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Introdución
O IMSERSO é o Instituto de Maiores e Servicios Sociais
do Estado Español.
O IMSERSO subvenciona Programas de Vacacións
para persoas con discapacidade.

Os obxectivos do Programa de Vacacións do IMSERSO son:


Axudar ás persoas con discapacidade a ser máis independentes.



Apoiar ás persoas con discapacidade a participar na comunidade.



Apoiar ás persoas con discapacidade
a participar en actividades de ocio, cultura e natureza.



Axudar a viaxar ás persoas con discapacidade que viven en residencias.



Dar descanso ás familias.

FADEMGA organiza viaxes de vacacións
para as persoas con discapacidade intelectual de Galicia.
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Quen pode participar no Programa de Vacacións?
Para participar no Programa de Vacacións
debes cumprir os seguintes requisitos:


Ter 16 anos ou máis.



Ter un certificado de discapacidade de grao igual ou maior ao 33%.

Só podes participar nunha viaxe do IMSERSO
dende o 1 de xuño de 2018 ao 15 de maio de 2019.

Viaxes
As viaxes inclúen:


O hotel



O transporte



As comidas



Un seguro de accidentes

Nas viaxes participan monitores voluntarios
que acompañan ás persoas con discapacidade intelectual.
Os pais, as nais ou titores das persoas con discapacidade intelectual,
non poden participar nas viaxes.
Un coordinador de FADEMGA participa nas viaxes.
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Este ano FADEMGA organiza 7 viaxes.
En cada viaxe participan 30 persoas en total.
No seguinte cadro podes ver:



Os lugares das viaxes



As datas das viaxes



O hotel onde nos aloxamos



O custe da viaxe, que son os cartos que temos que pagar

Lugares

Sevilla
Tenerife
(Puerto de la
Cruz)
Zaragoza
Salamanca

Hotel

Datas
Do 4 de febreiro

Hotel Vía Sevilla de

ao 10 de febreiro

Mairena

Do 13 de marzo
ao 20 de marzo
Do 08 de marzo
ao 13 de marzo
Do 28 de marzo
ao 2 de abril

Málaga
(Torremolinos)

Do 3 de abril

Alicante

Do 3 de abril

(Benidorm)

ao 10 de maio

Mallorca

Do 07 de maio

(Can Pastilla)

ao 14 de maio

ao 10 de abril

Custe

190 €

Hotel Weare La Paz

207 €

Hotel Príncipe

121 €

Gran Hotel Corona

116 €

Hotel Royal Costa

182 €

Hotel Oasis Plaza

188 €

Hotel Ilusion Calma

197 €

7
Que tes que facer para solicitar as viaxes?
Para solicitar as viaxes
tes que entregar os seguintes documentos:


Fotocopia do DNI



Se tes titor legal, fotocopia do DNI do teu titor



Se tes titor legal, fotocopia da Sentenza da Modificación
da Capacidade de Obrar



Fotocopia do Certificado de Discapacidade



Ficha de solicitude



Ficha de orde de preferencia



Ficha de autorizacións



Se tes familia numerosa, fotocopia do Certificado de Familia Numerosa



Fotocopia da Declaración da Renda do ano 2017



Se non fas a Declaración da Renda,
as fotocopias dos xustificantes de ingresos do ano 2017



Certificado de Empadroamento

As fichas para solicitar as viaxes están na páxina web de FADEMGA.
Pincha o seguinte enlace para cubrir as fichas
http://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/servizos/area-social/programa-deocio

8
Documentos para solicitar as viaxes


Fotocopia do DNI

O DNI non pode estar caducado.
Temos que fotocopiar as 2 caras do DNI
nun folio polo mesmo lado.


Fotocopia do DNI do teu titor legal

Se tes un titor legal debes entregar a copia do seu DNI.


Fotocopia da Sentenza da Modificación da Capacidade de Obrar

Se tes un titor legal debes entregar
unha copia da túa sentencia xudicial.


Fotocopia do Certificado de Discapacidade



Ficha de solicitude

Tes que imprimir a ficha de solicitude a dobre cara.
Tes que asinar a ficha de solicitude.
Se tes titor legal, tamén ten que asinar a ficha de solicitude.
No caso de pedir varias viaxes tes que deixar en branco na ficha
os seguintes datos:

► Localidade e provincia
de destino da viaxe.
► Data da viaxe.
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Ficha de orde de preferencia das viaxes



Nesta ficha aparecen as viaxes deste ano.
Elixe as viaxes nas que queres participar.
Marca cun 1 a viaxe que máis che guste.
Marca cos seguintes números
as outras viaxes que che gusten.


Ficha de autorizacións

Tes que dar permiso a FADEMGA
para que envíe os teus datos a outras entidades.
Por exemplo, á Axencia de Seguros ou ao IMSERSO.
Tes que cubrir e asinar esta ficha
para dar o permiso a FADEMGA.
Se tes titor legal, tamén ten que asinar a ficha.
Ademais, podes dar permiso para saír en fotos ou non.

FADEMGA emprega as fotos das viaxes
para facer publicidade das viaxes.


Fotocopia da Declaración da Renda do ano 2017

A Declaración da Renda é un documento
que recolle os teus ingresos ou os da túa familia durante un ano.
A copia da Declaración da Renda podes pedila na oficina de Facenda.


Fotocopias dos xustificantes de ingresos do ano 2017

No caso de non facer a Declaración da Renda,
tes que presentar os xustificantes dos teus ingresos ou da túa familia.
Por exemplo:


Fotocopias de nóminas de traballo



Certificados de pensións, que podes pedir na Seguridade Social.



Axudas do INEM
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Fotocopia do Certificado de Familia Numerosa



Certificado de Empadroamento

Tes que entregar un Certificado de Empadroamento
para saber cantas persoas sodes na túa familia.
Pide o Certificado de Empadroamento no teu Concello.

Cando debes solicitar as viaxes?
Podes presentar a solicitude
dende o día 9 de novembro ata o 3 de decembro de 2018.
Despois do día 3 de decembro non podes solicitar as viaxes.

Onde debes presentar a solicitude?
Tes que presentar estes documentos na túa asociación.
Se non estás nunha asociación,
tes que presentar os documentos en FADEMGA .

Canto costan as viaxes?
A persoa con discapacidade intelectual paga unha parte da viaxe
e o IMSERSO paga outra parte.
Os cartos que pagas ti por cada viaxe
aparecen na táboa da páxina número 6 deste documento.
Podes ter desconto no custe da viaxe por:


Formar parte dunha familia numerosa.



Ter ingresos durante o ano 2017 de 7.747,00 euros ou menos.
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Como eliximos ás persoas que viaxan?
FADEMGA segue unhas normas para elixir ás persoas que viaxan.

Cada solicitude terá un número de puntos.
O total de puntos de cada solicitude depende de:


Grao de discapacidade



Ingresos económicos



Familia numerosa



Número de veces que viaxaches



Número de persoas coas que vives



Estar nunha asociación

As persoas con máis puntos serán as persoas que viaxen.

Se hai 2 solicitudes cos mesmos puntos,
a persoa que leve máis tempo sen participar nunha viaxe,
será a elixida para viaxar.
Se as solicitudes seguen empatadas,
a persoa que teña menos ingresos
será a elixida para viaxar.

FADEMGA comunícache se viaxas ou non.
No caso de que non viaxes, vas a unha lista de espera
para as viaxes que pediches este ano.
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FADEMGA comunícache que vas viaxar
Que tes que facer para participar na viaxe?
Tes que entregar os seguintes documentos:



Ficha de aceptación da praza



Fotocopia da tarxeta sanitaria



Copia do pago da viaxe



Certificado médico



Ficha de coñecemento persoal



Ficha de aceptación da praza

Nesta ficha aceptas a praza da viaxe.
Tamén te comprometes a participar
no programa da vacacións do IMSERSO.
Ademais das permiso ao persoal de FADEMGA
a tomar decisións en caso de urxencias.
Tes que cubrir esta ficha e asinala.
Se tes titor legal, tamén ten que asinar a ficha o teu titor.


Fotocopia da tarxeta sanitaria
A tarxeta sanitaria é a tarxeta que levamos ao médico.

Temos que fotocopiar as 2 caras da tarxeta
nun folio polo mesmo lado.
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Copia do pago da viaxe

FADEMGA informarache se tes desconto no custe da viaxe.
Tes que enviar a FADEMGA unha copia do pago da viaxe.
Tes que pagar a viaxe na conta de FADEMGA en ABANCA.



Certificado médico

Esta ficha ten que asinala o teu médico.
Nesta ficha aparecen os teus datos médicos.



Ficha de coñecemento persoal
Na ficha de coñecemento persoal
hai que cubrir datos sobre ti.
Por exemplo:


Se necesitas axuda para comer ou vestirte



Cousas que che gusta facer



Como te relacionas cos demais

FADEMGA informarache máis adiante a ti ou a túa entidade
do prazo que hai para entregar esta documentación.
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Proposta de actividades de ocio
Podes enviar a FADEMGA
ideas sobre as actividades que queres facer na viaxe
e os lugares que che gustaría visitar.
O custe das actividades de ocio

teñen que pagarse a maiores do custe da viaxe.

Reunión en FADEMGA
Tes que participar nunha reunión en FADEMGA antes de viaxar.
Nesta reunión explicaranche as normas da viaxe
e toda a información que necesites.
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Renuncia ou baixa da viaxe
Cando FADEMGA che comunica
que tes praza para viaxar, podes:


Renunciar a praza para viaxar

Renunciar á praza para viaxar significa que non queres ir á viaxe.
Tes un prazo para renunciar a viaxe.


Aceptar a praza para viaxar

Podes darte de baixa na viaxe
despois de aceptar a praza.
Darte de baixa significa que non queres ir de viaxe.
Cando te das de baixa nos últimos días
e FADEMGA non atopa a ningunha persoa
que poida ir no teu lugar,

tes que pagar o prezo total da viaxe.
Por exemplo, a viaxe a Salamanca ten un custe de 116 euros.
Ti pagas 116 euros se viaxas.
No caso de que te des de baixa nos últimos días
e non se cubra a túa praza,
tes que pagar 331 euros.
331 euros é o custe total da viaxe.
Este prezo inclúe os teus 116 euros

e a parte que paga o IMSERSO.
As renuncias e baixas nas viaxes,
tes que envialas por escrito a FADEMGA
Tes que asinar o documento da renuncia ou baixa.
Se tes titor legal tamén ten que asinar.

