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Saúdo
Un ano máis, presentamos a nosa memoria de actividades correspondente ó 2017.  

Dende hai 19 anos ARELA traballa coa infancia, adolescencia e mocidade en situación de risco,

desprotección e conflito social coma principal liña de actuación. No 2017 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 outro en O Barco de Valdeorras) e o Centro de
Intervención Educativa en Medio Aberto de Pontevedra (con dous equipamentos en Vigo e en
Pontevedra). 

Apostamos pola incidencia no ámbito da prevención a través do programa CaixaProinfancia, da
Obra Social “la Caixa”, no que traballamos co obxectivo de romper o círculo hereditario da
pobreza. Este programa deunos a posibilidade de despregar un ano enteiro a nosa intervención
nas cidades de Vigo, e Santiago, onde estamos a coordinalo dende outubro do 2016. 

No ámbito educativo, seguimos a desenvolver, xunto a Fundación Barrié, o Programa Ktorce-18
para a prevención de condutas infractoras. Traballamos a través dun conxunto de actividades ó
redor do lema “2017: a prevención da violencia de xénero entre adolescentes”. A maiores das
charlas nos centros educativos, levamos a cabo un concurso de bosquexos de graffitis e unha
xornada para profesionais realizada en Vigo. Dende o 2012 pasaron polo programa máis de 28.000
participantes. Ademáis  incidimos na formación e intervención a través das prácticas
restaurativas, a través dun proxecto no que participan 7 centros escolares da provincia de
Pontevedra, a través do CFR de Vigo. 

A novidade principal do 2017 foi a posta en funcionamento do programa CONVIVE.COMigo, na
provincia de A Coruña. Este programa procura a captación, valoración, formación e seguimento
de persoas ou familias para convivir con adolescentes que teñen que cumprir unha medida de
convivencia con persoa ou familia. 

Nas seguintes páxinas atoparedes información resumo do traballo que realizan as persoas que
forman esta entidade. Grazas as súas capacidades profesionais e o bo facer de todas  elas
intervimos para acadar mellores niveis de condicións de vida para a infancia e mocidade galegas
en situación de desprotección e/ou conflito social. GRAZAS. 
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A asociación ARELA
A nosa MISIÓN é o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade de Galicia,

en risco de exclusión, en situación de desprotección, e/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  

¿quén 
somos?

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 

valores
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PRESIDENTE: Santiago Fernández Fandiño 

TESOUREIRO: Rafael Pérez De Lis Nieto 

SECRETARIA: Francesca Carbonell Argibay 

VOGAIS:  

Carmen Celis Álvarez 

Luisa F Larrea Barreiro

a xunta 
directiva
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No ano 2017 a Asociación ARELA contou 
con 34 socios e socias

Director: Julio Barreiro González 

Área de Protección: Mayte Celeiro Mallo 

Coordinadora do servizo de casas de Familia: Iria Fernández Méndez 

Área de Conflito Social: Ana Pérez Figueroa 

Área de Xestión: María Marcote Márquez 

o equipo 
directiv0

34
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O ano 
2017 en 7 

datos

10Centros en 
toda Galicia

407nen@s e 
adolescentes
atendidos

79profesionais
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4964

4
150

participantes 
no programa 
Ktorce18

7Formacións en 
prácticas 
restaurativas

persoas 
formadas no 
CONVIVE.COMigo

nen@s atendidos no 
Caixaproinfancia 
en Vigo e Santiago



79 profesionais

formados

traballando en rede

conectados

comprometidos

motivados
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76 nen@s e 
adolescentes atendidos

Servicio de 
Casas de Familia

Servicio de Centros 
de atención de día 
integral

27 nen@s e 
adolescentes atendidos

Servicio de centros 
de intervención educativa 
en medio abierto

154 adolescentes e moz@s atendidos
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10 centros en Galicia



Servizo de 
casas de familia

Favorecemos 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



casas de familia
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35 nenos e  

adolescentes

41 nenas e  

adolescentes76
nen@s e adolescentes atendidos
no servizo de casas de familia foron
baixa no 2017. Cabe destacar que
14 poideron volver a vivir en familia;

e dos 10 traslados de centro, 7
foron a vivendas tuteladas, sendo
maiores de idade 

27
nen@s e  

adolescentes 

atendidos

nen@s e  

adolescentes 

causaron baixa

23
meses de estancia
media entre os nen@s
e adolescentes que
causan baixa nas casas
de familia de ARELA 

4,15/5
Satisfacción media
dos adolescentes
atendidos nas casas
de familia ARELA

1,84/2
Satisfacción media
dos nen@s  

atendidos nas casas
de familia ARELA



Servizo de centros de 
atención de día integral

Normalizamos a convivencia familiar de nenos, nenas e adolescentes con
dificultades socio-familiares, para que,  a través da intervención educativa,

integral e individualizada, en rede, con outros profesionais, dentro do seu
entorno, se acaden os cambios precisos



centros de día
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12 nenos e  

adolescentes

15 nenas e  

adolescentes27
nen@s e adolescentes atendidos
nos centros de día integral foron
baixa no 2017. Hai que destacar
que das 8 baixas, 7 manteñen a
convivencia na súa familia,

puidendo prescindir da atención
profesional dende o centro de día 

8
nen@s e  

adolescentes 

atendidos

nen@s e  

adolescentes 

causaron baixa

314
intervenciones
familiares realizadas
con 13 familias de los
centros de atención de
ARELA 

4,64/5
Satisfacción media
dos adolescentes
atendidos nos
centros de día
ARELA

1,88/2
Satisfacción media
dos nen@s  

atendidos nos
centros de día
ARELA

de atención integral



Servizo de centros de intervención 
educativa en medio aberto

Fomentamos 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 da familia



intervención educativa
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125  adolescentes 

e mozos

29 adolescentes 

e mozas154
Liberdade vixiada (LV): 112
Asistencia a Centro de Día (CD): 6
Prestación en beneficio de la
comunidad (PBC): 16
Permanencia de fin de semana
(PFS): 1
Tratamiento ambulatorio (TA): 14
Tarefa socioeducativa (TS): 34

183
adolescentes e
moz@s e  

atendidos

medidas
xudiciais 

executadas

No ano 2017, 21 adolescentes, mozos
e mozas desenvolveron no CIEMA de
ARELA unha medida extraxudicial
acompañada dun programa
formativo ou dunha colaboración con
algunha entidade.

4,6/5
Satisfacción media
dos adolescentes e
moz@s atendid@s  

no CIEMA de
ARELA

en medio aberto

21
medidas  

extraxudiciais 

executadas



Programas
A asociación ARELA traballa pola infancia, adolescencia e mocidade en
situación de risco, desprotección e conflito social a través de diferentes

programas de carácter preventivo e formativo.



Programa Ktorce18
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310
4654
4964participantes

4,58/5
Satisfacción media
dos adolescentes
que recibiron as
charlas

alumnado
profesorado

Concurso de bocetos de  

graffiti

Actividades 
paralelas  

Xornada: A violencia de

xénero entre adolescentes



CaixaProinfancia
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78familias

O programa CaixaProinfancia ten coma obxectivo
romper o círculo da pobreza hereditaria que se
transmite de pais / nais a fillos / fillas. 

Ofrecemos diferentes servizos para familias en
situación de pobreza relativa ou extrema, e para os
seus fillos e fillas cos que favorecemos o
desenvolvemento das competencias dos nenos,

nenas e adolescentes, así como das súas familias,

mellorando así os procesos de integración social,
escolar, a autonomía e o empoderamento. 

obxectivos

servizos

onde

Atención psicoterapéutica 

Reforzo educativo a través de diferentes
modalidades 

Educación non formal e tempo de lecer 
Apoio educativo familiar 
Carteira de bens: alimentación e hixiene infantil,
lentes e audífonos e equipamento escolar.

150
Dende o ano 2016, ARELA coordina o Programa
CaixaProinfancia nas cidades de Vigo e Santiago
de Compostela.  

nenos, nenas 
e adolescentes 



Convive.Comigo
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4persoas
formadas

Buscamos familias e persoas cunha alta
sensibilidade cara á adolescencia que queiran facer
unha aposta temporal por un/unha adolescente con
dificultades a quen o xulgado lle impuxo en
sentenza unha medida de convivencia cunha
persoa ou familia. 

requisitos

¿qué buscamos?

Partimos duns requisitos mínimos como ser maior
de idade, dispoñer dunha vivenda adecuada,

estabilidade emocional, comprometerse traballar
en equipo, garantir un alto grao de dispoñibilidade,

non buscar a satisfacción dun desexo de
parentalidade,… 

Valoramos positivamente a formación relacionada
con ciencias sociais, a experiencia previa en
programas de acollemento familiar, ter unha
predisposición a ser formadas en diferentes
temáticas como adolescencia, formación de
carácter xurídico,… 

Formación grupal e individual, e asesoramento.

Acompañamento de profesionais.

Financiamento durante os meses que permaneza
o/a adolescente coa familia ou a persoa. 

¿qué ofrecemos?

2017ano
experiencia

piloto



Prácticas restaurativas

formacións
Colexio Martín Codax (Vigo) 

IES do Barral (Ponteareas)

Centro de formación e recursos
para o profesorados - CFR (Vigo)

IES Santa Irene (Vigo)

IES Alexandre Bóveda (Vigo)

CEIP Nº1 (Tui)
Asociación ARELA (2 formacións)
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As Prácticas Restaurativas son, por unha banda,

unha filosofía que propón unha serie de
ferramentas para a prevención dos conflitos a
través da creación dunha comunidade forte e
segura, e por outra banda, una alternativa efectiva
á forma máis común de “resolver” os conflitos a
través das sancións propostas polos códigos
disciplinarios que rexen nos centros 

Formación en  

prácticas restaurativas

¿qué son?

Durante o 2017, ARELA iniciou un novo proxecto
de formación en Prácticas Restaurativas. A
Asociación ARELA marcouse coma obxectivo a
convocatoria de 6 cursos de Prácticas
Restaurativas, así como o inicio de dous proxectos
en centros educativos. 

8 Formacións
realizadas
en 2017



Incidencia e 
comunicación externa

ARELA traballa ano tras ano visibilizando a situación da infancia,

adolescencia e mocidade en Galicia e facendo incidencia sobre
as necesidades detectadas



Incidencia

20N. Día Internacional dos dereitos dos nenos e nenas

2017en rede

Como cada ano celebramos este día internacional en
colaboración coa Xunta de Galicia. Ademáis no ano 2017 o
fixemos en colaboración con Fundación Meniños e a
Fundación Juan Soñador. 

O acto central foi no CEIP Pombal de Vigo. Durante unha
semana traballouse co alumnado diferentes actividades de
sensibilización ó redor dos dereitos fundamentais recollidos
na Convención dos Dereitos dos nenos e nenas

Consello 

galego de 

benestar
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Consello 

social

provincial



Comunicación externa
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@AsociacionARELA

@AsociacionArela

loading...

www.arela.org

A comunicación externa foi unha das liñas
estratéxicas de traballo de ARELA no ano 2017. 

A difusión dos proxectos da entidade e o
posicionamento ante os debates da actualidade
informativa permitíronnos facer escoitar a nosa
voz ante a sociedade



Transparencia e  
rendición de contas

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 risco, desprotección e conflito social



Transparencia

Propios 

4%

Públicos 

94%

Privados 

2%

ORIXE 
DOS INGRESOS

Persoal 
70%

Outros gastos 
30%

DESTINO 
DOS GASTOS
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Iso 9001:2008

BALANCE 
ANO 2017



financiamento
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Colaboradores

Financiamento privado

Financiamento público

Ralf Glasz

Clínica Podolóxica 
María Pérez





Rúa Ernesto Lecuona, 11 Baixo 

36205 Vigo (Pontevedra) 

Teléfono: 986.212.537 

arela@arela.org 

www.arela.org


