Procedemento: TR352C
Financiado por:

PROCEDEMENTO:
TR352C – Subvencións para a contratación de traballadores desempregados polas
entidades sen ánimo de lucro. Programa Operativo de Emprego Xuvenil

Referencia normativa:
Orde do 2 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a
concesión de subvencións destinadas á contratación de persoas mozas inscritas no
Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través do programa de cooperación coas
entidades sen ánimo de lucro, convocatoria do ano 2018.
Entidade sen ánimo de lucro:
Asociación Bata
Data de resolución:
22/08/2018
Denominación do proxecto:
“SON CIDADAN”.
Importe subvención concedida:
25.111,80€
Descrición do contido do proxecto: proporcionar apoios personalizados a
persoas con autismo e as súas familias co obxectivo
incrementar
as
oportunidades de participar na vida da comunidade, incrementando as redes de
apoio sociais, a inclusión laboral e a autonomía nas actividades diarias, como
elementos claves para o desenvolvemento e exercicio da cidadanía en igualdade
de oportunidades.
Principais obxectivos do proxecto:
 Intervención na comunidade para xerar novas opcións de relacións persoais
e de participación nas actividades e recursos sociais.
 Deseñar e aplicar apoios de cara a accesibilidade cognitiva e comunicativa
para facilitar a autonomía e independencia das persoas no espectro autista.
 Trazar un mapa de oportunidades no entorno que identifique os recursos
sociais e persoais dispoñibles para o desenvolvemento de actividades
vinculadas os proxectos de vida das persoas.
 Acompañar e prestar apoio individualizado en actividades relacionadas coa
autodeterminación e autonomía persoal.
 Mellorar a empregabilidade de persoas mozas inscritas no sistema nacional
de garantía xuvenil.

Resultados previstos:
 Profesionais formados para dar apoio a persoas con autismo.
 Visibilidade das persoas con autismo en entornas comunitarios.
 Entornas adaptados e comprensibles para as persoas no espectro autista.
 Creación de redes sociais de apoio que favorezan a inclusión e igualdade de
oportunidades a nivel social para as persoas con Autismo.
 Optimización dos recursos comunitarios
 Itinerarios laborais axustados os perfiles persoais das persoas con autismo
 Mellora da calidade de vida das persoas no espectro autista.
 Conseguir a inserción profesional de persoas mozas inscritas no sistema
nacional de garantía xuvenil.

