
 

 

 

 

PROGRAMAS DE INTERESE XERAL PARA FINS DE CARÁCTER SOCIAL CON CARGO Á ASINACIÓN DO 0,7% DO IRPF 

Execución 2020 

 

 

 

1. Programas que promoven servizos de respiro, apoio e descanso para familiares e coidadores de 

persoas con discapacidade. 
 

Denominación do proxecto Orzamento Total 

PROGRAMA RESPIRO FAMILAR 2019 4.497,35 

Descrición 

O Proxecto de Respiro Familiar de Fundación Menela constitúese con carácter preventivo e 
baséase na necesidade de apoio e atención aos coidadores e familiares de persoas con 
discapacidade psíquica, ante a carga física e emocional que soportan pola necesidade de atendelos 
de forma continuada, polo que se lles ofrece un período de descanso. 

Financiamento Xunta de Galicia Financiamento Propio 

3.000,00 € 1.497,35 € 

 

 
2. Programas dirixidos a mellorar a calidade de vida, a autonomía persoal e a inclusión social e laboral 

das persoas con discapacidade. 
 

Denominación do proxecto Orzamento Total 

Preparación á vida autónoma e para o emprego de adolescentes con TEA 3.548,69 euros 

Descrición 

O proxecto proporciona atención especializada para atender especificamente as necesidades 
formación e inclusión social de mozos e adultos con TEA, con idades comprendidas entre os 16 
anos a 30 anos. As actuacións céntranse na preparación profesional, planificación do itinerario  
profesional e educativo, fomento da vida independente e busca de oportunidades de emprego. 

Financiamento Xunta de Galicia Financiamento Propio 

3.000,00 € 548,69 € 

 

 
3. Programas de apoio a persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica. 

Denominación do proxecto Orzamento Total 

Encontros2020. Formación e Asesoramento a familias 4.705,60 euros 

Descrición 

A través deste programa preténdese organizar un ciclo de conferencias para afrontar os temas que 
mais preocupan ás familias das persoas usuarias do Centro. Paralelamente, púxose en marcha 
unha experiencia de gabinete de asesoramento xurídico para familias de persoas con TEA 

Financiamento Xunta de Galicia Financiamento Propio 

3.900,00€ 805,60 € 

 

  



4. Programas de prevención, identificación, diagnóstico precoz da discapacidade e da atención 

temperá. 
 

Denominación do proxecto Orzamento Total 

Servizo de Diagnóstico Especializado para Mulleres con TEA 4.384,48 euros 

Descrición 

Con este programa, a Fundación Menela pretende cubrir as necesidades actuais dentro do 
diagnóstico e tratamento de mulleres con TEA, poñendo en marcha un servizo de diagnóstico e 
asesoramento especializado para nenas e mulleres con Trastorno do Espectro de Autismo 

Financiamento Xunta de Galicia Outro Financiamento 

4.000,00 € 384,48 € 

 

 
5. Programas culturais, deportivos e de participación en xeral nos que se favoreza a presenza conxunta 

de persoas con e sen discapacidade. 

Denominación do proxecto Orzamento Total 

LUDOTEA 2020 9.907,40 euros 

Descrición 

Ofrece un espazo de lecer para os nenos con TEA e os seus irmáns onde poidan desenvolverse 
física e emocionalmente a través de xogos e talleres de entretemento, fomentando a habilidades 
psicosociais das persoas con TEA. 

Financiamento Xunta de Galicia Outro Financiamento 

9.000,00 € 907,40 € 

 

 
6. Programas que favorezan o apoio ao envellecemento activo das persoas con discapacidade. 

 

Denominación do proxecto Orzamento Total 

Prevención do envellecemento prematuro en persoas adultas con TEA 2.276,48 euros 

Descrición 

O proxecto diríxese a un conxunto de actividades de estimulación cognitiva e determinar, ao longo 
do ano 2020, a influencia das mesmas na prevención do envellecemento dos beneficiarios. Os 
resultados servirán de base para deseñar futuros programas de intervención neste eido. 

Financiamento Xunta de Galicia Financiamento Propio 

2.000,00 € 276,48 € 

 

 
7. Adquisicións de subministracións, equipamentos e vehículos que faciliten a prestación de servizos a 

persoas con discapacidade. 
 

Denominación do proxecto Orzamento Total 

Renovación da estrutura de rede e equipamento informático para o 
centro de Día “Castro Navás” 

36.325,50 euros 

Descrición 

Proxecto que recolle as necesidades de investimento en novas tecnoloxías, equipos de proceso da 
información e dotación de redes informáticas, dos que se beneficiarán a totalidade de usuarios e 
profesionais do centro de día y residencia Castro Navás, mellorando o traballo diario no mesmo. 
 

Financiamento Xunta de Galicia Financiamento Propio 

32.739,70 € 3.585,80 € 

 


