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Saúdo do Presidente

Saúdo da Directora

Esta presentación da memoria de actividades de MENIÑOS en 2019 redáctase desde unha
perspectiva alterada pola situación extraordinaria que estamos a vivir en 2020.

Elaboramos esta memoria nunhas circunstancias especiais, tan inesperadas e sorprendentes
como o é a declaración dun estado de alarma a nivel mundial, e non queremos deixar de
facer referencia a iso. Sen dúbida esta situación deixaranos unha pegada indeleble tanto a
nivel individual como social, e por suposto tamén como ONG. Esta pegada está xa ofrecendo
mostras da nosa identidade como especie, a nosa solidariedade e o noso humanismo.

A finais do ano pasado a idea que se debía destacar era a de que 2019 fora un ano de
estabilidade e consolidación técnica e económica da nosa Fundación. Así, respecto a 2018
mantívose case constante o número de persoas beneficiarias da nosa intervención (máis de
1.000 nenos e nenas e preto de 750 familias participantes nos distintos programas, e case 90
centros educativos, 290 persoas adultas e máis de 4.300 alumnos e alumnas participantes en
proxectos educativos), e mantíñase a liña de mellora da satisfacción das persoas usuarias da
nosa intervención, situada por encima do 9 nunha escala de 10.
Con todo, hoxe debemos destacar como esa consolidación institucional serviu para que
a organización, e o seu persoal técnico e directivo, fosen capaces de responder en 2020 a
novas esixencias sobrevindas, adaptándose e reorientándose para ser o máis útiles posible á
sociedade á que servimos a través da atención á infancia e ás familias vulnerables.
En realidade, a vocación de adaptarse a circunstancias cambiantes, de adiantarse na atención
de novas problemáticas e abordalas desde valores firmes e cunha alta capacitación técnica é
característica de MENIÑOS desde a súa fundación, hai xa 24 anos. E unha parte fundamental
da concepción do noso traballo é a rendición de contas. Esperamos que as páxinas que seguen
sirvan para dar resposta a esa esixencia que asumimos con responsabilidade e convencemento,
e que a transparencia que guía a nosa actividade contribúa a aumentar o número de institucións,
empresas e particulares que confían en nós e nos apoian.

Esta emerxencia mundial situounos fronte á realidade da condición humana, a nosa enorme
fraxilidade, pero tamén nos está amosando o inmenso poder da colectividade e a profundidade
da conciencia social.
Somos unha especie esperanzada, vimos deseñados para vivir, no só para sobrevivir; para
crecernos ante as adversidades, para superar as dificultades, para construírnos e reconstruírnos
en sociedade.
Gozamos dun instinto biolóxico para apegarnos, para facer comunidade, protexéndonos,
buscando e ofrecendo axuda, coidados e seguridade, que nos acompaña coma especie e que
sen dúbida nos permitirá saír desta situación fortalecidos coma persoas e como sociedade.
Mónica Permuy López

Directora Xeral da Fundación Meniños

As indubidablemente maiores dificultades que a crise do coronavirus vai conlevar para a
infancia e as familias ás que nos debemos farán extraordinariamente necesario ese apoio.
Xosé Manuel Villanueva Prieto

Presidente da Fundación Meniños
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Quenes Somos?

Onde estamos?

PADROADO
Xosé Manuel Villanueva Prieto
PRESIDENCIA
Luis Barreiro Carballal
VICEPRESIDENCIA
Disashop S.L., representado por
María Rosa Arias Quintana
SECRETARÍA
Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector,
representado por Lorena Añón Loureiro
VOGALÍA

Actualmente FUNDACIÓN MENIÑOS dispón
de 1 sede Central en A Coruña, 1 Punto de
Encontro Familiar, 1 Centro de Asesoramento
e Psicoterapia e 5 Delegacións repartidas por
Galicia e Asturias.

EQUIPO
DIRECTIVO
Mónica Permuy López
DIRECCIÓN XERAL

SEDE CENTRAL

Xema Cabana Ferro
DIRECCIÓN TÉCNICA

Avenida Cádiz 5, 2º Iz. Edificio A Milagrosa
15008 A Coruña (A CORUÑA)
981 269 955
meninos@meninos.org

Mª Begoña Pallas García
DIRECCIÓN DE XESTIÓN

Nuno Manuel Matías Da Silva Ferreira
VOGALÍA
José Jesús Sánchez Marín
VOGALÍA
Paula Gundín González
VOGALÍA
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EQUIPO
HUMANO
Psicoloxía: 20
Pedagoxía: 1
Educación Social: 9
Traballo Social: 9
Integración Sociolaboral: 1
Téc. Proxectos Educativos: 1
Téc. Comunicación: 1
Administrativas: 3

DELEGACIÓN LUGO

DELEGACIÓN OURENSE

DELEGACIÓN ASTURIAS

Avenida Coruña 40, 1º
27003 Lugo (LUGO)
982 254 325
delegacion.lugo@meninos.org

Calle Progreso 5, Oficina 6
32005 Ourense (OURENSE)
988 234 074
delegacion.ourense@meninos.org

Calle Historiador Juan Uría 15, Bajo
33011 Oviedo (ASTURIAS)
985 208 124
delegacion.asturias@meninos.org

DELEGACIÓN VIGO

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

Plaza América, 2, Edificio Plaza América, Oficinas 2º F
36210 Vigo (PONTEVEDRA)
986 240 436
delegacion.pontevedra@meninos.org

Calle Sor Lucía, 2, 3º
36002 Pontevedra (PONTEVEDRA)
986 850 156
adolescentes.pontevedra@meninos
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A Fundacion Meniños
MISIÓN

Somos unha ONG que traballa polos dereitos
da infancia e a adolescencia en situación
de dificultade social, contribuindo xerar un
ambiente familiar de seguridade e afecto.

VISIÓN

Ofrecemos servizos de interveción familiar
de calidade contrastada para nenos, nenas e
adolescentes en situación de dificultade social
e promovemos o seu dereito a crecer nun
entorno familiar que asegure o seu benestar e
desenvolvemento integral.

VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Compromiso cos dereitos da infancia
O superior interese do menor
A familia como referente estable
Educación e capacidade de cambio
Calidade e mellora continua
Innovación e creatividade
Coidado ás personas
Transparencia e independencia
Compromiso social
Compromiso coa igualdade e o enfoque
de xénero

CONSTRUÍNDO FUTUROS
DESDE O BO TRATO
En Meniños concibimos a CRIANZA como un fermoso reto
compartido no que temos a responsabilidade de proporcionar
coidados, afecto, protección e educación a nenos e nenas,
construíndo comunidades sas, xustas e solidarias.
Conscientes de que a infancia é un período transcendental
da vida no que se asentan as bases para o desnvolvemento
pleno do ser humano, sabemos que dispoñer dun FOGAR que
proporcione seguridade emocional e física é a necesidade
máis básica para un desenvolvemento san e positivo.
Porén, algunas familias atravesan situacións de dificultade
física, emocional, social ou psicolóxica que comprometen
sensiblemente a súa capacidade e dispoñibilidade para
coidar aos seus fillos e fillas. Ante estas situacións a
comunidade debe proporcionar o SOPORTE E APOIOS
necesarios que garantan a protección adecuada da infancia
e a recuperación das capacidades parentais.
Esta é a nosa razón de ser e a motivación que
nos impulsa a desenvolver programas de
intervención, recuperación e prevención para o
BO TRATO NA INFANCIA.
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Que Facemos?
INTERVENCIÓN FAMILIAR
Desenvolvemos programas integrais de apoio psicosocial e educativo que restauran dinámicas de coidado
e bo trato sobre a infancia actuando ao longo de toda esta etapa da vida, desde a concepción:

Programas de Atención Prenatal e Perinatal
Aquí comeza o noso traballo, promovendo condicións favorables para a
crianza desde o momento mesmo do embarazo, cando as circunstancias
vitais das nais son desfavorables (soidade, precariedade económica,
desemprego, illamento social, etc.), facilitando unha experiencia de
maternidade saudable, con apoio psicolóxico, social e educativo para
favorecer a creación dun vínculo materno-filial san que evite o sufrimento
persoal e o risco de desprotección dos fillos e fillas.

Programas de Integración Familiar
Capacitamos a familias para manter ou recuperar as súas
condicións protectoras, a súa funcionalidade para criar
a fillos e fillas, evitando a decisión inmediata de separar
ao neno ou nena da súa familia, cando hai unha situación
de risco ou desprotección, e posibilitando que os nenos e
nenas que viven temporalmente en centros de protección
ou con familias de acollida poidan volver aos seus fogares.

Programas de Acollemento
en Familia Allea
Naquelas situacións nas que os nenos e as nenas
non poidan crecer na súa familia de orixe, pero
seguen mantendo vínculos familiares positivos para
o seu desenvolvemento, buscamos e preparamos
fogares de acollida, garantindo un ambiente
familiar de seguridade e afecto.

Programas de Apoio á Adopción
Cando non é posible a recuperación da familia ou esta desaparece, o
noso traballo enfócase á sensibilización social para a busca doutros
entornos familiares dispostos á adopción e a proporcionar apoio e
acompañamento durante todo o proceso adoptivo.

Puntos de Encontro Familiar
Nas situacións familiares de elevado nivel de conflitividade, creamos
un espazo de encontro orientado a preservar o dereito de nenos e
nenas a manter a relación cos seus pais e as súas nais e a normalizar
as relacións familiares.

10
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Atención Familiar Preventiva
en Contornos de Risco
Apoiamos a adquisición de habilidades persoais e de crianza que
permitan romper dinámicas de funcionamento deteriorado en
contornos familiares vulnerables por situacións diversas de crises
persoais, precariedade, carencia de hábitos de coidado axeitados, falta
de motivación ou conciencia dos problemas, situacións de absentismo
escolar e condutas de risco en adolescentes.
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INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

INCLUSIÓN SOCIAL

Intervención en Abuso
e Violencia Sexual
Proxecto “Brújula”

O abuso e a violencia sexual teñen consecuencias
devastadoras no desenvolvemento psicosocial e na
saúde mental das persoas agredidas. A intervención
terapéutica proporciona a oportunidade para a
recuperación da integridade da identidade e a
recuperación do benestar bio-psico-social.

Impulsamos a inclusión social e
laboral de pais e nais, incentivándoos
cara a participación social, a
formación e o emprego.

Intervención en Violencia de
Xénero na Infancia
Intervimos sobre o efecto das experiencias traumáticas
reparando e atenuando danos, reforzando a relación
materno-filial, restaurando as capacidades de coidado e
loitando contra a perpetuación de modelos de relación
asentados na desigualdade de xénero.

Centro de Asesoramento e Psicoterapia
No Centro de Asesoramento e Psicoterapia sabemos que
todas as persoas, incluso as máis danadas e afectadas polas
condicións máis adversas, teñen un potencial de cambio e
recuperación. Concibimos a axuda psicológica e a psicoterapia
como unha intervención orientada a actuar sobre ese potencial
de recuperación, activando procesos de cambio e construindo
recursos para superar a dificultade ou afrontala con eficacia,
recuperando a calidade de vida.

12
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Proxecto
Un programa de accións socioeducativas que
promove a creación de oportunidades de
futuro para nenos, nenas e familias en risco
ou situación de exclusión social, aproveitando
sinerxías e texendo rede entre todas as
entidades sociais participantes, maximizando
as posibilidades para as persoas: FSG, FANPA
Pontevedra, S.D. Teucro e Centro Polivalente de
Psicoloxía Clínica Inma Casabiell.
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Como o facemos?
INTERVINDO con enfoque
positivo ofrecendo novas
oportunidades, porque
todas as persoas teñen algún
talento e habilidade.

ESTIMULANDO a resiliencia, a
fortaleza e a cohesión familiar,
dando sentido á forza do equipo
familiar como protector ante as
adversidades e compensador de
debilidades.

ATENDENDO á dimensión
mental, emocional e conductual
de cada persoa para axudarlles
a entender a súa situación e a
superar os seus obstáculos.

CONECTANDO a pais e nais
cos seus propios procesos
de crianza para comprender,
aceptar e conectar cos seus
fillos e fillas.

POTENCIANDO a capacidade
de sintonización emocional, a
dispoñibilidade e a sensibilidade
parental cara as necesidades dos
seus fillos e fillas.

VINCULANDO as familias e as
persoas coas súas comunidades
xerando unha rede formal e
informal de apoio entre persoas
e entre sistemas.

14

ESTABLECENDO unha
relación de axuda xenuína,
desculpabilizadora pero
responsable, respectuosa e
colaborativa que axude ás
persoas a volver a crer nas súas
competencias e posibilidades.
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FORMANDO
En Lugo, Quiroga (Lugo), Viveiro (Lugo), Santiago de Compostela,
Oviedo, Cambrils, Murcia e Viana do Castelo (Portugal).

Formación
Horas: 1.962
Alumnado: 206
Accións Formativas: 63

Formación Externa
Impartida por
Meniños
Horas: 61
Alumnado: 152
Accións Formativas: 11

Formación Externa
Facilitada ao Equipo
Humano
Horas: 541
Alumnado: 27
Accións Formativas: 38

Formación Interna
Facilitada ao Equipo
Humano
Horas: 1.360
Alumnado: 49
Accións Formativas: 13

REPARANDO o dano
sufrido e restaurando unha
vinculación sá e protectora.
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COMPARTINDO

FACILITANDO
Voluntariado

Consello Galego
do Benestar

25

A CORUÑA

3

2

LUGO

43

PERSOAS
VOLUNTARIAS

Confederación Galega de Persoas
con Discapacidade (COGAMI): 1

Satisfacción das persoas
participantes nestes programas

8,9

A CORUÑA

9,4
OURENSE

8,9

9,3

UNIVERSIDAD DE OVIEDO: 2
LUGO

9,4
PONTEVEDRA

VIGO

9,5

2

Prácticas

TRABALLANDO CON CALIDADE
ASTURIAS

9

PONTEVEDRA

VIGO

OURENSE

Certificación de calidade ISO 9001:2015 para
os programas “Integración Familiar” en Galicia,
“Atención Familiar” en Pontevedra e “Programas
de Acogimiento Familiar y Adopciones para niños
y niñas en situación de desprotección o de riesgo
social y sus familias” en Asturias, emitida pola
Certificadora de recoñecemento internacional
Bureau Veritas Certification.

2

ASTURIAS

UNIVERSIDADE DE VIGO: 1
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 1
UNIVERSIDADE DA CORUÑA: 2
CFIP A XUNQUEIRA: 1
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Resultados Cuantitativos

CENTRO DE ASESORAMENTO E PSICOTERAPIA

Nenos e nenas: 7
Familias: 14

INTEGRACIÓN FAMILIAR

PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR PONTEVEDRA

Nenos e nenas: 170
Familias: 117

Nenos e nenas: 365
Familias: 201

ATENCIÓN Á VIOLENCIA DE XÉNERO

ATENCIÓN FAMILIAR

Participantes
nos programas

Nenos e nenas: 76
Familias: 52

Nenos e nenas: 1.037
Familias: 746

ATENCIÓN PRENATAL E PERINATAL

Nenos e nenas: 56
Familias: 63

Participantes en
Proxectos Educativos

ACOLLEMENTOS ASTURIAS

Nenos e nenas: 30
Familias: 28

Centros educativos: 89
Persoas adultas: 290
Alumnado: 4.346

CAIXAPROINFANCIA

Nenos e nenas: 138
Familias: 88
PROXECTOS EDUCATIVOS
Nenos e nenas: 4.346
Centros educativos: 89
Persoas adultas: 290
ATENCIÓN A NENOS E NENAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL

ADOPCIÓNS ESPECIAIS
GALICIA
Nenos e nenas: 50
Familias: 46

Nenos e nenas: 41
Familias: 28

ASTURIAS
Nenos e nenas: 36
Familias: 13

Nenos e nenas: 68
Familias: 54
ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL

Familias: 42

18
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Resultados Cualitativos
Nenos e nenas PROTEXIDOS
construíndo o seu presente e
garantes de futuro.

Educación e Prevención
Anticipámonos ás situacións de dificultade deseñando e desenvolvendo proxectos educativos
e preventivos en colexios e entidades de tempo libre, poñendo en valor a EDUCACIÓN
EMOCIONAL, a promoción do bo trato e o exercicio dunha parentalidade responsable.
Só actuando educativamente e preventivamente desde as primeiras idades da vida, é posible
evitar fenómenos coma o bullying, o acoso, o abuso, a violencia e outros comportamentos
que degradan e destrúen a convivencia.

VIAXE AO REINO DAS EMOCIÓNS
Proposta de educación emocional que se desenvolve en
Centros de Educación Infantil de toda Galicia.

Familias sás, protectoras,
productivas e PARTÍCIPES da
sociedade na que viven.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

MEDRANDO COMO FAMILIA

Sociedades fortes,
cohesionadas, SOLIDARIAS,
motores de cambio e
crecemento sustentable.

20
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Sensibilización e Incidencia

#AcogimientoFamiliarAsturias

#CaixaProInfancia

#XSolidaria

#DíaDosDereitosDaInfancia

#FormaciónANaisEPais

#CooperaciónTécnica

Estamos comprometidos na construción dunha sociedade involucrada cos
dereitos e necesidades da infancia e das suas familias, e buscamos novos
ALIADOS e novos modelos de SOLIDARIEDADE baseados no COÑECEMENTO, na
COMPRENSIÓN e no COMPROMISO.

#TrezeLuzes

#AlbumDeCromosSolidario

22
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#OsXovesdeCódax

#DíaDoLibro

#MarinedaFest
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Teléfono de axuda á infancia
Se tes menos de 18 anos e necesitas
axuda, alguén te trata mal ou queres
falar dos teus problemas, chama ao
teléfono 116 111.

Os nosos retos de futuro
NON NOS CONFORMAMOS con cambiar o presente, buscamos a transformación social:
queremos conseguir un verdadeiro impacto na vida das persoas e das familias, provocando
cambios sostibles e transmisibles ás seguintes xeracións. Para iso exploraremos modelos e
xeitos de intervención innovadores da man de universidades e centros de investigación.

Chama tamén se sospeitas que
algunha nena ou neno pode estar
a ser maltratado ou non está ben
atendido.

QUEREMOS INCREMENTAR a capacidade de influencia política, social e organizacional,
intensificando o noso traballo en redes e plataformas e incidindo na comunicación como
ferramenta indispensable para compartir coñecemento, e favorecer a concienciación e a
implicación social coa protección á infancia.

Prevención e detección do
abuso sexual na infancia

ESTAMOS COMPROMETIDOS COA AXENDA 2030 na consecución dunha educación de
calidade desde a primeira infancia. Continuaremos fornecendo propostas, ferramentas e
servizos educativos dirixidos á atención dos aspectos esenciais do desenvolvemento das
persoas: educación emocional, sexualidade, igualdade de xénero... A educación é a clave
para acadar os obxectivos de desenvolvemento sostible e para saír do ciclo da pobreza.

Segundo o Consello de Europa, 1 de
cada 5 (en Galicia 37.000) nenos, nenas e
adolescentes poderían sufrir esta lacra.
O protocolo INO para previr e detectar
abusos sexuais baséase en catro eixos:
PREVIR, OBSERVAR, MANTER A CALMA,
ACTUAR.
Sempre notificando e avaliando cada caso
con un profesional especializado.

24

Memoria de Actividades 2019 | Fundación Meniños

Memoria de Actividades 2019 | Fundación Meniños

25

Quen o fai posible?

FINANCIADORES PRIVADOS

Como ONG o noso traballo é posible grazas a PERSOAS, ORGANIZACIÓNS,
EMPRESAS E ENTIDADES comprometidas coa INFANCIA.

FINANCIADORES PÚBLICOS
COLABORADORES TREZE LUZES

Programa Operativo de Emprego Xuvenil

UNIVERSIDADES

26
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OUTRAS ENTIDADES COLABORADORAS

PERSOAS SOCIAS
Durante o ano 2019 contamos co apoio de 280
PERSOAS SOCIAS que manteñen un compromiso
estable coa nosa labor de protección á infancia, a
quen estamos especialmente agradecidos polo seu
apoio e implicación.
Memoria de Actividades 2019 | Fundación Meniños
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Transparencia

DISTRIBUCIÓN DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS

A Fundación Meniños cumple coa Lei 19/2013, de transparencia, acceso a información
pública e bo goberno con respecto a transparencia en materia de contas públicas e
financiadores, e a Lei 10/2010, de prevención do blanqueo de capitáis e da financiación
do terrorismo. Esta Fundación está rexistrada no Protectorado Único de Fundacións de
Competencia Estatal co nº 239SND e é auditada anualmente dende a súa creación, recibindo
resultado favorable en todos os exercicios económicos.

PROCEDENCIA DA FINANCIACIÓN

28

51%

31%

11%

2%

Subvencións e Convenios
Públicos Autonómicos e
Locais

Contratación
Pública

Colaboracións
Empresariais e
eventos

Subvencións de
Fondos Europeos

No ano 2019 empregamos un orzamento de 1.580.268,69 €,
distribuídos da seguinte forma:

44%

11%

9%

8%

6%

Integración
Familiar

Adopcións
Especiais

Puntos de Encontro
Familiar

Acollementos Familiares
Especiais

Atención
Familiar

5%

4%

3%

2%

2%

Intervención terapéutica
con nenos e nenas
vítimas de abuso sexual

Intervención terapéutica
con mulleres vítimas de
abuso sexual

Proxectos Educativos e
Preventivos

Fomento da
empregabilidade de pais e
pais en dificultade social

CaixaProinfancia

2%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

Aportacións da
Cidadanía a través
do X do IRPF

Base Social

Autoxerado

Atención Perinatal para
mulleres en dificultade
social

Sensibilización social
para a Protección á
Infancia en dificultade
social

Psicoterapia

Intervención terapéutica
con nenos e nenas
vítimas de violencia de
xénero

Xestión do coñecemento
na Intervención coa
infancia en dificultade
social
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“

Experiencias

“

Dunha familia gustaríame
que me levaran ao parque,
ir co meu irmán e que
tiveran un can pequeno”.
Carmen, 9 anos.
En espera de adopción.

Tes apoio sempre e podes
contar co grupo (...)
quítanche moitos medos”.
Anxos, nai participante
no Programa de Atención
Prenatal e Perinatal.

Que podes facer ti pola infancia?

“

É una experiencia desde o
principio dura, con moitas
probas…pero o resultado é
fantástico”.
María e Pedro.
Familia acolledora dun neno con
problemas de saúde, cun fillo
adoptivo previo.

“

Persoalmente axudoume a estar máis
segura de min mesma, a tomar as decisións
correctas, ou incorrectas, pero a pensalas
mellor. A non ser tan impulsiva á hora de
tomar unha decisión e a buscar a estabilidade
no fogar. Nótoo tamén no neno, volveu sorrir,
vese que está feliz, a nivel do colexio vaille
moito mellor… Está moi contento, obedece
máis, está máis centrado… Foi algo que nos
veu moi ben a todos”.
Fátima, nai participante do
Programa de Integración Familiar.

30

Memoria de Actividades 2019 | Fundación Meniños

Grazas ao teu APOIO podemos traballar para que os nenos e nenas en
dificultade social cumpran o seu dereito a vivir nunha familia que lles
garantice benestar e un desenvolvemento adecuado.
• VOLUNTARIADO
• FAMILIA ACOLLEDORA OU ADOPTANTE
• SOCIO, SOCIA OU DOANTE
• LEGADO SOLIDARIO
Hai moitas maneiras de
colaborar, entra na nosa
páxina web e encontra a túa:
www.meninos.org

Escanea o código QR para
acceder a nosa web.
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“Somos a nosa infancia”

SEDE CENTRAL

CONTACTO

Avda. de Cádiz 5, 2º Esq.
Edif. A Milagrosa
15008 A Coruña

meninos@meninos.org
981 26 99 55

www.meninos.org
www.mundodemilu.org
www.acogimientoyadopcionasturias.org
www.centropsicoterapia.meninos.org

/fundacionmeninos

@FMeninos

/FMeninos

/FMeninos

