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Saúdo
Un ano máis presentamos a nosa memoria de actividades 2018. Con ela queremos presentar os
principais hitos, datos e liñas de actuación da Asociación ARELA en 2018. 

 

En setembro do 2018 ARELA cumpriu 20 anos. Dúas décadas traballando coa infancia, adolescencia
e mocidade en situación de desprotección e conflito social de Galiza. Queremos dende aquí
recordar con agarimo a todos e todas os nenos, nenas e adolescentes que pasaron por algúns dos
nosos recursos ou programas, e a todos e todas as persoas e profesionais que traballaron con nós
directa ou indirectamente. Este 20 aniversario quixemos que estivese presente nesta memoria de
actividades contando cun apartado especial no que destacar os datos principais destas dúas
décadas de traballo.

 

Un feito importante para a nosa entidade, que nos gustaría destacar, foi que o 22 de maio de
2018, publicouse no DOG a Declaración de Utilidade Pública da nosa asociación
 

Pero sen dúbida o máis significativo do 2018 foron as diferentes licitacións que tivemos cos nosos
servizos. Concursos públicos que nos facilitaron renovar 7 contratos de prazas coa Consellería de
Política Social (6 Casas de Familia e 1 un centro de Atención de Día Integral). Isto permitiunos
rematar o ano 2018 mantendo todos os centros da entidade.

 

En canto ós programas que levamos a cabo tanto coa Xunta de Galicia, Fundación bancaria “La
Caixa” e coa Fundación Barrié permitiron un ano mais que complementáramos a nosa intervención
tanto con familias como cos integrantes da comunidade educativa.

 

Nas seguintes páxinas atoparedes información resumida do traballo desempeñado ó longo do 2018,

datos e explicacións de todos os servizos e de todos os programas que levamos a cabo. A prevención
e a mellora nas condicións de vida da infancia e mocidade en situación de desprotección e/ou
conflito social seguirá sendo a nosa marca.

 

Atoparedes información 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. 1



A asociación ARELA

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.

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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En 1998 un grupo de profesionais da psicoloxía, da
educación social, do traballo social, da pedagoxía,

….crean a Asociación ARELA 

 

Somos unha asociación sen ánimo de lucro,

declarada de utilidade pública, segundo se recolle no
DOG do 22 de maio de 2018
 

No ano 2018 a Asociación ARELA celebrou 20 anos

quén
somos?

A nosa MISIÓN é o desenvolvemento integral da infancia e da mocidade de
Galicia, en situación de desprotección, e/ou conflito social, fomentando
iniciativas de calidade e normalizadoras, cun compromiso continuo pola
xustiza social, a través da implicación das persoas que a constitúen

misión



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 2018 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

a asemblea de socias e socios

os órganos
de goberno

de ARELA
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20 anos
de ARELA
en datos

nenos, nenas e
adolescentes
atendidos

2142

nenas, nenos e
adolescentes
atendidos en Casas
de Familia

494

nenas, nenos e
adolescentes
atendidos en
Centros de Día

118

adolescentes, 
mozos e mozas
atendidos no 
CIEMA

1530

presentes nas
4 provincias

galegas

10
centros e recursos 

en toda Galicia
integrados na
comunidade
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profesionais
implicados

251

693 charlas realizadas
32.487 participantes

Servimoble. Empresa de inserción
Transmoble. Empresa de inserción
Centro de internamento en réxime semiaberto ROXOS
Programa de adopcións especiais: Buscámoste a ti.
CaixaProinfancia en Vigo e Santiago.
CONVIVE.COMigo
Formación en prácticas restaurativas

outros proxectos

prevención
formación
atención residencial
atención de día
execución de medidas
xudiciais
sensibilización

áreas de traballo atención residencial

execución medidas xudiciais

atención de día



 profesionais en 2018

formados

traballando en rede
conectados
comprometidos

motivados
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95
A intervención dos profesionais de ARELA fundaméntase nos
seguintes principios:a intervención

profesional
en ARELA

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.

Estilo de intervención baseado no TRABALLO EN EQUIPO, a
COLABORACIÓN EN REDE, a FORMACIÓN CONTINUA e a
EFICIENCIA.



80 nen@s e 
adolescentes atendidos

Servicio de 
Casas de Familia

Servicio de Centros 
de atención de día 
integral

31 nen@s e 
adolescentes atendidos

Servicio de centros de 
intervención educativa
en medio abierto

162 adolescentes e 
moz@s atendidos
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ARELA en Galicia en 2018

Programa
Convive.comigo

Programa
Ktorce18



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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38 nenos e 

adolescentes

42 nenas e 

adolescentes

80
nenos, nenas e

adolescentes foron baixa
no 2018. 19 puideron volver

a vivir en familia; 

e 4 comezaron a súa 

vida de xeito autónomo
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18,3
meses de estancia media

entre os nen, nenas e
adolescentes que causan
baixa nas casas de familia

de ARELA

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

1,86/2
Satisfacción media
dos nenos e nenas 

atendidos nas casas
de familia ARELA

"Vivindo aquí estou
seguro, as educadoras e
os educadores trátanme

con respecto

Unha casa de familia é un recurso educativo, no que
conviven 8 nenos, nenas e adolescentes (con idades entre
os 0 e os 18 anos). ARELA conta con 6 casas en toda Galicia.

nenos, nenas e
adolescentes foron

atendidos no ano 2018 nas
casas de Familia da

Asociación ARELA, mentres
se traballaba para lograr
unha situación familiar

estable



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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17 nenos e 

adolescentes

14 nenas e 

adolescentes

31
nenos, nenas e

adolescentes foron baixa
no 2018. 11 manteñen a

convivencia no seu ámbito
familiar; e 1 pasa a

acollemento residencial 

12

575
intervencións familiares
realizadas con 19 familias
dos centros de atención
de día integral de ARELA

4,65/5
Satisfacción media dos
adolescentes
atendidos nos centros
de día ARELA

1,95/2
Satisfacción media
dos nenos e nenas 

atendidos nos centros
de día ARELA

"O centro dame
seguridade"

"As educadoras e
educadores trátanme con

respecto e confianza

Os centros de día permiten que o nen@, adolescente 

ou moz@ continúe no seu ámbito familiar mentres se
traballa con toda a unidade de convivencia

nenos, nenas e
adolescentes foron

atendidos no ano 2018 nos
Centros de Día da

Asociación ARELA, mentres
se traballaba para lograr
unha situación familiar

estable



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 
en medio aberto
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32 adolescentes
e mozas

131 adolescentes
e mozos

162
medidas xudiciais
executadas no ano 

2018 no CIEMA de 

ARELA

170
4,56/5
Satisfacción media dos
adolescentes, mozos e
mozas atendidos no
CIEMA de ARELA

"O meu educador/a
acompañoume sempre

que foi necesario e
amosou interese por

axudarme"

adolescentes, mozos e
mozas foron atendidos no
ano 2018 nos Centros de
intervención educativa en

medio aberto 36
medidas extraxudiciais
executadas no ano 

2018 no CIEMA de 

ARELA

Os delitos máis frecuentes
foron os de: lesións, malos
tratos no ámbito familiar,

roubo con forza e
ameazas



Programa de actividades destinado ao alumnado de 2º a 4º da ESO, cun claro
obxectivo preventivo das condutas infractoras, facendo especial fincapé no acoso

escolar, o uso das redes sociais, o maltrato familiar ou o consentimento nas relacións

Programa de prevención
de condutas infractoras

O seu obxectivo é a captación, valoración, formación e seguimento de persoas ou
familias para convivir con adolescentes que teñan que cumprir unha medida de

convivencia con persoa ou familia, en entornos positivos.

CONVIVE.COMigo

Traballamos para romper o círculo da pobreza hereditaria que se transmite de pais /

nais a fillos / fillas, ofrecendo 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.

outros programas



Caixa 
Proinfancia
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60 familias

220 familias reciben 

apoio educativo familiar37
nenos, nenas e

adolescentes atendidos

VIGO

SANTIAGO
52 familias

112
familias atendidas

VIGO

122 nenos, nenas e
adolescente atendidos

SANTIAGO
98 nenos, nenas e
adolescente atendidos

164 nenos, nenas e adolescentes
reciben apoio educativo

169 nenos, nenas e adolescentes
participan en accións de 

educación no tempo libre

11
16

familias reciben
atención terapéutica

nenos, nenas e adolescentes
reciben atención terapéutica

SERVIZOS
PRESTADOS

Atención psicoterapéutica
Reforzo educativo
Educación non formal e tempo de lecer
Apoio educativo familiar
Carteira de bens



Programa
Ktorce18
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profesorado

alumnado

4449
charlas realizadas
en Galicia no ano
2018

91

4,66/5
Satisfacción media dos
adolescentes, mozos e
mozas atendidos no
CIEMA ARELA

participantes nas charlas
realizadas no 2018

CONCURSO #ENREDA NA REDE
Creación dun slogan ou unha
ilustración sobre o bo uso das
redes sociais

4410
350

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Rodrigo González CPI COVA TERREÑA
Nekane García Rodríguez Colexio VIGO

XORNADA DE FORMACIÓN
#ENREDA NA REDE
Traballamos co alumnado e o
profesorado sobre o uso das
redes sociais.



CONVIVE.COMigo
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Convive.comigo nace en 2017
como unha experiencia piloto na
provincia de A Coruña.

 

O seu obxectivo é a captación,

valoración, formación e
seguimento de persoas ou familias
para convivir con adolescentes que
teñan que cumprir unha medida
de convivencia con persoa ou
familia, en entornos positivos.

 

No ano 2018 esta experiencia
exténdese á provincia de
Pontevedra

Grupos de
convivencia
recibiron
formación en 2018

5
Equipo de
traballo de
ARELA do
Programa
CONVIVE.COMigo

Sinatura do
Convenio de
colaboración coa
Consellería de
Política Social 

2
Grupos de
convivencia creados
en 2018 en
Redondela e Cangas



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



EAPN
Galicia
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17 de octubro de 2018. Celebración do Día Internacional para a
Erradicación da Pobreza no Parlamento de Galicia

Pertencemos a EAPN Galicia. A Rede Galega Contra a Pobreza.

Unha organización non lucrativa e de acción social que reúne
ás organizacións autonómicas do terceiro sector implicadas na
loita contra a pobreza e a exclusión.

Amino

traballando en redeincidencia 2018

Somos socios de AMINO GALICIA, entidade que traballa na
prevención, detección y asesoramiento na intervención en
situacións de maltrato á infancia e adolescencia e axudando ás
familias que afrontan estas situaciones.

Plataforma
infancia

Galicia

No ano 2018 nace a PLATAFORMA DE INFANCIA DE GALICIA,

co fin de defender a protección e promoción dos Dereitos da
Infancia, recollidos na Convención sobre os Dereitos do neno e
a nena, do 20 de novembro de 1989



O 20 de novembro de 2018 levouse a cabo o acto oficial do Día
Internacional dos dereitos dos nenos e as nenas que xirou ó
redor do dereito ó xogo.  A través do lema MOVE FICHA! O
XOGO, UN ESPAZO DE DEREITOS, leváronse a cabo diferentes
actividades no CEIP Virxe de Covadonga de Ourense con todo o
alumnado de infantil e Primaria.
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20N. día internacional dos
dereitos dos nenos e nenas

O xogo é un dereito e unha necesidade. É unha ferramenta fundamental para a aprendizaxe, un
elemento imprescindible para o desenvolvemento intelectual, emocional e social e un espazo de
lecer, intercambio e vinculación, que sendo imprescindible na infancia, reflexa os seus efectos
durante toda a vida adulta.

 

A Asociación ARELA, a Fundación MENIÑOS e a Asociación JUAN SOÑADOR, xunto á Xunta de
Galicia organizaron este acto.
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Comunicación
externa
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@AsociacionARELA @AsociacionArela www.arela.org

A comunicación externa foi unha das liñas estratéxicas de traballo de ARELA no ano 2018.

 

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

Asociación ARELA



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
rendición de contas

Propios
4%

Públicos
94%

Privados
2%

ORIXE 
DOS INGRESOS

Persoal
70%

Outros gastos
30%

DESTINO 
DOS GASTOS
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Iso 9001:2015

BALANCE
ANO 2018



financiamento
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Colaboradores

Financiamento privado

Financiamento público

Ralf Glasz

Estrella L. Freire
Arquitecta





Rúa Ernesto Lecuona, 11 Baixo
36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986.212.537
arela@arela.org
www.arela.org


