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Apoios nas tarefas de compras  

 Compra de alimentación, medicamentos... 

 

Apoios en saídas terapéuticas 

Paseos coa persoa con discapacidade intelectual (as persoas de apoio dispoñen de        

mascarilla, guantes…) 

 

Apoios puntuais individuais 

Atención no fogar, no que un profesional estará x horas coa persoa con discapacidade 

intelectual, executando diferentes actividades que axuden a que a persoa ocupe o seu 

tempo e as persoas coidadoras poidan desconectar. 

Trátase dun servizo gratuito 

QUE OFRECEMOS? 

A QUEN VAI DIRIXIDO? 

Familias de persoas con discapacidade intelectual con certificado de discapacidade in-

telectual e DNI 

É preciso que no certificado de discapacidade da persoa conste un diagnóstico de dis-

capacidade intelectual e/ou trastorno do desenvolvemento. Nalgúns casos os diagnósti-

cos son outros que igualmente implican discapacidade intelectual. 

Se tes dúbidas podes consultarnos. 

Tes 2 xeitos de solicitalo: 

 

- Chamar a algún destes teléfonos  981 519 652 ou 629 561 744  

- Cubrir a “Ficha apoios puntuais COVID” que figura na web a achegala á seguinte               

dirección electrónica familias@fademga.org 

Posteriormente poñerémonos en contacto contigo para concretar as necesidades           

específicas de atención e as característica da persoa que precisa os apoios. 

COMO SOLICITALO? 

www.fademga.org 
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Qué debes saber se queres solicitar saídas terapéuticas? 

Para realizar as saídas terapéuticas deberás facilitarlle á persoa que faga os apoios o 

certificado de discapacidade da persoa usuaria, así como, se a tes, a autorización mé-

dica ou psicolóxica para realizalas. 

 

Qué debes saber se queres solicitar apoios puntuais individuais? 

Mediante os apoios puntuais se prestará atención durante un tempo ao día á pcdi co 

obxectivo de que as persoas que a coidan durante todo o día dispoñan duns momen-

tos de desconexión e descanso. 

 

Qué debes saber se queres solicitar apoio nas compras? 

Para a realización de compras e/ou outros recados que non poidas facer, só tes que 

facilitarnos un listado co que precises e unha pesoa acercaracho á túa casa. 

 

Que debes saber sobre as persoas facilitadoras de apoio? 

Nos casos de saídas terapéuticas e apoios puntuais individuais son profesionais con 

experiencia que levarán guantes e mascarillas para evitar posibles contaxios. 

www.fademga.org 


