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SAÚDO DO PRESIDENTE
Xosé Manuel Villanueva Presidente da Fundación Meniños

Facer memoria da actividade de MENIÑOS en 2020 supón alimentar a esperanza.
A Fundación desenvolve actividades dirixidas á protección á infancia en dificultade social e, no cuantitativo,
2020 foi un ano comparable aos anteriores. Nos distintos programas que desenvolvemos, atendemos
a 999 nenos e nenas, case os mesmos que en 2019, e a 797 familias, 50 máis que o ano anterior.
Malia as dificultades para realizar actividades presenciais en centros escolares, os nosos programas
educativos chegaron a 79 centros, implicando a 257 docentes e a 4.081 nenos e nenas, o que supuxo
unha diminución de só un 5% respecto a 2019. Por último, o grao de satisfacción das persoas usuarias
mantívose nun nivel moi alto, acadando unha puntuación de 9,36 sobre 10, unhas décimas superior á
de 2019.
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Pero esa estabilidade nos números produciuse nunhas condicións de excepcionalidade que afectaron
profundamente ao cualitativo.
As situacións de dificultade nas que de ordinario viven as persoas ás que MENIÑOS axuda e apoia,
víronse agudizadas e agravadas pola COVID-19. Nesa situación, o traballo dos nosos equipos profesionais
e as formas de manter a relación coas persoas mudou, integrando novos recursos e modalidades.
Tamén, facendo evidente a aparición de novas urxencias, como, por exemplo, a provisión ás familias de
recursos tecnolóxicos para cubrir os ocos xerados pola interrupción da actividade escolar ordinaria ou as
dificultades de atención presencial nos nosos programas.
Nese contexto, a confianza que a nosa concepción do traballo psico-socio-educativo deposita na
capacidade de superación das persoas e na importancia do tecido comunitario para afrontar os desafíos
e as dificultades, viuse confirmada. No medio dunha chuvia de malas noticias e dun ambiente mediático
abafante, nas nosas profesionais, nas entidades que participan en MENIÑOS ou que colaboran coa
Fundación e, sobre todo, nas persoas que se implican con nós en mellorar as súas propias vidas dando
ou recibindo axuda, aflorou a silenciosa normalidade do compromiso, da empatía e da responsabilidade.
Aí está o alimento á esperanza que supón a MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 que compartimos con vós.
Grazas por dedicar uns minutos do voso tempo a repasar estas páxinas, nas que desexamos compartir
azos para afrontar o futuro cun alento renacido e transmitir a ilusión que nos anima a conmemorar en
2021 un fito tan especial como o 25 aniversario de MENIÑOS.
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SAÚDO DA DIRECTORA
REPENSANDO O HUMANO

Mónica Permuy López Directora Xeral da Fundación Meniños

O traballo no ano 2020 está totalmente impregnado polas circunstancias de emerxencia sanitaria mundial que teñen
cambiado decisivamente as nosas vidas.
Se sempre estamos a falar da importancia de por ás persoas no centro das decisións, das políticas, das estratexias,
agora estase a revelar a nosa enorme interdependencia coma sociedade, a necesidade de superar o individualismo
e sentirnos colectividade, de pensar e de actuar como sociedade, buscando o ben común.
“Hombre soy y nada de lo humano me es ajeno” é a reflexión dun sabio nos albores das primeiras sociedades e
quizais pode ser un bo inicio para repensar o humano no comezo dunha nova era.
Cando unha persoa sofre, o resto deberíamos sentirnos concernidas por ese sufrimento, escoitar esa dor; este é o
único xeito indispensable para vivir no mundo, para facer del un lugar mellor, a única forma de construír sociedade
e humanidade.
En Meniños traballamos con esta disposición para mellorar as vidas de todas as persoas, sentíndonos concernidos
por cada sufrimento humano e sumando aliados na procura da implicación de toda a sociedade na cobertura dos
dereitos da infancia e da adolescencia, conscientes que a crise sanitaria está impactando con maior contundencia
naquelas persoas que xa estaban en situación de maior vulnerabilidade, que afonda nas feridas que a inequidade, a
desigualdade, a desprotección, xa estaban a provocar, e sabedores de que as solucións emerxerán dun cambio de
paradigma, dunha nova mirada que xurda de repensar a condición humana.
As nosas ferramentas de traballo imprescindibles son a palabra e a presenza. Non é por casualidade, estas son
tamén elementos esenciais da condición humana e por tanto da posibilidade de reparación e recuperación. Nas
circunstancias que estamos a vivir, relegada a presenza, a palabra é a ferramenta fundamental que sustenta a
necesidade humana de relacionarse, a ferramenta fundamental para coidar na distancia e o vehículo necesario para
compartir. As palabras foron e son o abrazo, a caricia, o estímulo, o contacto que nos fai sentir humanidade, ante os
novos desafíos que supoñen o illamento social, a merma de recursos, a relación a distancia, a incertidume e o medo.
Continuamos e continuaremos apoiando ás persoas co coidado e respecto que todas necesitan en situacións tan
complexas, centrados no ben común, pegados ao coñecemento e buscando cada vez maiores cotas de humanidade.
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Quen somos?
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PADROADO

EQUIPO
DIRECTIVO

Xosé Manuel Villanueva Prieto
PRESIDENCIA

Mónica Permuy López
DIRECCIÓN XERAL

Manuel-Luis Barreiro Carballal
VICEPRESIDENCIA

Xema Cabana Ferro
DIRECCIÓN TÉCNICA

Disashop S.L.
SECRETARÍA

Mª Begoña Pallas García
DIRECCIÓN DE XESTIÓN

Nuno Manuel Matías Da Silva Ferreira
VOGALÍA

EQUIPO
HUMANO

José Jesús Sánchez Marín
VOGALÍA
Paula González Gundín
VOGALÍA

Profesionais da Psicoloxía: 23
Profesionais da Pedagoxía: 1
Profesionais da Educación Social: 10
Profesionais do Traballo Social: 9
Profesionais da Integración Social: 1
Persoal Técnico en Comunicación: 1
Persoal Administrativo e de Xestión: 4
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Onde estamos?
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.

SEDE CENTRAL

Cesión de uso do local facilitada
pola Deputación da Coruña

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

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

DELEGACIÓN PONTEVEDRA

DELEGACIÓN LUGO

Rúa Sor Lucía, 2, 3º
36002 Pontevedra (PONTEVEDRA)
986 850 156
adolescentes.pontevedra@meninos

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

Rúa de Benito Corbal 52, 54
36001 Pontevedra (PONTEVEDRA)

DELEGACIÓN OURENSE

DELEGACIÓN VIGO
Praza América, 2, Edificio Plaza América, Oficinas 2º F
36210 Vigo (PONTEVEDRA)
986 240 436
delegacion.pontevedra@meninos.org
Memoria de Actividades 2020

Rúa Progreso 5, Oficina 6
32005 Ourense (OURENSE)
988 234 074
delegacion.ourense@meninos.org
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A Fundación Meniños
MISIÓN

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

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

VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso cos dereitos da infancia
O superior interese do neno ou nena
A familia como referente estable
Educación e capacidade de cambio
Calidade e mellora continua
Innovación e creatividade
Coidado ás persoas
Transparencia e independencia
Compromiso social
Compromiso coa igualdade e o enfoque
de xénero
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A nosa contribución aos ODS
A Axenda 2030, adoptada por 193 países, establece 17 Obxectivos
de Desenvolvemento Sustentable (ODS) que a comunidade
internacional ten que acadar para todas as persoas, facéndoo dun
xeito sostible e con equidade. Esta Axenda representa unha grande
ocasión para que o Goberno e as políticas públicas respondan de
maneira efectiva á loita contra a pobreza e a desigualdade, da man
das entidades sociais e o sector privado, sempre tendo en conta as
necesidades da cidadanía.

OBXECTIVOS GLOBAIS

Os ODS promoven tamén os dereitos da infancia e supoñen unha oportunidade para protexer
a todos os nenos e nenas baixo a consigna de non deixar a ninguén atrás.
As organizacións non gobernamentais temos un rol esencial no cumprimento destes
Obxectivos, a través do desenvolvemento dos nosos proxectos e da sensibilización e incidencia
política sobre as problemáticas abordadas desde a Axenda 2030.
O desenvolvemento sustentable require a participación activa de todos os sectores da
sociedade, e as entidades coma Meniños somos o vencello que permite levar a cabo alianzas
entre os diferentes axentes sociais.
É fundamental para o sector empresarial ter en conta os ODS coma referencia para coñecer as
implicacións da súa actividade e valorar a súa contribución.
Os criterios sociais e medioambientais están a adquirir un crecente protagonismo á hora de
consumir, polo que o compromiso cos ODS que máis afectan á contorna de referencia das
empresas, reverte positivamente na súa percepción por parte dos seus mercados, e como
consecuencia, nos seus beneficios. A solvencia do noso traballo converte á nosa entidade en
socia idónea para a vinculación da RSC empresarial cos ODS.

Memoria de Actividades 2020

9

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
SAÚDE E
BENESTAR
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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 APOIO Á ADOPCIÓN
SAÚDE E
BENESTAR

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.
Memoria de Actividades 2020

PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN FAMILIAR
FIN DA
POBREZA

Capacitamos a familias para manter ou recuperar as súas condicións protectoras, a súa
funcionalidade para criar aos seus 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
SAÚDE E
BENESTAR

ATENCIÓN FAMILIAR PREVENTIVA
EN CONTORNOS DE RISCO
FIN DA
POBREZA

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.
Memoria de Actividades 2020

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.
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INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
INTERVENCIÓN EN ABUSO
E VIOLENCIA SEXUAL
SAÚDE E
BENESTAR
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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 reparación da integridade da identidade e a
recuperación do benestar bio-psico-social.

INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE
XÉNERO NA INFANCIA
IGUALDADE
DE XÉNERO

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
SAÚDE E
BENESTAR

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 construíndo recursos para superar
a dificultade ou afrontala con eficacia, recuperando a
calidade de vida.
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INCLUSIÓN SOCIAL
PROXECTO “BRÚJULA” Rede de orientación e fortalecemento para familias con
nenos e nenas en risco de desprotección

REDUCIÓN DAS
DESIGUALDADES

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

PROXECTO
REDUCIÓN DAS
DESIGUALDADES

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 tecendo rede entre todas as entidades sociais participantes,
maximizando as posibilidades para as persoas: FSG, FANPA Pontevedra, S.D. Teucro,
ADAHPO e Boa Vida.

Memoria de Actividades 2020
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Como o facemos?
INTERVINDO con enfoque positivo
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ESTABLECENDO unha relación de

ofrecendo novas oportunidades, porque
todas as persoas teñen algún talento e
habilidade.

axuda xenuína, desculpabilizadora pero
responsable, respectuosa e colaborativa que
axude ás persoas a volver a crer nas súas
competencias e posibilidades.

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

ATENDENDO á dimensión mental, emocional
e condutual de cada persoa para axudala 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

REPARANDO o dano sufrido e restaurando

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

unha vinculación sá e protectora.
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Resultados cualitativos
Nenos e nenas PROTEXIDOS
construíndo o seu presente e
garantes de futuro.

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

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

Memoria de Actividades 2020
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Resultados cuantitativos
INTEGRACIÓN FAMILIAR
Nenos e nenas: 319
Familias: 180

PUNTO DE ENCONTRO
FAMILIAR PONTEVEDRA
Nenos e nenas: 136
Familias: 97

ATENCIÓN FAMILIAR
Nenos e nenas: 79
Familias: 50

ATENCIÓN Á VIOLENCIA
DE XÉNERO
Nenos e nenas: 41
Familias: 29

Participantes
PARTICIPANTES
nos
programas
NOS
PROGRAMAS
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ATENCIÓN PRENATAL E
PERINATAL
Nenos e nenas: 80
Familias: 89

ADOPCIÓNS ESPECIAIS
ASTURIAS
GALICIA
Nenos e nenas: 53 Nenos e nenas: 43
Familias: 41
Familias: 46

NenosNenos
e nenas:
1.037?
e nenas:
999
Familias:
746?
Familias:
797
PARTICIPANTES
EN PROXECTOS
Participantes
en
EDUCATIVOS
Proxectos
Centros Educativos
educativos: 79
Persoas
adultas: 257
Centros
educativos:
89?
Alumnado:
Persoas
adultas:4.081
290?

Alumnado: 4.346?

ACOLLEMENTOS ASTURIAS
Nenos e nenas: 27
Familias: 32

CENTRO DE ASESORAMENTO
E PSICOTERAPIA
Nenos e nenas: 4
Familias: 4

CAIXAPROINFANCIA
Nenos e nenas: 136
Familias: 94

ATENCIÓN A NENOS
E NENAS VÍTIMAS
DE ABUSO SEXUAL
Nenos e nenas: 81
Familias: 67

ATENCIÓN A MULLERES
VÍTIMAS DE ABUSO
Mulleres: 68
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PROXECTOS EDUCATIVOS
Nenos e nenas: 4.081
Centros educativos: 79
Persoas adultas: 257

Formamos
Formación
Horas: 365
Alumnado: 375
Accións Formativas: 27

Formación Externa
Facilitada ao Equipo
Humano

Horas: 186
Alumnado: 14
Accións Formativas: 14
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Formación Interna
Facilitada ao Equipo
Humano

Horas: 171
Alumnado: 40
Accións Formativas: 9

Formación Externa
Impartida por Meniños

Horas: 8
Alumnado: 321
Accións Formativas: 4

Impartida á Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo, Consejería de Igualdad y
Portavocía da Junta de Extremadura, Subdelegación del Gobierno en A Coruña e ONG Tumaini.
Memoria de Actividades 2020

Compartimos

Consello Galego
de Benestar
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Traballamos con calidade
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.

SATISFACCIÓN DAS PERSOAS
PARTICIPANTES NESTES PROGRAMAS

9,36

8,94

9,37

9,48

9,31

9,63

ASTURIAS

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

VIGO
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9,52

PONTEVEDRA

Facilitamos
VOLUNTARIADO

29

10 PONTEVEDRA

9 A CORUÑA

PERSOAS
VOLUNTARIAS

5

4 LUGO
2 OURENSE

2 OVIEDO

PERSOAS
EN PRÁCTICAS

2 VIGO

PRÁCTICAS
CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS
CON DISCAPACIDADE (COGAMI): 1
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - PSICOLOXÍA: 1
UNIVERSIDAD DE OVIEDO - PSICOLOXÍA: 1
UNIVERSIDADE DE VIGO - EDUCACIÓN SOCIAL: 1
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA - EDUCACIÓN SOCIAL: 1
Memoria de Actividades 2020
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Acadando obxectivos nunha situación incerta
A chegada da pandemia pola COVID19 obrigounos
a adaptarnos en tempo récord á situación de
confinamento e restricións sanitarias e adecuar os
nosos programas, ofrecendo atención de maneira
telemática, realizando acompañamentos e visitas
presenciais puntuais cando isto non era posible.
Durante estes meses temos visto como a situación
sanitaria agudizou as problemáticas existentes
nas familias, afectando ao acceso á educación e o
mercado laboral e á saúde física, mental e emocional
das persoas para as que traballamos.
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A pesar do difícil período que aínda estamos atravesando, seguimos esforzándonos por acadar os
obxectivos que nos tiñamos marcado, nunha axenda que é imprescindible non aprazar porque os
dereitos das familias non poden esperar:
3 Reforzando o noso compromiso cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable.
3 Entrando a formar parte da Alianza País Pobreza Infantil Cero, iniciativa posta en marcha polo
Alto Comisionado contra a Pobreza Infantil, cuxo obxectivo é cambiar a realidade da pobreza infantil
en España mediante a colaboración entre a Administración, empresas, fundacións e o terceiro sector.
3 Traballando pola igualdade e contra a violencia cara as mulleres, o que nos fixo merecedoras de
varios distintivos e recoñecementos:
o Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, outorgada polo Principado de Asturias.
o Premio “Meninas” de Galicia 2020, en recoñecemento á defensa da igualdade e contra a violencia
machista. Concedido pola Delegación del Gobierno en Galicia.
o Distintivo Igualdad en la Empresa, concedido polo Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad.

3 Participando na elaboración da nova Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la
Adolescencia Frente a la Violencia (LOPIVI).
Memoria de Actividades 2020

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
EDUCACIÓN
DE CALIDADE

Proposta de educación emocional que se desenvolve en
Centros de Educación Infantil de toda Galicia.

EDUCACIÓN EMOCIONAL

MEDRANDO COMO FAMILIA

www.mundodemilu.org/gl/
Memoria de Actividades 2020
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O NOSO COMPROMISO COAS FAMILIAS FRONTE Á COVID-19
OFRECENDO APOIO PSICOSOCIAL
“Liña aberta de axuda para familias”
Habilitamos varias liñas de atención psicolóxica e acompañamento dirixidas a calquera familia con
dificultades cos seus nenos, nenas e adolescentes durante o confinamento.
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INFORMANDO E SENSIBILIZANDO
A través de infografías, vídeos, artigos, fomos informando sobre a evolución das medidas anticovid e o
afrontamento da situación de confinamento, actividades para realizar en familia, xestión emocional, etc…
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GARANTINDO O DEREITO Á EDUCACIÓN E AO OCIO DOS NENOS E NENAS VULNERABLES

Colaborando con Plan Internacional no
programa #quenadiesequedefuera
Durante todo o verán traballamos con Plan Internacional
prestando apoio psicosocial, reforzo educativo e ofrecendo
actividades de ocio e tempo libre a 133 adolescentes
vulnerables.
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Pechando a Fenda Dixital Educativa
O peche da actividade docente presencial fixo que moitos
nenos e nenas se atopasen con dificultades para seguir o curso.
A través do proxecto #ConectandoInfancia, a empresa
tecnolóxica Disashop doou 91 ordenadores e 81 conexións
inalámbricas ás familias coas que traballamos.
Grazas á colaboración do Centro Comercial Marineda City
puidemos adquirir material escolar e tecnolóxico por valor de
5.000 euros para 160 nenos e nenas participantes nos nosos
programas.
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Quen o FAI posible
Como ONG o noso traballo é posible grazas a PERSOAS, ORGANIZACIÓNS,
EMPRESAS E ENTIDADES comprometidas coa INFANCIA.

FINANCIADORES PÚBLICOS
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UNIVERSIDADES
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FINANCIADORES PRIVADOS

ENTIDADES COLABORADORAS
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PERSOAS SOCIAS
Durante o ano 2020 contamos co apoio de 273
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 2020

Transparencia
A Fundación Meniños cumpre coa Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno con respecto a transparencia en materia de contas públicas e financiadores, e a
Ley 10/2010, de prevención de blanqueo de capitales e de financiación del terrorismo.
Esta Fundación está rexistrada no Protectorado Único de Fundaciones de Competencia Estatal co
nº 239SND e é auditada anualmente desde a súa creación, recibindo resultado favorable en todos os
exercicios económicos.

PROCEDENCIA DA FINANCIACIÓN
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Colaboracións
Empresariais
e eventos

Contratación
Pública

31%
Subvencións públicas
autonómicas e locais

8%

Aportacións da
Cidadanía a través
do X do IRPF

3%

52%

Subvencións
de Fondos
Europeos

3%

Base Social
e autoxerado

3%
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DISTRIBUCIÓN DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS
No ano 2020 empregamos un orzamento de 1.659.459,77 €,
distribuídos da seguinte forma:
Integración
Familiar

45%

8%

Acollementos
Familiares

Punto de Encontro
Familiar

7%
Sensibilización Social
para a Protección á
Infancia e Xestión do
Coñecemento
Proxectos Educativos
e Preventivos

4%
3%

4%

Intervención
Terapéutica con
Nenos e Nenas
Vítimas de Abuso
Sexual

4%

Adopcións
de Nenos e Nenas con
necesidades especiais Galicia

Atención
Perinatal para
Mulleres en
Dificultade Social

3%

6%

3%

Intervención Terapéutica
con Mulleres Vítimas de
Violencia e Abuso Sexual

2%

Fomento da
Empregabilidade de Pais
e nais en dificultade social

Intervención
Terapéutica con Nenos
e Nenas Vítimas de
Violencia de Xénero
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6%
Adopcións
de Nenos e
Nenas con
Necesidades
Especiais Asturias
“Que nadie se quede
fuera” Plan Internacional

Responsabilidade
Social

CaixaProinfancia

2%

Atención
Familiar

1%
1%

1%
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Os dereitos da infancia, en corentena. “Teño dereiTo a dicir o que penso”
Con motivo do Día dos Dereitos da Infancia, realizamos unha serie de entrevistas a rapazas e rapaces de entre
11 e 18 anos participantes no Programa de Integración Familiar, dándolles a oportunidade de expresar as súas
vivencias e inquedanzas desde o comezo da COVID19 e como a pandemia afecta aos seus dereitos.
Estas son algunhas das cousas que nos contaron:

DEREITO Á SAÚDE

“

Sentes seguridade á hora de saír, ir á escola,
realizar actividades, etc.?
“Si, síntome seguro. A veces teño algo de
medo porque hai xente que non respecta as
normas pero si.”

28

MARCOS (NOME FICTICIO) 16 ANOS

“Non, porque nunca sei se a xente que me
rodea está positiva, o que fan, con quen
estiveron, etc.“
ÁLVARO (NOME FICTICIO) 14 ANOS

“

“Non porque non deixan estar coa familia e
os amigos.”
CARMEN (NOME FICTICIO) 16 ANOS

Cres que se tiveron en conta as túas
necesidades á hora de establecer as
normas (hixiénico-sanitarias) contra
a COVID-19?

“Si, penso que o problema é tan grave, que
as normas deben ser para todos igual. A
min a máscara afógame, pero entendo que
non queda máis remedio.”
CARLOS (NOME FICTICIO) 15 ANOS
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DEREITO Á EDUCACIÓN

“

“Co do tema de seguir as clases por ordenador,
creo que non estamos preparados coma
noutros países e fai falla ter moita disciplina.
Non é o mesmo organizarte ti que ter un
profesor que te axude. Fai falla ser súper
responsable”

Que recursos tiveches/estás tendo á túa
disposición para seguir o curso? Notaches
diferencias con respecto a outros
compañeiros e compañeiras á hora de
acceder a clases, recursos, materiais, etc.?

XAQUÍN (NOME FICTICIO) 15 ANOS

DEREITO AO DESCANSO E AO OCIO
“As miñas alternativas de ocio foron poucas, a maior
parte do tempo pasábaa facendo exercicios porque
se non non daba abasto para facer todas as tarefas.”

“

Que alternativas de ocio tiveches
desde o comezo da pandemia?

LUCÍA (NOME FICTICIO) 13 ANOS

“En corentena nada, só xogos interactivos con
amigos e amigas. No verán ía á praia e víaos. Agora
non, só na escola e só estou cunha amiga.”
MIRIAM (NOME FICTICIO) 18 ANOS

DEREITO Á INFORMACIÓN
“A información que estou recibindo non é suficiente
aínda que sí adecuada, fáltame un pouco máis de
información do que vai ocorrer despois. ”
MARIÁN (NOME FICTICIO) 12 ANOS

“A verdade é que este tema aburre xa. Hai un
momento no que desconectas. O de que en cada
sitio as medidas sexan unhas e que cambien dun
día para outro é confuso. Creo que sería mellor
que nos volvesen a confinar a todos e listo. ”

“

Cres que a información que vas
recibindo sobre restricións de
mobilidade, de horarios, de reunión…,
datos de contaxios, é suficiente e
axeitada?

XAQUÍN (NOME FICTICIO) 15 ANOS
Memoria de Actividades 2020
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Teléfono de axuda á infancia

30

Se tes menos de 18 anos e
necesitas axuda, alguén te
trata mal ou queres falar
dos teus problemas, chama
ao teléfono 116 111.
Chama tamén se sospeitas
que algunha nena ou neno
pode estar a ser maltratado
ou non está ben atendido.

Memoria de Actividades 2020

Que podes facer ti pola infancia?
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 garanta benestar e un desenvolvemento
adecuado.
•

VOLUNTARIADO

•

FAMILIA ACOLLEDORA OU ADOPTANTE

•

SOCIO, SOCIA OU DOANTE

•

LEGADO SOLIDARIO

•

COMPRA SOLIDARIA NA NOSA TENDA ONLINE

Hai moitas maneiras de
colaborar, entra na nosa páxina
web e encontra a túa:
www.meninos.org
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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

