  ano.

Grupo DELOA: ó igual que outras entidades, A Fundación AMICOS forma parte 

do grupo DELOA, para o desenvolvemento sostible  das Comarcas do 

Barbanza, Sar, Noia e  concello de  Muros. 




