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PROTECCIÓN DE DATOS

 [   ] Eu, __________________________,
en representación de ________________
__________, lin e acepto a información
de protección de datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO: FEGADACE.
FINALIDADE DO TRATAMENTO: Os seus datos serán
tratados coa finalidade de xestionar o programa Rumbo.
BASE LEGAL: O seu consentimento.
CESIÓNS DE DATOS: Os datos non serán cedidos a
terceiros agás que sexa necesario para o desenvolvemento
do programa.
PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS: Os datos
conservaranse mentres a persoa se manteña de alta como
usuaria do programa ou durante os prazos legalmente
establecidos.
EXERCICIO DE DEREITOS: Poderá exercer os seus
dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade
de datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante
escrito dirixido a FEGADACE (Rúa Galeras, 17, 2º andar,
oficina 5, 15705 - Santiago de Compostela).
DEREITO A RECLAMAR: Se considera que non obtivo
satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar
unha reclamación perante a autoridade de control dirixíndose
a este efecto á Axencia Española de Protección de Datos
(Calle Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid).

Este formulario deberá enviarse por:
Correo postal: Rúa Galeras, 17, 2º,
Oficina 5, 15705 Santiago de Compostela
Correo electrónico: rumbo@fegadace.org
WhatsApp: 652 770 653
Tamén se pode acceder 
ao formulario 
online a través 
do código QR:
Para calquera dúbida: 881 943 148

Atención
sociosanitaria de
proximidade para
persoas con dano
cerebral adquirido

Cara un modelo de autonomía
persoal conectada e inclusiva



Este proxecto está financiado por fondos da
Unión Europea e polo Ministerio de Dereitos
Sociais e Axenda 2030. As actuacións
levaranse a cabo no domicilio e na contorna
natural das persoas beneficiarias e non terá
custo para elas.

As principais actuacións enfocaranse en:

- Servizos sociosanitarios de Logopedia e
Terapia Ocupacional.
- Realización de actividades formativas que
fomenten o empoderamento e a autonomía
das persoas con dano cerebral adquirido e as
súas familias. 
- Información, orientación e asesoramento
en: accesibilidade na vivenda, recursos
dispoñibles, promoción da cidadanía activa.
- Impulso da participación comunitaria
mediante xornadas de sensibilización e lecer
inclusivo.

O Proxecto Rumbo é un proxecto piloto que
propón implantar un novo modelo de apoio á
autonomía persoal e ao coidado das persoas
con discapacidade co obxectivo de manter ás
persoas na súa contorna, facilitando formas
de vida inclusivas en condicións de
seguridade, accesibilidade e benestar.

Todas as persoas con dano cerebral
adquirido que reúnan as seguintes
condicións:

- Ser maior de 18 anos.
- Estar en fase crónica/mantemento, e
presentar secuelas susceptibles de
intervención por parte de persoal
sociosanitario. 
- Que se careza de recursos
sociosanitarios/asistenciais e/ou asociativos
especializados na súa contorna.
- No caso de existir eses recursos, que a
asistencia aos mesmos se vexa limitada por:
    o Motivos económicos.
    o Motivos de acceso por razóns de 
    distancia, accesibilidade, mobilidade ou
    dependencia dunha terceira persoa, 
    entre outras. 

QUE É O PROXECTO RUMBO? COMO O IMOS FACER?

QUEN PODE PARTICIPAR?

COMO PARTICIPAR?
Solicitude de participación no 'Proxecto
Rumbo: cara un modelo de autonomía
persoal conectada e inclusiva':

APELIDOS:

NOME:

DATA NACEMENTO: ___ / ___ / ______

DNI:

ENDEREZO:

TELÉFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TEN DANO CEREBRAL ADQUIRIDO? 
SI  [   ]  /  NON  [   ]
* O dano cerebral adquirido inclúe ictus
(hemorráxico, isquémico -trombos-), traumatismos
cranioencefálicos (golpes por caídas, accidentes,
etc.), tumores cerebrais, infeccións, anoxias...

DATA DA LESIÓN: ___ / ___ / ______


