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Somos persoas que apoiamos a persoas para facer posible 
a inclusión de todos os ciudadans na comunidade.
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OBXECTIVOS ODS
Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, tamén coñecidos como Obxectivos 
Mundiais, adoptáronse por todos os Estados Membros en 2015 como unha chamada 
universal para poñer fin á pobreza, protexer o planeta e garantir que todas as per-
soas gocen de paz e prosperidade para 2030.

Os 17 ODS están integrados, xa que recoñecen que as intervencións nunha área afec-
tarán ós resultados de outras e que o desenvolvemento debe equilibrar a sostenibili-
dade medio ambiental, económica e social.

Seguindo a promesa de non deixar a ninguén atrás, os países comprometéronse a 
acelerar o progreso para aqueles máis atrasados. É por isto que os ODS foron deseña-
dos para traer ó mundo varios “ceros” que cambien a vida, o que inclúe pobreza cero, 
fame cero, SIDA cero e discriminación cero contra as mulleres e nenas.

Todo o mundo é necesario para acadar estes obxectivos ambiciosos. Necesítase da 
creatividade, o coñecemento, a tecnoloxía e os recursos financieiros de toda a socie-
dade para conseguir os ODS en cada contexto
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PLAN ESTRATÉXICO
2020-2023

Ao longo do 2019 desenvolvéronse varias sesións de reflexión que tiveron 
como resultado a elaboración do Plan estratéxico 2020-2023.

Como todo proceso de reflexión, realizouse unha revisión da visión misión e 
valores da entidade. Asemade, diseñáronse as lineas estratéxicas de Amicos 
que guiarán á entidade nos videiros catro anos.

Misión: AMICOS contribúe a xerar oportunidades e ofrecer apoios aos proxec-
tos de vida de persoas con discapacidade intelectual, con trastornos do 
espectro do autismo, con parálise cerebral, con dano cerebral e as súas fami-
lias. AMICOS traballa para conseguir a inclusión de cada persoa como cidadá 
de pleno dereito e promove a construción dunha comunidade diversa con con-
ciencia medioambiental e respectuosa co seu patrimonio e cultura.

Visión: No 2023 AMICOS será unha organización na que as persoas con disca-
pacidade intelectual,con trastornos do espectro do autismo, con parálise 
cerebral, con dano cerebral e as súas familias, contarán con apoios en todas as 
súas etapas vitais que incrementarán a súa calidade de vida, e facilitará a 
promoción dos seus dereitos e inclusión na contorna.

AMICOS desenvolverá a súa actividade cun modelo de intervención no que as 
persoas, familias e comunidade ocupan o centro, e contará con persoas, 
medios, recursoseconómicos e alianzas para o seu desenvolvemento efectivo.

Valores:

Valores éticos:
Respecto.
Igualdade.
Equidade.
Inclusión.
Coherencia.

Valores de xestión:
Confianza
Transparencia.
Traballo.
Participación.
Innovación e mellora continua.
Conciencia medioambiental.
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Amicos dispon das seguintes certificacions de calidade e medio ambiente, todas certificadas por AENOR:

Certificado do sistema de xestión de calidad conforme coa Norma ISO 9001:2015

Certificado AENOR de Servizo en Centro de Dia, conforme coa Norma UNE 158201:2015

Certificado do sistema de xestión ambiental conforme coa Norma ISO 14001:2015

Certificado do Esquema Europeo de Ecoxestión e Ecoauditoría (EMAS), que cumpre os requisitos do Regramento (CE) nº 1221/2009 modificado polo 
Regramento (UE) 201/1505 e Regramento (UE) 2018/2026

Certificado Medio Ambiente C02 de acordo cos requisitos da norma ISO 14064-1:2012 , Huella de Carbono C02 calculado.

 

Queremos destacar:

Certificado de Inscripción no rexistro EMAS , daa Xunta de Galicia co rexistro ES-GA-000283

Rexistro da huella de carbono, compensación e proxectos de absorción de C02 do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o  Reto Demográfico

Certificado de inscrición na sección de proxectos de absorción do rexistro da pegada de carbono, compensación e proxectos de absorción de dióxido de 
carbono  

Acreditación da Fundación  Lealtade que outorga á nosa entidade o selo Doa con Confianza por superar o proceso de avaliación e cumprir integramente 
os 9 Principios de Transparencia e Boas Prácticas.

Nosa entidade foi nomeada os Premios de Innovación Social Europeos 2021

CERTIFICADOS DE CALIDADE E OUTRAS DISTINCIONS  
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PRESIDENTA: María Esther Vidal
VICEPRESIDENTA: Digna Iglesias 
SECRETARÍA: Ana Isabel Melón
TESOUREIRA: Dolores Pena
VOGAIS: Francisco Crujeiras
     María Crujeiras 
     José Filgueira
     María José Recaman
      Adolfo Fernández 

XUNTA 
DIRECTIVA
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ONDE
ESTAMOS?
O Centro de Atención Integral 
de AMICOS sitúase en Boiro 
na provincia da Coruña e o 
territorio de intervención é 
toda Galicia. Ademais, cola-
boramos con entidades de 
toda  Eropa nos programas 
Erasmus+.

Centro de Atención Integral
Centro de día
Centro ocupacional
Fogar residencial
Unidade de formación Pre-laboral
Fabrica + Social
Formación, orientación e emprego
Área de rehabilitación

Centro de Educación Especial
Centro de educación especial
Unidade de atención temperá
Unidade de atención especializada

Proxectos internacionales e nacionales

Servizo de formación e emprego

Todos os servizos
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DATOS IMPACTO EN REDES SOCIAIS 

1108
Seguidores

2238
Seguidores

117
Suscriptores

545
Seguidores

5322
Seguidores
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DATOS IMPACTO SOCIAL

300
Socios

80
EMPRESAS ALIADAS

117
PUBLICACIONS

EN PRENSA

20
INTERVENCIÓNS

PRENSA / TV
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SERVIZO DE APOIO DIURNO
PERSOAS ATENDIDAS

ACTIVIDADES INCLUSIVAS

57 76

FOGAR AMICOS
PERSOAS ATENDIDAS

40

SERVIZO DE APOIO EDUCATIVO
NEN@S ATENDIDOS

30

ATENCIÓN TEMPERÁ E 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA

NEN@S ATENDIDOS

11

ACTIVIDADES INCLUSIVAS
PARTICIPANTES

2526

DATOS IMPACTO SOCIAL
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DATOS IMPACTO SOCIAL

SERVIZOS DE FORMACIÓN
ACCIÓNS FORMATIVAS

27

SERVIZOS DE EMPREGO
PERSOAS ATENDIDAS

715

EMPRESAS
COLABORADORAS

53

PERSOAS
INSERTADAS

180

PERSOAS
FORMADAS

HORAS DE
FORMACIÓN

4225296
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+900
persoas e as súas familias por 
toda Galicia son apoiadas diaria-
mente por AMICOS.

+100
tipos de actividades de educación, 
lecer, deporte, coidado e protección 
do  medioambiente.

+100
profesionais que traballan para 
mellorar a calidade de vida e inclu-
sión de persoas con discapacidade e 
as súas familias.



ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN

Empoderamento das persoas con discapaci-
dade  e participación activa en proxectos  
para  contribuír a unha sociedade máis inclu-
siva e sostible.
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PERSOAS TERRA E BOSQUES MAR E OCÉANOS



Apoio a persoas  con discapacidade en todas as súas 
etapas vitais.

PERSOAS

MIÑA CASIÑA MEU LAR
Fogar residencial para o 

apoio a persoas con 
discapacidade.

LA FÁBRICA + SOCIAL
Desenvolvemento de activida-
des prelaborais destinadas ao 
adestramento de habilidades 
nunha contorna ocupacional. 

EMPLEO E FORMACIÓN
Orientación, formación 

e acompañamento a 
insercción laboral.

INTEGRADOS
Asociación multidisciplinar que 
fomenta el deporte y la cultura 

para el desarrollo personal.

APOYO A MUJERES
Prevención da violen-
cia de xénero e apoio a 
mulleres supervivintes.

PEKES
Centro de educación especial e  
unidade de atención temperá e 

especializada para nen@s e familias.

BADABOOM
Creación de patios inclusivos 
en centros escolares. Forma-
ción a profesorado en posta 

en marcha do proxecto

FESTIRITITITI
Festival de inclusión a 

través do xogo realizado 
o Día Internacional da 

Discapacidad.

ERASMUS+
Colaboración con outras 

organizacións europeas en 
proxectos de aprendizaxe 

colaborativa.
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Coidado do patrimonio natural e da biodiversidade lide-
rado por persoas con discapacidade.

TERRA E BOSQUES

A ECOBRIGADA
Inclusión socio-económica das 

persoas con discapacidade e 
creación de empleo verde.

AMICOS ZERO CO2
Restablecemento da masa forestal 
dos terreos coa misión de paliar a 

huella de carbono.

NEW FOREST
Migración e adaptación 

ocambio climático en 
espacios naturais.

HORTOS DA
BIODIVERSIDADE

Creación de hortos 
ecolóxicos e inclusivos en 

escuelas
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ATENCIÓN TEMPERÁ
E ESPECIALIZADA
RECIBE O TEU APOIO A MEDIDA
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A intervención vai dirixida a nenos e nenas de entre 0 a 21 anos, á súa familia 
e ó seu contorno.

METODOLOXIA: 
- Modelo centrado na persoas
- Participación activa no entorno natural
- Terapia a través do xogo
- Atención Integral e personalizada

Sesións individualizadas, adaptadas ás súas necesidades e seguindo unha 
metodoloxía centrada no aproveitamento máximo das súas posibilidades.

O principal obxectivo desta atención e que os nenos nenas que presentan 
trastornos no seu desenvolvemento, ou corran risco de padecelos, reciban, 
seguindo un modelo que considere os aspectos bio-psico-sociais, todo 
aquelo que desde a vertente preventiva e asistencial poida potenciar a súa 
capacidade de desenvolvemento e de benestar.

Deste xeito, favorecerase a súa integración no medio familiar, escolar e 
social, así como a súa autonomía persoal, do xeito máis completo posible.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA
NEN@S ATENDIDOS
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O centro de educación especial Amicos da apoio aos rapaces e rapazas con 
idades comprendidas entre os 3 e os 21 anos.

-Atención personalizada  - Fomento da inclusión  - Metodoloxía altamente 
participativa - Convivir e desenvolverse como persoas o máis independentes 

INICIATIVAS:

- ENAMÓRATE CONNÓS: CONECTAR aos alumnos do CEEPR Amicos nos dis-
tintos centros escolares ordinarios da zona e así FAVORECER unha inclusión 
real a través do traballo conxunto. Xorde da necesidade latente dos colexios  
de como incluír aos alumn@s con necesidades educativas especiais nas súas 
aulas.

- ECOVIDA: PROMOCIÓN e FOMENTO dunha vida saudable a través dunha 
axeitada alimentación, práctica do deporte, concienciación da natureza, 
coidado da saúde fronte á vida sedentaria.

- TICNÉATE: OFRECER ao alumnado un modelo de vida adaptándonos ás tec-
noloxías, e onde se fomente valores e coñecementos propios da sociedade na 
que nos atopamos como traballo en equipo, a xeneralización dos robots, 
tablets, realidade virtual...

-SOMOS FAMILIA: O pilar fundamental do noso alumnado é o seu entorno 
familiar. Somos familia preséntase como un programa onde as familias 
sexan o motor fundamental da educación do noso alumnado.

APOIO 
EDUCATIVO
RECIBE O TEU APOIO A MEDIDA

17

CENTRO EDUCATIVO
NEN@S ATENDIDOS

30
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-PISO ESCUELA -  INCLUSIÓN NA COMUNIDADE - INTEGRAESCOLA - 

-ERASMUS + - PATIOS DINÁMICOS / ESPAZOS INCLUSIVOS: EQUIPO BADA-
BOOM

PATIOS DINÁMICOS, EQUIPO BADABOOM, un proxecto encamiñado a acadar 
a inclusión a través do xogo. A súa actividade vai dirixida a centros escola-
res, con diferentes actuacións:

FORMACIÓNS O PROFESORADO

ACTUACIÓN: BADABOOM: diseño, adaptación e posta en funcionamento de 
diversos xogos para que os nenos e nenas xoguen de maneira libre e inclusi-
va.  

OS NOSOS PROXECTOS

BADABOOM
PARTICIPANTES

210

BADABOOM
ALUMNOS DIANA

11
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APOIO DIURNO
RECIBE O TEU APOIO A MEDIDA

Os centros de atención diurna contan co servizo de Centro de Día e Centro 
Ocupacional dirixido a persoas con dispacidade intelectual, autismo e para-
lise ou dano cerebral adquirido.

Este servizo realízase de luns a venres en horario de 9.00 a 18.00 e conta con 
servizo de transporte adaptado e servizo de comedor personalizado.

Os centros de atención diurna Amicos víronse nun proceso de transformación 
no ano 2020 que tivo como propósito fundamental potenciar a autodetermi-
nación das persoas con discapacidade intelectual, autismo e parálise/dano 
cerebral. Apoiamos a cada persoa a construir un proxecto de vida, desenvol-
vendo para elo planificacións nas que se ten en conta os seus gustos, a súa 
familia, aos seus amigos e aos profesionais da entidad.

Debido á chegada da pandemia (covid 19) en marzo do 2020, as actividades, 
proxectos e iniciativas víronse modificadas para seguir as indicacións sani-
tarias. Deste xeito, as persoas dos centros de atención diurna, organízanse en 
grupos de convivencia, potenciáronse as actividades ao aire libre, así como 
acitivdades inclusivas online, buscando novas experiencias onde respetar as 
medidas sanitarias.

CENTRO DE DÍA
PERSOAS ATENDIDAS

33

CENTRO OCUPACIONAL
PERSOAS ATENDIDAS 
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010120

FOGAR AMICOS
PERSOAS ATENDIDOS

40
APOIO RESIDENCIAL
FOGAR AMICOS
RECIBE O TEU APOIO A MEDIDA

O centro residencial da servicio de apoio os 365 días do ano as 24h do día está 
dirixido a persoas con discapacidade intelectual. Conta con zonas especializa-
das para dar atención a persoas con necesidade apoio extenso ou xeneralizado, 
e plazas para dar atención a persoas con diagnóstico dual, garantindo unha 
atención persoalizada.

O centro residencial ofértase como un recurso de vivenda temporal ou perma-
nente ás persoas que necesiten unha atención integral, continuada, persoal e 
multidisciplinar, pero que non pode ser levada a cabo no seu medio familiar.

O centro residencial é un lugar de vida, un entorno de fogar rexido por uns crite-
rios e valores onde a persoa é o centro. Créase un espacio persoal, de significa-
ción e intimidade no que se poida traballar o proxecto de vida elexido pola 
persoa, a partir das costumes persoais e da situación anterior ao ingreso.

O lugar de vida tradúcese nun espacio capaz de xerar oportunidades de implica-
ción da familia e da rede social, na que se poidan ofertar apoios de acompaña-
mento nas actividades da vida diaria e no quefacer cotidiano, dendeprocesos de 
toma de decisións centrados na participación.

A adaptación das actividades e proxectos do Fogar Amicos debido á pandemia 
da covid 19 do 2020, continuaron no 2021. Deste xeito, as persoas do Fogar 
Amicos organízanse en grupos de convivencia, actividades ao aire libre, así como 
acitivdades inclusivas online, buscando novas experiencias onde respetar as 
medidas sanitarias.

Neste ano 2021, non tivemos incidencias coa covid 19, iniciando o mesmo coa 
vacunación contra esta pandemia.



OS NOSOS PROXECTOS
RECIBE O TEU APOIO A MEDIDA

A adaptación á nova realidade tras a aparición da covid 19 reorganizou os 
proxectos que se levan a cabo na entidade:

-Autodeterminación: a traves de diferentes actividades trabállase a capa-
cidade de tomar decisións e de facer eleccións, contando cos apoios nece-
sarios. 

-Yo me guío – tu me guías: as persoas con discidade son o motor e guía de 
cada actividade que se realiza na entidade.

-Sabores para todos:dar valor a que toda a comida teña a mesma calida-
de, e non por ter necesidades de apoio extensas na alimentación , non 
poder disfrutar de diferentes sabores e texturas. 

-  Coidate muller:

Prevención da violencia de xénero: actividades de formación, talleres de 
empoderamento, participación en xuntanzas , participación en andainas 
solidarias contra a violencia de xénero…

Prevención do ciberacoso: a importancia da formación.

- Accesibilidade cognitiva:

Adaptación da contorna: ao longo do 2019 o equipo de validadores da enti-
dade segui formándose así como realizaou a adpatación cognitiva de dife-
rentes espazos públicos e centros escolares.
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- Conecta tics: a tecnoloxía forma parte do noso día a día e danos apoio 
para mellorar a autonomía das persoas. 

Impresoras 3D
Pantallas interacivas
Robótica
Tablets e portátiles
Redes sociais: sabías qué…
Creación de curtas
Reporteiros no camiño
Curtas Certame Alberto Romero

-Ponte en forma: realización de actividades deportivas para mellorar a 
calidade de vida

Futbol
Senderismo
Baloncesto
kempo

-Inclúete:

Inclusión a través do deporte
KEMPO coa escola de Kempo Barbanza a través de entrenamentos 
online.

Inclusión a través do coidado da natureza

HORTOS BIODIVERSIDADE: creación de hortos en centros escolares da 
contorna.
HORTOS TRANSXERACIONAL: IES BARRAÑA e CENTRO DE DÍA DE 
BOIRO.
REMAR e PENEIRA: eliminación de lixos mariños e xornadas de sensi-
bilización cos centros escolares da comunidade.
ZEROCO2: repoboación de montes queimados con IES da contorna 
para a compensación da emisión de CO2.

Un día de mercas!: acudir á comunidade a realizar compras necesarias 
para o desenrolo de diferentes actividades da entidade.
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O centro residencial da servicio de apoio os 365 días do ano as 24h do día está 
dirixido a persoas con discapacidade intelectual. Conta con zonas especializa-
das para dar atención a persoas con necesidade apoio extenso ou xeneralizado, 
e plazas para dar atención a persoas con diagnóstico dual, garantindo unha 
atención persoalizada.

O centro residencial ofértase como un recurso de vivenda temporal ou perma-
nente ás persoas que necesiten unha atención integral, continuada, persoal e 
multidisciplinar, pero que non pode ser levada a cabo no seu medio familiar.

O centro residencial é un lugar de vida, un entorno de fogar rexido por uns crite-
rios e valores onde a persoa é o centro. Créase un espacio persoal, de significa-
ción e intimidade no que se poida traballar o proxecto de vida elexido pola 
persoa, a partir das costumes persoais e da situación anterior ao ingreso.

O lugar de vida tradúcese nun espacio capaz de xerar oportunidades de implica-
ción da familia e da rede social, na que se poidan ofertar apoios de acompaña-
mento nas actividades da vida diaria e no quefacer cotidiano, dendeprocesos de 
toma de decisións centrados na participación.

A adaptación das actividades e proxectos do Fogar Amicos debido á pandemia 
da covid 19 do 2020, continuaron no 2021. Deste xeito, as persoas do Fogar 
Amicos organízanse en grupos de convivencia, actividades ao aire libre, así como 
acitivdades inclusivas online, buscando novas experiencias onde respetar as 
medidas sanitarias.

Neste ano 2021, non tivemos incidencias coa covid 19, iniciando o mesmo coa 
vacunación contra esta pandemia.



Inclusión a través do xogo: realizción de actividades lúdicas con outros 
colectivos

FUROR: actividade centrada no baile e música online co CIFP 
COROSO.
MUSEO DE HISTORIA NATURAL: visita guiada online.
FESTIRITITITI: gran festival de inclusión a través do xogo.
GALEGUÍMETRO: actividade centrada no día das letras galegas. 

- La Fábrica Social: a entidade conta con diversas actividades prelabo-
rais que contan coa colaboración de empresas para favorecer a inclu-
sión:

· Empaquetado 

· Publiam. Artes gráficas

· A Ecobrigada

· Lavandería

· Manipulado de alimentos…

- Erasmus +: durante o 2021 pouco a pouco foro retomandose as actividades 
nos diferentes programas Eramus +, sendo en todos eles a discapacidade 
como motor de cambio: Algúns deles son os seguintes. Train inc,  Innovative 
practices , Disability Technology Education, Beat the taboos, Discover.
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SERVIZOS DE FORMACIÓN
ACCIÓNS FORMATIVAS

27
PERSOAS

FORMADAS
HORAS DE

FORMACIÓN

4225296

APOIO 
NA FORMACIÓN
RECIBE O TEU APOIO A MEDIDA

A nosa entidade entende a formación como un dos vehículos esenciais para 
acadar a inclusión e igualdade das persoas con discapacidade. Non só dende 
accións concretas destinadas ás persoas con discapacidade intelectual, 
senón tamén por medio de iniciativas de formación continua

-Formación especializada
Actividades auxiliarias en viveiros, xardíns e centros de xardinería
afd atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións
competencias clave.

 -Impacto intercomarcal a persoas con discapacidade
Auxiliar de guia – comarcas Pontevedra e Morrazo
Operador carretilla elevadora – comarca Pontevedra
Controlador de accesos – comarcas Santiago e Pontevedra

 -Programas de alto rendemento formativo
 Programa integrado de emprego
“Más empleo”
Formación especifica a VVX

 -A formación como motor de emprego verde, e promovendo alianzas 
para o desenrolo formativo con:

Fundación Vertex
Fundación Iberdrola
Grupo Puentes

-Formacion en Streaming 

-Evolución e mellora de EvolCampus.
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Inclusión a través do xogo: realizción de actividades lúdicas con outros 
colectivos

FUROR: actividade centrada no baile e música online co CIFP 
COROSO.
MUSEO DE HISTORIA NATURAL: visita guiada online.
FESTIRITITITI: gran festival de inclusión a través do xogo.
GALEGUÍMETRO: actividade centrada no día das letras galegas. 

- La Fábrica Social: a entidade conta con diversas actividades prelabo-
rais que contan coa colaboración de empresas para favorecer a inclu-
sión:

· Empaquetado 

· Publiam. Artes gráficas

· A Ecobrigada

· Lavandería

· Manipulado de alimentos…

- Erasmus +: durante o 2021 pouco a pouco foro retomandose as actividades 
nos diferentes programas Eramus +, sendo en todos eles a discapacidade 
como motor de cambio: Algúns deles son os seguintes. Train inc,  Innovative 
practices , Disability Technology Education, Beat the taboos, Discover.
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SERVIZOS ESPECIALIZADOS
A ampla oferta que se xunta de seguido vai destinada no só ás propias per-
soas con discapacidade da entidade, senón a aquelas persoas que precisen 
beneficiarse dos mesmos.

Esta área, de carácter multidisciplinar, combina de xeito transversal e com-
plementario o desenvolvemento de diversas actividades e tratamentos co 
obxectivo de prestar unha atención altamente especializada e individualiza-
da.

Así, para cada un dos seus participantes confórmase un programa único e 
adaptado ás súas necesidades concretas, a través dos seguintes servzios:

· Servizo de psicoloxía:
- Estimulación cognitiva
- Estimulación sensorial
- Estimulación psicomotriz
- Reforzo de habilidades sociais
- Programas de modificación e control de conducta. Apoio conductual positivo.
- Atención ao envellecemento
- Atención e intervención familia

· Servizo de logopedia:
- Patoloxía da voz-fonación e resonancia
- Patoloxía da fala-articulación e �uencia
- Patoloxía específica da linguaxe
- Patoloxías derivadas de problemas auditivos
- Comunicación alternativa

· Servizo de rehabilitación avanzada:
- Fisioterapia
- Hidroterapia
- Potenciación de psicomotricidade grosa
- Atención ao envellecemento.



A nosa entidade entende a formación como un dos vehículos esenciais para 
acadar a inclusión e igualdade das persoas con discapacidade. Non só dende 
accións concretas destinadas ás persoas con discapacidade intelectual, 
senón tamén por medio de iniciativas de formación continua

-Formación especializada
Actividades auxiliarias en viveiros, xardíns e centros de xardinería
afd atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións
competencias clave.

 -Impacto intercomarcal a persoas con discapacidade
Auxiliar de guia – comarcas Pontevedra e Morrazo
Operador carretilla elevadora – comarca Pontevedra
Controlador de accesos – comarcas Santiago e Pontevedra

 -Programas de alto rendemento formativo
 Programa integrado de emprego
“Más empleo”
Formación especifica a VVX

 -A formación como motor de emprego verde, e promovendo alianzas 
para o desenrolo formativo con:

Fundación Vertex
Fundación Iberdrola
Grupo Puentes

-Formacion en Streaming 

-Evolución e mellora de EvolCampus.

 

É unha asociación multidisciplinar consituída por mozos e mozas traballado-
res/as, persoas con discapacidade intelectual, familiares e amigos de estas 
persoas con discapacidade intelectual con grandes necesidades de apoio.

O seu principal labor e lograr que as persoas con discapacidade intelectual 
podan aprender e disfrutar do seu tempo libre a través do deporte, cultura e 
a promoción da saúde, mellorando desta maneira a súa calidade de vida.

O ocio é un componente fundamental da calidade de vida das persoas. Dende 
a entidade, trabállase diariamente para presentar unha ampla oferta de ac-
tividades de ocio.

-Actividades de ocio

-Actividades deportivas 

-Actividades culturais 

-Campos de voluntariado inclusivo

-Campamentos

-Respiros familiares

INTEGRADOS
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FUNDACIÓN AMICOS

Actividades que realiza son:
Servizo tutelar      Servizo de curatela     Servizo de asesoría xurídica
Servizo de atención a familias     Servizo de emprego

A Fundación  nace coa finalidade de tutelar e protexer as persoas con disca-
pacidade orfas ou en situación de desprotección.

Esta organización de carácter non gubernamental, sin ánimo de lucro, créase 
no ano 2006 e conta con personalidade xurídica propia e plena capacidade 
de obrar. 

A Fundación Amicos exerce a tutela de varias persoas, que por diversas 
causas non contan cun familar ou persoa cercana que poida realizar este 
cometido.



O mercado laboral actual está marcado pola dificultade de acceso para a 
mocidade a un posto de traballo. Esta barreira resulta ainda máis complexa 
nas persoas con discapacidade intelectual, un colectivo en grave risco de 
exclusión social, que precisa acompañar a súa formación de oportunidades 
de práctica laboral, a través das que mostrar as capacidades para desenvol-
ver un traballo normalizado.

Deste xeito, realízase unha abordaxe integral na atención á persoa co obxeti-
vo principal da mellora de empregabilidade é a inserción laboral das persoas 
con discapacidade mediante formación e asesoramento individualizados e 
personalizados.

Para cada participante realízase un plan de acción que xira sobre os intereses 
individuais da persoa e as necesidades do entorno empresarial:

- Capacitación e desenvolvemento de competencias

- Orientación

- Apoio postlaboral

Ao longo do 2021 Properdis e Servinserta - Servizos de obras, construcción e 
reformas.

- Servizos de xardinería

- Servizos de limpeza

- Traballos forestais e mediambientais

- Viveirismo

- Bedelería

01

EMPRESAS DE INSERCIÓN LABORAL 
E CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO
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ALUMNOS FORMADOS 
PERSOAS ATENDIDOS

10

FORMACIÓN DUAL
Proxecto experimental coa colaboración da Secretaría Xeral de Emprego da 
Xunta de Galicia para a formación de persoas con discapacidade intelectual 
dos centros especiais de emprego, neste caso de Servinserta.

Consiste nun instrumento destinado a favorecer a inserción laboral das per-
soas nun réxime de alternancia de actividad laboral retribuida coa activida-
de formativa.

O proxecto desenvolvese ao longo de 3 anos, co obxecto da cualificación, a 
través de experiencias profesionais (aprender-facendo) para a obtención do 
certificado de “actividades auxiliares de viveiros, xardíns e centros de xardi-
nería”. 
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REMAR
ACCIÓNS DE LIMPEZA E ACCIÓNS 

DE SENSIBILIZACIÓN

60

PERSOAS
PARTICIPANTES

CENTROS 
ESCOLARES

101007

Este proxecto reivindica a importancia de coidar, conservar e empregar os 
recursos de maneira sostible, sendo as persoas con discapacidade o motor de 
cambio para concienciar e actuar coa sociedade. As actividades céntranse 
tanto en sensibilizar e concienciar á comunidade, como en realizar activida-
des de limpeza de praias e fondos mariños.

No 2021 levaronse a cabo 50 accións de limpeza, 10 accións de sensibilización 
e concienciación ,tivo 1007 participantes,  10 centros escolares e 4 cofradias.

No ano 2021 realizouse unha actividade de limpeza en fondos mariños onde 
persoas con discapacidade puideron realizar un bautismo.

Peneira é un proxecto para a promoción e a defensa da pesca e o marisqueo 
sustentable na Ría de Arousa, que traballa para alcanzar a redución de resi-
duos mariños, a súa valorización e a promoción dos produtos do mar captu-
rados de xeito respectuoso co medio ambiente. 

O proxecto está financiado polo grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro 
(GALP) a través da Consellería do Mar da Xunta de Galicia e o Fondo Europeo 
Marítimo de Pesca (FEMP).

DESTACAMOS
REMAR

PENEIRA
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HORTOS
ACCIÓNS 

17

PERSOAS
PARTICIPANTES

CENTROS 
ESCOLARES

12751

A través deste proxecto preténdese recuperar hortos en centros escolares de 
maneira sostible, utilizando materiais reciclados e fomentando nos escolares 
habilidades e destrezas relacionadas coa agricultura.

A concienciación do coidado do  ecosistema, da natureza e compensación do 
CO2 é o obxectivo deste proxecto, onde a persoas con discapacidade son o 
motor de cambio. Durante o ano 2021 realizáronse as seguintes accións:

-Plantación para compensación de CO2

2 accións de plantación

48 participantes

5.000 árbores

-Instalcación fotovoltaica

-Rexistro de huella de carbono

HORTOS DA BIODIVERSIDADE

AMICOS ZEROCO2
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FESTIRITITITI
CENTROS ESCOLARES

5

PERSOAS
PARTICIPANTES

609

Un dos nosos pilares na inclusión celebrase o día 3 de decembro e o día Inter-
nacional da Discapacidade a entidade celebra un gran festival de inclusión a 
través do xogo. Para elo convida a toda a comunidade e realiza xogos adap-
tados, animación, espectáculo de maxia e moita, moita diversión, 

Este 2021 puidemos volver a celebralo todos xuntos a 4ºedición deste festi-
val,  respectando as medidas sanitarias, o principal obxectivo foi volver a 
xogar todos xuntos, este ano participaron o CEIP Santa Baia, ou CEIP  Praia  
Xardín e ou IES  Barraña e CEIP O Grupo. 

Actividade centrada no día das letras galegas onde poñer en vaolr o patrimo-
nio cultural galego. A través dun xogo de preguntas sobre Galicia, persoas con 
discapacidade cuestionan os coñecementos das persoas na rúa.

Ao longo dunha semana esta actividade trasladase aos diferentes concellos 
da contorna

Unha maneira diferente de coñecer e adentrarnos no Camiño de Santigo foi o 
obxectivo principal deste proxecto. A creación dunha mediometraxe, prota-
gonizado por 2 persoas con discapacidade, no que se percorre parte do 
camño Portugués e se realizan entrevistas a persoas anónimas e públicas que 
nos enriquecen coas súas histori

FESTIRITITITI

GALEGUIMETRO

REPORTEIROS NO CAMIÑO
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ERASMUS+
Proxectos que buscan o enriquecemento das boas práctivas profesionais a 
través do intercambio cultural de diferentes paises, así como a adquisicón de 
competecias sociais.

Durante o ano 2021 fóronse retomando as actividades nos diferentes erasmus +

-Train inc: desenvolver metodoloxías para profesionais da formación a per-
soas con discapacidade na búsqueda de emprego.

6 socios europeos
163 participantes
10 encontros (prsenciais e online)

-Innovative practices: desenvolver métodos innovadores para o acompaña-
mento a persoas con discapacidade na búsqueda ou creación de emprego.

6 socios europeos
3 encontros online + 1 evento presencial
50 participantes

-Disability Technology Education: utilización das TIC para a eduaci´n non 
formal de persoas con discpacidade.

4 socios europeos
1 encontro online + 1 encontro presencial
40 participantes

-Beat de taboos: educacion afectivo sexual en persoas con discapacidade 
para a prevención do abuso sexual

5 socios europeos
2 encontros online
12participantes

-Discover: encontro xuvenil para intercambio cultural mediterráneo e atlánti-
co.

3 socios europeos
1 encontro presencial
21 participantes
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CÓMO
COLABORAR

Financia un proyecto AMICOS 
para contribuir a acciones 
concretas para una sociedad 
más justa e inclusiva. 

Desarrollemos juntos campa-
ñas de marketing con causa y 
ventas de productos solidarios. 

Moviliza a tus colaboradores y 
empleados en jornadas 
solidarias y/o voluntariado 
corporativo.

Contrata responsable: Job 
Coaching 2% discapacidad, 
servicios de las EcoBrigadas y 
La Fábrica + Social.

Gracias a nuestros aliados públicos, empresas 
y fundaciones y nuestros socios, las personas 
con discapacidad intelectual reciben los 
apoyos necesarios para sus proyectos de vida.

Da voz a las personas con 
discapacidad intelectual 
mediante acciones de sensibiliza-
ción con clientes y proveedores.

Únete a campañas de redon-
deo solidario (en nómina, 
online, en puntos de venta...).



Proxectos que buscan o enriquecemento das boas práctivas profesionais a 
través do intercambio cultural de diferentes paises, así como a adquisicón de 
competecias sociais.

Durante o ano 2021 fóronse retomando as actividades nos diferentes erasmus +

-Train inc: desenvolver metodoloxías para profesionais da formación a per-
soas con discapacidade na búsqueda de emprego.

6 socios europeos
163 participantes
10 encontros (prsenciais e online)

-Innovative practices: desenvolver métodos innovadores para o acompaña-
mento a persoas con discapacidade na búsqueda ou creación de emprego.

6 socios europeos
3 encontros online + 1 evento presencial
50 participantes

-Disability Technology Education: utilización das TIC para a eduaci´n non 
formal de persoas con discpacidade.

4 socios europeos
1 encontro online + 1 encontro presencial
40 participantes

-Beat de taboos: educacion afectivo sexual en persoas con discapacidade 
para a prevención do abuso sexual

5 socios europeos
2 encontros online
12participantes

-Discover: encontro xuvenil para intercambio cultural mediterráneo e atlánti-
co.

3 socios europeos
1 encontro presencial
21 participantes

RESUMO EN IMAXES 



RESUMO EN IMAXES 



Centro de Atención Integral Amicos
L/Comoxo 2A, Boiro - 15938 (A Coruña)
+34 981 865 716 · info@amicos.org
www.amicos.org

CONTACTO
Y DIRECCIÓN

Centro de Educación Especial Amicos
R/Gándara 44 , Oleiros, Ribeira - 15993
 (A Coruña)
+34 981 865 716 · colexio@amicos.org
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