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O pasado mes de marzo incorporouse unha nova traballadora á  

Entidade, unha asistente de apoios persoal, co obxectivo de poder 

darlles as persoas que apoiamos unha atención individualizada e per-

soal. Nestes catro meses de traballo os resultados acadados respecto 

os apoiados/as son moi prometedores xa que conseguiu crear víncu-

los moi positivos con todos eles, favorecendo e fomentando a reali-

zación de actividades que teñen un interese persoal para eles.  

En palabras da propia traballadora:  

“Eles son os protagonistas. Traballar con eles de forma individualizada e ter 

unha comunicación próxima permíteme descubrir onde están as súas  

inquietudes. Quero escoitalos, que se expresen, que dirixan, que desconecten 

das súas rutinas e desfruten.  

Experimentar a independencia fora do seu entorno familiar xa os converteu   

en persoas valentes.” 
 

Tamén en marzo reforzouse a área administrativa da Fundación coa 

contratación dunha auxiliar administrativo, que se encarga de apoiar 

a labor fundacional a través da elaboración de documentación  

interna, material divulgativo, realización de trámites e xestións en 

materia de subvencións, rexistros, elaboración de rendicións de con-

tas e acompañamento en actividades ás persoas apoiadas, entre ou-

tras.

A nosa curatelada, Yasumi, no mes de xuño comezou unha actividade 

de hidroterapia na Obra social ALUMAN.  

Sendo amante do mar dende moi pequena, acostumaba a navegar no 

barco dos seus pais e sempre lle encantou o medio acuático.  

Na primeira sesión foi emocionante ver a súa reacción tan positiva e 

feliz, sentíndose literalmente coma peixe na auga.  

A finais do mes de Maio formalizouse o encargo do vehículo da 
Fundación, un Peugeot Rifter Allure adaptado para persoas con 
mobilidade reducida. Empregarase para transportar e  

acompañar ás persoas apoiadas pola nosa Entidade a todas 
aquelas xestións ou lugares os que necesiten ou desexen ir,  

facilitando así a súa vida diaria. 

 

Incorporacións ó 

persoal 

Novidades das  

persoas apoiadas 

Código Ético Compra do vehículo 

da Fundación 

Estase traballando na elaboración dun código ético cos valores, principios 

e directrices que conforman a cultura da nosa entidade.  

Unha vez finalizado quedará pendente de aprobación polo Padroado.  
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PALABRAS PARA COIDAR,  
PALABRAS QUE IMPORTAN 

O pasado mes de Maio estableceuse un Equipo de Traballo  

que ten por obxecto levar un seguimento e control do traballo  

e das actividades levadas a cabo pola Fundación. A idea e que dito  

Equipo reúnase unha vez ó mes para analizar o progreso nos  

traballos desenvoltos e facer a planificación dos obxectivos a curto 
prazo da Entidade. 

 

Na reunión do Equipo de Traballo do pasado 9 de xuño tomouse a 

decisión de crear un grupo na plataforma Teaming a fin de que se 

converta nunha fonte de financiación a maiores da actividade  

Fundacional: https://www.teaming.net/fundacionaspacecoruna  

Teaming é unha ferramenta en liña que serve para  recadar fondos 

para causas sociais a través de micro doazóns dun euro mensual. A 

filosofía da plataforma da Fundación Teaming é que con 1€ só non 

se pode facer moito pero cando moita xente se xunta pódense  

conseguir grandes cousas. 

Seguimos contando coa conta no Banco Santander:  

ES57 0238 8109 9706 0013 6441 na que se pode colaborar mediante 
doazóns. 

 

O 24 de xullo de 2022 cumpriranse 10 anos dende a fundación 
da Entidade e co obxecto de conmemorar esta data estase  

traballado na organización de distintas accións e eventos, entre 
os cales podemos destacar: entrevista do Presidente da  

Fundación en “La Radio de los Gatos”, elaboración de trípticos 
con información da entidade, un acto de presentación entre o  

Padroado e a Xunta Directiva da Asociación ASPACE Coruña 
ademais dunha visita do Padroado ós nosos curatelados na súa  

residencia e unha serie de coloquios, sobre a nova Lexislación. 
A maior parte dos actos levaranse a cabo en Outubro/
Novembro.  

Reunións  grupo de 

traballo 

Teaming e Doazóns Preparación do  

10º Aniversario da 

Entidade 
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