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A modo de resumo presentamos os principais datos e liñas de
actuación da Asociación ARELA en relación ó desenvolvemento dos
Servizos e programas que levamos a cabo durante o 2019.

Logo de estar inmersos a finais do 2018 nun proceso de licitación a
través do que conseguimos manter os 6 contratos que temos coa
Xunta de Galicia para o servicio de Casas de Familia, o día 1 de xaneiro
de 2019 iniciamos os novos contratos con moitas novidades, entre as
que temos que destacar a incorporación de 18 profesionais que
complementaron os diferentes equipos de traballo e, por suposto,
dignificaron aínda mais a calidade da intervención cos nenos, nenas e
adolescentes que viven nas Casas de Familia. Sen dúbida, este paso
non é suficiente pero pode marcarse como o inicio dun percorrido no
que se dea voz a un colectivo que ás veces pode resultar tan invisible.

De seguido, iniciado o ano seguimos licitando esta vez para conservar o
noso servicio de Centros de Intervención en Medio Aberto da Provincia
de Pontevedra, cos seus dous equipamentos, nas cidades de Vigo e
Pontevedra. Unha vez pasado o proceso, en xuño asinamos coa Xunta
de Galicia un novo convenio que nos pode asegurar a prestación deste
servizo durante varios anos. A principal novidade neste sentido foi a
posta en marcha do Programa de Conciliación post – sentenza, que da
a oportunidade ós e ás adolescentes, mozos e mozas de traballar sobre
a responsabilidade dos feitos, analizar os danos causados, a quen e de
que forma e poder solicitar sentarse coa vítima ou vítimas do proceso
para reparar o dano e restaurar a relación. 

En definitiva, durante o ano 2019, ARELA revalida o seu traballo coas 6
Casas de Familia, 2 Centros de Atención de Día Integral e un Centro de
Intervención Educativa en Medio Aberto de Pontevedra (con dous
equipamentos). En total, a través dos tres Servizos atendimos durante
o 2019 a 330 nenos, nenas e adolescentes (71 nas Casas de Familia, 31
nos Centros de Atención de Día Integral e 228 nos dous equipamentos
do Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto). 

Saúdo
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O programa CaixaProinfancia da Fundación Bancaria “La Caixa” un ano
mais deunos moitas satisfaccións e moito traballo tamén. Este
programa o estamos a coordinar nas cidades de Vigo, e Santiago e
facilitou que puidéramos intervir na realidade de 120 familias e en 211
nenos, nenas e adolescentes e así poder   intervir e previr a pobreza
hereditaria dotando de ferramentas para esquivala. Destacable foi o
feito de que o Concello de Santiago de Compostela asinou con ARELA
un convenio para a cesión do uso dun piso ubicado no barrio de
Fontiñas, epicentro da intervención que se está a levar a cabo en
Compostela, o cal facilitou e facilitará e mellorará o noso traballo coas
familias incluídas no programa. 

O programa preventivo de condutas infractoras en centros educativos
de Galicia, Ktorce18, que levamos conxuntamente coa Fundación
Barrié traballou durante este 2019 no primeiro semestre do ano.
Participaron 3.079 persoas. Dende o 2012 pasaron polo programa
35.566 participantes, intervención preventiva realizada co contexto da
comunidade educativa.

O formato de memoria de actividades que ARELA está a propoñer
nestes últimos anos céntrarse na idea de transmitir á sociedade a nosa
mensaxe sen ter que dar datos ou información en exceso, xa que para
isto xa temos outros formatos de memorias. A través dunha visual a
este documento podedes facervos unha idea de todo o traballo que hai
detrás de cada unha das persoas que atendemos.

Non queremos deixar de agradecer a todo o equipo de profesionais
que traballan en ARELA xa que son a parte fundamental para que
poidamos ir mellorando a vida da infancia e mocidade galegas en
situación de desprotección e/ou conflito social.



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

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

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

quén somos?

A asociación ARELA
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misión



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

a xunta
directiva
PRESIDENTE: Santiago Fernández Fandiño
TESOUREIRO: Rafael Pérez De Lis Nieto
SECRETARIA: Francesca Carbonell Argibay
VOGAIS: 

Carmen Celis Álvarez
Luisa F Larrea Barreiro
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No ano 2019 
a Asociación ARELA contou
con 33 socios e socias

1 a asemblea de
socias e socios

órganos de
goberno

Os órganos de Goberno da Asociación ARELA son:

2

3

Asemblea de socios e socias.
Xunta Directiva.
Equipo Directivo



O equipo humano
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a intervención
profesional en

ARELA

A intervención dos profesionais de ARELA fundaméntase nos
seguintes principios:

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.



ARELA en 2019

71 nenos, nenas e 
adolescentes atendidos

Servicio de 
Casas de Familia

Servicio de Centros 
de atención de día 
integral

30 nenos, nenas e 
adolescentes atendidos

Servicio de centros de 
intervención educativa
en medio abierto

228 adolescentes e 
mozos e mozas
atendidos

Programa
Convive.comigo

Programa
Ktorce18

211 nenos, nenas e 
adolescentes atendidos

2863 alumnos e alumnas
participantes
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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

8

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

satisfacción
Satisfacción media
dos adolescentes 
atendidos nas casas
de familia ARELA

4,06/51,87/2

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

atendidos 71 nenos, nenas e adolescentes foron atendidos no ano 2019
nas casas de Familia da Asociación ARELA, mentres se
traballaba para lograr unha situación familiar estable.

baixas 21 nenos, nenas e adolescentes foron baixa no 2019. 11
puideron volver a vivir en familia; e 1 comezou a súa vida
de xeito autónomo

37 nenos e 
adolescentes

34 nenas e 
adolescentes

21.7

Satisfacción media
dos nenos e nenas 
atendidos nas casas
de familia ARELA

"Sinto que sempre
se me escoita e

que me tratan con
agarimo"



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

intervencións familiares
realizadas con 18
familias dos centros de
atención de día integral
de ARELA

satisfacción
Satisfacción media
dos adolescentes 
atendidos nas casas
de familia ARELA

4,74/51,87/2

Os  centros de atención de día integral permiten que o nen@, adolescente ou
moz@ continúe no seu ámbito familiar mentres se traballa con toda a unidade de
convivencia

atendidos 30 nenos, nenas e adolescentes foron atendidos no ano 2019
nos Centros de Día da Asociación ARELA, mentres se
traballaba para lograr unha situación familiar estable

baixas 11 nenos, nenas  e adolescentes foron baixa no 2019. 9
manteñen a convivencia no seu ámbito familiar; e 2 pasa
a acollemento residencial

15 nenos e 
adolescentes

15 nenas e 
adolescentes

512

Satisfacción media
dos nenos e nenas 
atendidos nas casas
de familia ARELA

"Síntome
protagonista das
decisións sobre a

miña vida"
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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



Medio aberto

  Os delitos máis
frecuentes no ano 2019
foron lesións, roubos con
violencia e intimidación,
furtos e malos tratos no
ámbito familiar

satisfacción
Satisfacción media
dos mozos e mozas
con medidas
extraxudiciais 

4,74/54,59/5

Os  centros de intervención educativa en medio aberto fomentamos maiores
niveis de responsabilidade, autonomía persoal e a non reincidencia, en
adolescentes, mozos e mozas en conflito social.

atendidos 228 adolescentes, mozos e mozas foron atendidos no ano
2019 nos Centros de intervención educativa en medio
aberto

medidas  294 medidas executadas no ano 2019 no CIEMA  de
ARELA. 235 foron medidas xudiciais e 59 foron
medidas extraxudiciais.

63 adolescentes 
e mozas

165 adolescentes
e mozos

Satisfacción media
dos mozos e mozas
con execución de
medidas xudiciais

"O equipo
educativo amosa

preocupación polos
meus problemas"
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Programa de
prevención de
condutas
infractoras
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



Ktorce18. Prevención

4 charlas en Lugo
30 charlas en Pontevedra

216 mestres e mestras

satisfacción 4,6/5

charlas 56 charlas realizadas por el Programa de Prevención de
Condutas Infractoras Ktorce18 en 2019

participantes  3079 participantes nas charlas do Programa de
Prevención de condutas infractoras Ktorce18

22 charlas en A Coruña

Satisfacción media
dos mozos, mozas e
adolescentes
participantes nas
charlas do Programa
Ktorce18 no ano 2019
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2863 alumnos e alumnas



caixaproinfancia
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.



caixaproinfancia

coordinación

atendidos 211 nenos, nenas e adolescentes atendidos no Programa
Caixa Proinfancia (93 en Santiago de Compostela e 118
en Vigo)

accións
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120 familias atendidas no Programa Caixa Proinfancia (51
en Santiago de Compostela e 69 en Vigo)

Dentro do proxecto CAIXAPROINFANCIA realizamos as seguintes
accións:

33 familias recibiron apoio educativo familiar

166 nenos, nenas e adolescentes recibiron reforzo educativo

130 nenos, nenas e adolescentes participaron en actividades
de tempo libre

8 familias recibiron sesións de terapia familiar

16 nenos e nenas recibiron atención terapéutica persoalizada

Mesa institucional de
Compostela

Mesa institucional de
Vigo

Cesión de vivenda no
barrio de Fontiñas 

Concellería de Política Social;
Departamentos de orientación
IES Castelao, CEIP O Pombal e
CEIP A Doblada; Fundación
Secretariado Gitano,
Representantes da área sanitaria
de Vigo, Fundación La Caixa e
Asociación ARELA

Concellería de Políticas Sociais,
Diversidade, Saúde e Centros Cívicos;  
Concellería de Educación e
Cidadanía, Departamentos de
Orientación IES Antonio Fraguas,
CEIP Plurilingüe Monte dos Postes e
CEIP Fontiñas; Asociación ABEIRO;
Fundación La Caixa e Asociación
ARELA

O Concello de Santiago cedeu
unha vivenda no barrio de
Fontiñas á Asociación ARELA para
desenvolver o Programa
Caixaproinfancia e procurar
atención ás familias, nenos, nenas
e adolescentes no territorio no
que viven.



CONVIVE.COMigo
O obxectivo do programa

CONVIVE.COMigo 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

Formáronse 6 grupos familiares.6

O programa CONVIVE.COMigo traballou durante o 2019 nas provincias de
Pontevedra e A Coruña a través dun convenio asinado entre a Asociación ARELA e
a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia.

obxectivo O obxectivo do programa
CONVIVE.COMigo 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.

resultados
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Desde o inicio do programa no ano 2017:

3 grupos familiares estiveron activos en 2019 (En
Redondela, Cangas e Porriño)3

Equipo de traballo no ano 2019 do Programa
CONVIVE.COMigo 

Sesión de formación no ano 2019 do Programa
CONVIVE.COMigo



Incidencia e
Comunicación 
Externa
A Asociación ARELA traballa

ano tras ano visibilizando a

situación da infancia,

adolescencia e mocidade en

Galicia e facendo incidencia

sobre as necesidades

detectadas



celebración 20 anos

coordinación

Mesa inaugural Charla de Pepa Horno

Aperitivo Grazas a todas e todos

atendidos

accións
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En 2019 celebramos o acto de peche do 20
aniversario de ARELA. Unha oportunidade para
agradecer a todas as persoas que contribuiron
durante todos estes anos a mellorar a calidade de
vida dos nenos, nenas, adolescentes, mozos e mozas
en situación de desprotección e/ou conflito social.

Pepa Horno é psicóloga e consultora
independente en infancia e afectividade,
e impartiu a charla "A educación afectivo
sexual como ferramenta de prevención
do abuso sexual infantil".

Coa presenza da Conselleira de Política
Social, Fabiola García Martínez, a
Delegada Territorial da Xunta de Galicia
en Vigo, Corina Porro, e o presidente de
ARELA, Santiago Fernández.

Finalizamos o acto cun aperitivo para
festexar tan importante data para a nosa
entidade.

Estivemos acompañados de profesionais
de ARELA, doutras entidades públicas e
privadas e de colectivos cos que
traballamos habitualmente.



incidencia
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.

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.

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

Formamos parte de diferentes plataformas de traballo en rede, a
través das que pretendemos mellorar a calidad de vida da infancia
de Galicia.

En 2019 fumos seleccionados pola
Fundación BARRIÉ para participar nun
proceso de consultoría en comunicación
externa para o deseño e implementación
dun plan de comunicación externa, 

más social

redes
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comunicación externa
medios
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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



rendición de contas

ORIXE 
DOS INGRESOS

DESTINO 
DOS GASTOS

BALANCE
ANO 2019

Públicos
96%

Propios
3%

Persoal
73%

Outros gastos
27%

A continuación recollemos o resultado económico da Asociación
ARELA no ano 2019.

balance
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As contas de 2019
son as primeiras

contas auditadas da
Asociación ARELA

Datos provisionales. Pendientes de aprobación en Asamblea



transparencia
O equipo de profesionais da Asociación ARELA continuou apostando
no ano 2019 polo traballo de calidade en todos os servicios e
programas da entidade. 

Por iso renovamos a certificación de calidade ISO 9001:2015

iso 9001:2015

25



financiamento
Para o desenvolvemento dos seus servizos e programas a Asociación
ARELA contou no ano 2019 co financiamento das seguintes
entidades públicas e privadas

público
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privado



colaboradores
Durante o ano 2019 as seguintes empresas colaboraron cos servizos e
programas da Asociación ARELA
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Rúa Ernesto Lecuona, 11 Baixo

36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986.212.537

arela@arela.org

www.arela.org


