
ASOCIACIÓN ARELA 

MEMORIA 2016 
Traballamos coa infancia a adolescencia en situación de

desprotección e/ou conflito social de Galicia

casas de
familia

centros 
de día

ciema 
pontevedra

programas
de prevención





Un ano mais, presentamos a nosa memoria 

correspondente ao ano 2016, tratando de resumir 
o desenvolvemento do noso traballo. Esta 

memoria trata de ser un documento explicativo 

da actividade que levamos a cabo, así coma servir 
de vehículo á transparencia de todo o que 

facemos. 

Cada ano ARELA segue manifestando en Galicia o 

seu compromiso pola infancia, adolescencia e 

mocidade, tentando crear un xeito de traballo 

similar alá onde estamos, marcado sempre por un 

estilo propio e moi próximo ás necesidades reais, 

intervindo sen prexuízos, potenciando o respecto 

e a confianza permanente nas posibilidades dos 

nenos e nenas, adolescentes, mozos e mozas, e as 

súas familias, crendo na necesidade do traballo 

en equipo e colaboración en rede con outros 

profesionais. 

Neste 2016 ARELA mantivo os tres servizos 

fundamentais que presta coa Xunta de Galicia:  

Casas de Familia (2 en Vigo, Santiago de 

Compostela, Allariz, O Barco de Valdeorras e 

Monforte de Lemos) , Centros de Atención de Día 

Integral (cun centro en Santiago de Compostela e 

en O Barco de Valdeorras) e o Centro de 

Intervención Educativo en Medio Aberto de 

Pontevedra (con dous equipamentos nas cidades 

de Vigo e Pontevedra).  Atendemos no ano 2016 a 

235 nenos, nenas e adolescentes (61 nas CF, 34 nos 

CADI e 140 nos CIEMA. 

O programa preventivo de condutas infractoras 

en centros educativos, Ktorce18, que levamos 

conxuntamente coa Fundación Barrié 

desenvolveuse este ano baixo lema “2016: o ano 

do acoso escolar”. Ademais das charlas 

preventivas sobre a Lei do Menor que se ofertan a 

todos os centros educativos de Galicia, levamos a 

cabo diferentes actividades, un concurso 

audiovisual e musical e unhas xornadas 

formativas. O programa chegou este ano aos 

5.636 participantes. Dende o 2012 

xa alcanzamos máis de 20.000. 

Unha das novidades máis importantes do ano 

pasado foi que dende setembro estamos a 

coordinar o Programa CaixaProinfancia, da 

Fundación Bancaria “La Caixa” en Vigo e Santiago. 

Este programa vai dirixido a familias con nenos, 

nenas e adolescentes de entre 0 e 18 anos en 

situación de pobreza e exclusión social, co 

obxectivo de poder romper o círculo da pobreza 

que se transmite de pais a fillos e ofrecer aos máis 

pequenos oportunidades de futuro.  

Con este documento queremos facervos 

partícipes do traballo desenvolvido no ano 2016 

para mellorar as condicións de vida da infancia e 

a mocidade galegas en situación de 

desprotección e/ou conflito social 

GRAZAS! 

Saúdo



¿quén somos?
A NOSA MISIÓN é o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade 

de Galicia, en risco de exclusión, en situación de desprotección, ou en 

conflito social, fomentando iniciativas de intervención e prevención nestas 

situacións, de calidade e normalizadoras, cun compromiso continuo pola 

xustiza social, a través da implicación das persoas que a constitúen

valores
ARELA asume o COMPROMISO coa infancia e a mocidade desprotexida e/ou 

en conflicto social, a través dos seguintes valores: 

Fomento de INICIATIVAS que se adapten ás novas necesidades detectadas. 

Intervención INDIVIDUALIZADA baseada na FLEXIBILIDADE e na AUSENCIA 

DE PREXUÍZOS. 

RESPECTO e CONFIANZA PERMANENTE nas posibilidades e potencialidades 

dos nenos e nenas, adolescentes e mozos. 

PROFESIONALIDADE cun estilo de intervención baseado no TRABALLO EN 

EQUIPO, a COLABORACIÓN EN REDE, a FORMACIÓN CONTINUA e a 

EFICIENCIA. 

CALIDADE, TRANSPARENCIA e MELLORA CONTINUA na xestión da entidade. 

IMPLICACIÓN e PARTICIPACIÓN dos membros da entidade na toma de 

decisións. 

CONCIENCIACIÓN da sociedade da situación da infancia e a mocidade 

desprotexidas e/ou en conflito social a través da PRESENZA e IMPACTO 

SOCIAL de ARELA 

ARELA, entidade galega de referencia no traballo con nenos, nenas e 

adolescentes en situación de desprotección ou en conflito social
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82 profesionais encargáronse de xerar oportunidades para os nenos, nenas e 

adolescentes atendidos nos diferentes servizos e programas de ARELA

o equipo directivo
Director: Julio Barreiro
Área de Protección: Mayte Celeiro Mallo 

Área de Conflito Social: Ana Pérez Figueroa 

Área de Xestión: María Marcote Márquez 

o equipo humano

formados  en rede comprometidos motivadosconectados



XUNTA DIRECTIVA 
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Servizo de Casas de Familia
As casas de familia de ARELA teñen como 

MISIÓN a integración familiar e social dos 

nenos, nenas e adolescentes en 

desprotección familiar mediante unha 

intervención educativa, integral e 

individualizada; enmarcada nun clima 

acolledor, de afecto e respecto, traballando 

en rede cos axentes sociais implicados.
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Servizo de Centros de 

Os centros de día ARELA teñen como 

MISIÓN a normalización da convivencia 

familiar de nenos, nenas e/ou adolescentes 

con dificultades socio-familiares. A través 

da intervención educativa, integral e 

individualizada,  en rede con outros 

profesionais, dentro do seu entorno, se 

acaden os cambios precisos.

atención de día integral
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Servizo de Centros de intervención 

O CIEMA ARELA ten como misión o 

fomento de maiores niveis de 

responsabilidade, autonomía persoal e a 

non reincidencia, mediante a intervención 

educativa, integral e individualizada, con 

adolescentes, mozos e mozas en conflito 

social, contando coa cooperación de todos 

os axentes sociais e a familia.

Educativa en medio aberto
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LV: Liberdade vixiada; 

ACD: Asistencia a Centro de Día; 

PBC: Prestación en Beneficio da

Comunidade; 

PFS: Permanencia de Fin de

Semana. 

TA: Tratamento Ambulatorio.

TS: Tarefa Socioeducativa

 A media 

de medidas 

por menor 

foi de 1,4.

Mozos

Mozas



PROGRAMA Ktorce18
O  programa Ktorce18 ten como MISIÓN 

achegar a LEI DO MENOR, reguladora da 

responsabilidade penal das persoas menores 

de idade, a institutos e colexios de toda 

Galicia para informar, previr e facelos 

conscientes das consecuencias dos seus actos. 
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A satisfacción media 
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charlas do KTORCE18 foi 
de  4,72 sobre 5.
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4,72
Concurso “2016: O reto do acoso escolar” 

(musical e audiovisual)

actividades paralelas

Xornada formativa para profesionais da 
educación: O reto do acoso escolar.



CAIXAPROINFANCIA
No ano 2016 ARELA comeza a coordinar en 

Vigo e Santiago de Compostela  o Programa 

CaixaProinfancia, que ten como MISIÓN 

loitar contra a pobreza infantil.

 

Este programa está desenvolvido pola 

Obra Social “La Caixa”. 
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Mesa Técnica CaixaProinfanciaVigo

obxectivos

Mesa institucional CaixaProinfancia Santiago

Co obxectivo de romper o círculo da pobreza que se 

transmite de pais a fillos e ofrecer aos máis pequenos 

oportunidades de futuro, traballamos para conseguir: 

Favorecer o desenvolvemento das competencias dos 

nenos e adolescentes e as súas familias que permitan 

mellorar os seus procesos de integración social e 

autonomía. 

Promover o desenvolvemento social e educativo da 

infancia e adolescencia no seu contexto familiar, 

escolar e social. 

Desenvolver e implementar un modelo de acción 

social e educativa integral que contribúa a mellorar 

as oportunidades de desenvolvemento social e 

educativo da infancia e as súas familias. 

Contribuír a sensibilizar e mobilizar á sociedade na 

erradicación da pobreza infantil. 



comunicación externa e incidencia
ARELA traballa ano tras ano visibilizando a 

situación da infancia , adolescencia e 

mocidade en Galicia e facendo incidencia 

sobre as necesidades detectadas.
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rede
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Presentación en rolda de prensa dos actos 

de celebración do Día  Internacional dos

dereitos dos nenos e nenas.

A festa da sidra de Bembrive
recoñeceu á ARELA coa Mazá 
de Ouro no ano 2016.

Consello 

galego de 

benestar 

social

diálogo 

social

Visita do Conselleiro de Política Social e o 

Alcalde de O Barco de Valdeorras , á Casa de 

Familia que temos nesta localidade.

Cada ano celebramos o  Día 
Internacional dos dereitos dos nenos e 
as nenas (20 de novembro). 
No ano 2016 o fixemos en colaboración 
coa Consellería de Política Social e a 
Federación Galega de Futbol
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comunicación externa
A comunicación externa 

foi  unha das liñas estratéxicas 
de ARELA no  ano 2016. 

A difusión dos proxectos 
da entidade e o posicionamento 
ante os debates da actualidade 

informativa  permitíronnos 
facer escoitar a nosa voz   

ante a sociedade.

@AsociacionArela

@AsociacionARELA



TRANSPARENCIA
A transparencia e a rendición de contas á 

sociedade son elementos clave do noso 

traballo e compromiso coa infancia e a 

mocidade en situación de desprotección 

e/ou conflicto social



MEMORIA ECONÓMICA
Privados 

2%

Públicos 

97%

Propios 

1%

Orixe dos ingresos destino dos gastos

Gastos persoal 

72%

Actividades 

27%

Outros 

1%

balance

0

450.000

900.000

1.350.000

1.800.000

Ingresos Gastos

No ano 2016 renovamos a 

aposta de ARELA pola 

calidade  nos programas e 

servizos de ARELA . 



COLABORADORES

Clínica podolóxica maría pérez
1ª feira artesanía aula d'abaixo

FINANCIADORES PÚBLICOS

FINANCIADORES PRIVADOS

ARELAS SOLIDARIAS 

colaboracións-campañas





Rúa Ernesto Lecuona, 11 Baixo 

36205  Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986.212.537 

arela@arela.org 

www.arela.org
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El Búho. Comunicación Social


