formación

información

colaboración

integración

“Velar polo recoñecemento institucional e legal dos dereitos das persoas afectadas por
TDAH, evitando a súa discriminación, nos ámbitos escolar, sanitario, xudicial e social”
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[Art. 6.1.b. Estatuto da Federación Galega de Asociacións de Déficit de Atención e Hiperactividade]

pr

Na actualidade, FEGADAH representa
de Atención con /sen Hiperactividade.

FEGADAH é a Federación Galega de Asociacións de familias de persoas
afectadas por TDAH. É unha entidade con autonomía xurídica propia e sen
ánimo de lucro.

máis de 1.500 familias de persoas afectadas polo Trastorno por Déficit

A súa estrutura permite a FEGADAH estar presente en toda Galicia, atendendo, dende o seu ámbito federativo,
aquelas zonas que, na actualidade, non posúen asociacións de afectados.

O ámbito xeográfico da súa actividade é Galicia, estando integrada no
momento da súa constitución polas seguintes asociacións:
ANHIDA (Vigo)
ANHIDACORUÑA (A Coruña)
ADAHPO (Pontevedra)

colaborar

integrar

formar

informar

ACNH (Santiago)
BULEBULE (Lugo)

eración:

tivos esenciais desta Fed

Son algúns dos obxec

“AXUDAR NA MELLORA DUN ensino que entenda a importancia da atención á diversidade daqueles alumnos que pode haber
nos centros educativos, tendo presente que todos os alumnos son diversos... “

“Velar polo recoñecemento institucional e legal dos dereitos das persoas afectadas por TDAH,
evitando a súa discriminación, nos ámbitos escolar, sanitario, xudicial e social... “

“PROMOVER O DIAGNÓSTICO TEMPERÁN e o acceso a tratamentos multimodais en persoas TDAH... “

“COLABORAR NA FORMACIÓN DO PROFESORADO E DE PROFESIONAIS DO ÁMBITO SOCIAL por medio da organización
e realización de xornadas, seminarios, cursos, e actividades educativas... “
Estrutura e Cargos 2015
“Colaborar e cooperar cos organismos e institucións públicas en todas aquelas actuacións encamiñadas a favorecer a
integración social de persoas con TDAH, detectando e previndo condutas antisociais... “

Presidencia
Presidenta de ADAHPO (Pontevedra)
Vicepresidencia
Presidenta de ANHIDACORUÑA (A Coruña)

“divulgar toda a información relevante sobre o TDAH, no marco das actividades de FEGADAH...”

Secretaría
Presidenta de ACNH (Santiago)
Tesouraría
Presidente de ANHIDA (Vigo)

“Promover e colaborar na investigación e estudos, sobre o TDAH …”

Vogais
Representantes das Xuntas Directivas das asociacións
ANHIDA (Vigo), ANHIDACORUÑA (A Coruña), ADAHPO
(Pontevedra), ACNH (Santiago) e BULEBULE (Lugo)

ANHIDA
[Vigo]
ANHIDACORUÑA
[A Coruña]
ADAHPO
[Pontevedra]
ACNH
[Santiago]
BULEBULE
[Lugo]

Más información:
www.fegadah.org
info@fegadah.org

