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1. PRESENTACIÓN DA DIRECTORA XERAL
“25 anos de viaxe a prol da infancia”

Esta memoria amosa o traballo realizado no programa de integración familiar 
no ano 2021. Un programa pioneiro e un ano especial para a Fundación 
Meniños, no que cumprimos 25 anos percorrido na protección á infancia.  

Esta viaxe apaixonante comezou  GRAZAS A  este programa de integración familiar, 
pensado, deseñado e creado para ofrecer ás familias en situación de dificultade, unha 
oportunidade  para mellorar o funcionamento familiar e conseguir que todos os nenos 
e nenas poidan medrar nun ámbito familiar afectivo e protector, nun contorno BEN 
TRATANTE que propicie unha crianza saudable.

Porque a crianza compete a toda a sociedade. Porque TODAS as familias, todas 
as persoas, necesitan apoio nalgún momento das súas vidas. Porque o que ocorre 
na infancia condiciona as posibilidades de desenvolvemento pleno do ser humano. 
Porque non podemos esixir a nenos, nenas e adolescentes o que non depositamos 
neles. Criar é unha tarefa compartida.

Por iso, atender con coñecemento, respecto e compromiso as necesidades dos nenos 
e nenas, velar polos seus dereitos e  ofrecer apoios ás familias na súa labor de coidado,  

foron a nosa guía  POR ESTE CAMIÑO  de 25 anos  e a nosa contribución nun 

deber social  COMPARTIDO  que nos atinxe a todas as persoas.

No ano 2021 traballamos con 301 nenos e nenas e con 187 familias, 80 na área de 
preservación, 71 na área de reunificación e 36 na área de funcionalidade. Finalizamos 
a intervención con 51 nenos e nenas na área de preservación, dos cales, 42 puideron 
continuar vivindo na súa contorna familiar en condicións de seguridade e afecto (82%); 
31 nenos e nenas na área de reunificación, dos cales 22 puideron retornar á convivencia 
familiar (71%); e 18 na área de funcionalidade familiar, conseguindo a recuperación 
dun funcionamento parental mínimo no 80% das familias.

Celebramos o noso 25 aniversario, conscientes da nosa historia e os nosos vencellos con 
todas as persoas, familias, nenos e nenas, institucións e organizacións que  compartiron 
con nos esta viaxe de aprendizaxe, na procura dunha transformación social orientada 
á promoción da infancia, á valorización deste etapa da vida como o que é, o xerme de 
todo o noso potencial humano e social.
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A nosa viaxe continúa, asumindo novos retos, novas aprendizaxes para conseguir un 
decisivo impacto na vida das familias acadando cambios sustentables e transmisibles 
ás seguintes xeracións.

GRAZAS A TODAS POR ESTE CAMIÑO COMPARTIDO!

Xuntas fixemos posible esta viaxe e xuntas desexamos continuar a construír o camiño 
da transformación social da que formamos parte.  

Mónica Permuy López
Directora Xeral
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2. PRESENTACIÓN DA ENTIDADE

Fundación Meniños ofrece servizos de intervención familiar de calidade contrastada 
para nenos, nenas e adolescentes en situación de dificultade social e promove 
o seu dereito a medrar nun contorno familiar que asegure o seu benestar e  
desenvolvemento integral; intervindo, investigando, difundindo coñecemento,  
innovando sobre a súa atención e favorecendo a participación doutras persoas e  
entidades na promoción dunha cultura do bo trato á infancia e á adolescencia.

Somos unha entidade de acción social sen ánimo de lucro, especializada no ámbito da 
infancia e da adolescencia cun traballo orientado a garantir o dereito a vivir en familia.

Desenvolvemos este labor directamente a través de programas especializados de 
intervención familiar de carácter psico-socio- educativo e terapéutico, e programas 
de prevención e educación, e indirectamente a través da investigación e a innovación 
na atención ás necesidades emerxentes na infancia e na adolescencia en dificultade 
social e a difusión de coñecemento, aproveitando ao máximo as sinerxías entre os 
diferentes axentes dos sistemas de protección, de educación e de saúde, en torno á 
persoa.

Actuamos cun enfoque positivo e valorativo das persoas, establecendo unha relación 
de axuda xenuína, respectuosa e colaboradora que as axude a volver crer nas súas 
competencias e habilidades, conectando aos pais e nais cos seus propios procesos de 
crianza para comprender e conectar cos fillos e fillas e vinculando as familias coas súas 
comunidades, tecendo redes formais e informais de apoio entre as persoas.

En Meniños esforzámonos cada día por amosar que os nenos e as nenas non son 
un asunto privado, as súas necesidades e dereitos compétennos a toda a sociedade, 
pois a infancia é un período transcendental da vida que condiciona as posibilidades 
de desenvolvemento  pleno  do  ser  humano. Dispor dun fogar que proporcione 
seguridade emocional e física é a necesidade máis básica para un desenvolvemento 
san e positivo.

A través do noso traballo, aspiramos a converternos nunha organización de referencia 
no campo da intervención familiar, contribuíndo á transformación social: nenos e 
nenas protexidas, construíndo o seu presente e garantes do seu futuro, familias sas, 
protectoras, produtivas e partícipes da sociedade na que viven e sociedades fortes, 
cohesionadas, solidarias, motores de cambio e crecemento sostible.
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2.1. As nosas liñas estratéxicas: 

• INTERVENCIÓN FAMILIAR:

A nosa actividade principal é a intervención familiar con nenos, nenas e adolescentes 
e as súas familias, situando como prioridade o interese superior da persoa menor 
de idade, buscando responder á necesidade máis básica e fundamental para un 
desenvolvemento san, especialmente na primeira infancia, de dispor dun fogar que 
garanta a seguridade emocional e física.

Actuamos desde unha perspectiva ecosistémica, ao entender ás familias dentro do 
contexto comunitario e sociocultural do que forman parte, cun traballo que se centra 
nos recursos e nas posibilidades das persoas, que as axude a recuperarse e proxectarse 
de forma positiva no futuro, fomentando a súa autonomía e responsabilización, dentro 
dun marco integrador e xerador de sinerxías conectado coa rede de apoio natural e 
formal das familias.

Neste novo período de planificación estratéxica, identificamos as liñas de actuación 
indispensables para levar adiante a nosa misión e os obxectivos que queremos lograr 
en cada unha delas, mantendo o traballo nas áreas de actuación consolidadas, á vez 
que abrimos novos horizontes de intervención en consonancia coas necesidades 
sociais identificadas.

• SENSIBILIZACIÓN E INCIDENCIA SOCIAL PROPOSITIVA:

Implicados na construción dunha sociedade comprometida coas necesidades e 
dereitos da infancia e das súas familias, unha liña de actuación fundamental debe 
pivotar no labor de incidencia social, influíndo nas políticas públicas dirixidas á defensa 
e á promoción dos dereitos da infancia e da adolescencia en situación de dificultade 
social.

Ademais, debemos de favorecer a implicación da sociedade civil na construción dunha 
sociedade ben tratante para a infancia e a adolescencia, a través do desenvolvemento 
de accións preventivas, educativas e divulgativas.

• ESTABLECEMENTO DE ALIANZAS:

A nosa concepción da acción social como unha acción transformadora, que persegue 
a mellora da calidade de vida da infancia e da adolescencia e das súas familias, 
impúlsanos claramente a continuar promovendo os vínculos entre as institucións e as 
organizacións que permitan que o terceiro sector gañe forza e dimensión.
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• COÑECEMENTO, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN:

Xerar coñecemento, avaliar programas e incorporar melloras que permitan reforzar 
a nosa misión, completala e consolidala, coa guía e o control científico de persoal 
experto universitario.

2.2. A nosa Experiencia en Intervención Familiar

Fundación Meniños conta cunha traxectoria de 25 anos desenvolvendo programas de 
protección á infancia en Galicia, Asturias e Madrid, colaborando coas institucións e 
Administracións Públicas no desenvolvemento das políticas de protección á Infancia, 
a través de programas especializados de intervención familiar. O noso coñecemento 
e as nosas actuacións están baseadas na experiencia acumulada na prestación dos 
seguintes servizos:

1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR (Galicia)

2. PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR (Pontevedra)

3. PROGRAMA DE ACOLLEMENTO TEMPORAL (“Familias Paraguas”, Comunidad de 
Madrid)

4. PROGRAMA DE ACOLLEMENTOS E ADOPCIÓNS ESPECIAIS (“Se Buscan Abrazos”, 
Principado de Asturias)

5. PROGRAMA DE ATENCIÓN A NENOS E NENAS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO 
(A Coruña e Pontevedra)

6. PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR (Pontevedra)

7. PROXECTO BRÚJULA (A Coruña e Vigo)

8. PROGRAMA DE ATENCIÓN PRENATAL E PERINATAL (Galicia)

9. PROGRAMA DE ATENCIÓN A MULLERES VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL (Galicia)

10. PROGRAMA DE ATENCIÓN A NENOS E NENAS VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL  
(Galicia)

11. PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA (Galicia)
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2.3 Xeración de valor social e difusión do coñecemento.    
Investigación e innovación

2.3.1. Experiencia en investigación e innovación en colaboración coa 
universidade

Traballamos en estreita colaboración, a través de convenios específicos con diferentes 
universidades, co obxectivo de manter unha liña de investigación e innovación nos 
nosos proxectos que nos permitan avaliar os resultados dos nosos programas, optimizar 
a calidade e eficiencia destes e desenvolver novas prácticas de intervención acordes 
coas novas necesidades emerxentes. Esta colaboración permitiu desenvolver varios 
estudios e protocolos de intervención sobre infancia e adolescencia en dificultade 
social: 

• Avaliación de resultados en el Programa de Integración Familiar de Fundación 
Meniños (2009): unha investigación pioneira no noso país, que recolle os 
resultados obtidos no Programa de Integración Familiar desenvolvido en Galicia 
durante o período 1994-2004. Dispoñible para a súa consulta na páxina web:  
https://meninos.org/gl/que-facemos/xeracion-e-transferencia-de-conecemento/

• Manual de intervención para adolescentes e familias en conflito: é unha guía 
de intervención familiar dirixida a profesionais que traballan con familias con 
adolescentes en situación de conflito, confeccionada cunha dobre orientación: 
ofrecer unha guía práctica de tratamento para estas familias, fundamentada nas 
evidencias acumuladas na investigación e nos resultados das nosas experiencias 
de intervención, que permita o tratamento directo coa poboación destinataria e 
tamén a formación e adestramento de calquera profesional que traballe con este 
colectivo, pois ofrece unha formulación da terapia familiar que calquera profesional 
podería incorporar (total ou parcialmente) ao seu contexto e estilo de traballo. 
En colaboración coa UIICF da UDC. Dispoñible para a súa consulta na páxina web:  
https://meninos.org/gl/que-facemos/xeracion-e-transferencia-de-conecemento/

• Guía de intervención: “Impacto de la violencia de Género sobre niños, niñas y 
adolescentes (2012)”: unha guía de tratamento para a infancia vítima de violencia de 
xénero, que centra a intervención nas necesidades da infancia sometida a situación 
de violencia de xénero e no seu axeitado tratamento, froito dunha colaboración 
co Goberno de Azores e a Universidade da Coruña. Dispoñible para a súa consulta 
na páxina web: https://meninos.org/gl/que-facemos/xeracion-e-transferencia-de-
conecemento/

• Programa de Integración Familiar: investigación para la validación y 
optimización (2018): un traballo de revisión, validación e optimización do 
programa á luz do enfoque socioeducativo de mellora das competencias familiares:  
https://meninos.org/gl/que-facemos/xeracion-e-transferencia-de-conecemento/

 https://www.meninos.org/publicaciones_tecnicas_es.html 
 https://www.meninos.org/publicaciones_tecnicas_es.html 
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2.3.2 PREVENCIÓN E EDUCACIÓN: promoción dunha cultura do bo trato á 
infancia e do exercicio dunha parentalidade positiva.

Dedicamos importantes recursos e esforzos á creación de materiais de carácter 
educativo e preventivo dirixidos aos nenos e nenas de educación infantil e primaria, 
para traballar a través dos colexios e entidades de tempo libre na construción 
dun ambiente familiar positivo, protector e dador de bo trato, contribuíndo ao 
exercicio dunha parentalidade positiva e á promoción de actitudes de solidariedade, 
responsabilidade e participación no coidado á infancia. 

Estes materiais distribúense de forma completamente gratuíta e están accesibles 
para todo o público a través da páxina web http://www.mundodemilu.org, un portal 
educativo deseñado especificamente para o público infantil co obxectivo de achegar 
aos nenos e nenas e ás persoas que desenvolven labores educativos os contidos 
educativos e preventivos de MENIÑOS.

Compromiso e Responsabilidade Social

MENIÑOS ofrece ás institucións, administracións, empresas e sociedade en xeral a 
posibilidade de colaborar nestas iniciativas, coa vocación como Fundación de ofrecer 
unha vía á participación activa no coñecemento e defensa dos dereitos da infancia 
e a adolescencia e co convencemento de que a ambición da nosa misión require a 
participación e a colaboración de todas e todos. Conscientes de que o exercicio da 
responsabilidade social esixe a máxima transparencia e rigor, MENIÑOS somete o labor 
da Fundación ás auditorías económicas e de boas prácticas que mostran o adecuado 
funcionamento da organización en todos os seus proxectos:

1. TRANSPARENCIA: AUDITORÍAS E CERTIFICACIÓNS

• Auditoría económica realizada por Capellá Auditores. 

• Auditoría de protección de datos.

• Certificación de calidade ISO 9001:2015. ES101245-1 (Bureau Veritas Certification).

•Distintivo Empresa Familiarmente Responsable (ES-189/2021/Másfamilia) e 
Certificado en Conciliación  ES-279/2021/LRQA)

http://www.mundodemilu.org
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2. RECOÑECEMENTOS: DISTINCIÓNS POLO NOSO TRABALLO

• Premio ao compromiso social de la Fundación Pfizer (2007).

• Premio Bip-Bip á mellor páxina web dunha ONG infantil (2007).

• Premio Cruz Roja de boas prácticas en inclusión social (2008).

• Premio Fundación Corresponsables ao mellor proxecto educativo e preventivo 
dunha ONG (2011).

• Premio Picapeixe ao proxecto “Conecta” na modalidade de proxectos socioeducativos 
(2012).

• Premio “Ciudadanos” en recoñecemento ao traballo coa infancia e a adolescencia 
en situacións de dificultade social (2013).

• Premio “Pontevedreses del Año” (2013).

• Premio “Buenas prácticas” aos nosos proxectos educativos e preventivos, outorgado 
por UNICEF España na convocatoria do certame CAI y Buenas Prácticas 2016.

• Mención especial na XXI edición do Premio Tierno Galván á Solidariedade e os 
valores humanos (2017).

• Premio Cenor á Solidaridade outorgado ao proxecto “Construíndo futuros dende o 
bo trato” (2017).

• Recoñecemento polo Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social  ao 
Programa de Integración, como programa promotor de parentalidade positiva (2019).

• Premio Meninas 2020, concedido polo Goberno de España a través da Delegación do 
Goberno en Galicia polo traballo a favor da igualdade e contra a violencia de xénero, 
a proposta da Subdelegación do Goberno en Ourense.

• Premio José Luis Pinillos a la excelencia 2020, na categoría de Entidade Socialmente 
Excelente, outorgado pola Fundación Española para a Promoción y el Desarrollo 
Científico y Profesional de la Psicología PSICOFUNDACIÓN. 

• Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad concedido polo Principado de Asturias. 

• Premio Solidario Cidade de Ferrol (2020), concedido polo Concello de Ferrol.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN DO SERVIZO
XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE SOCIAL DETECTADA

Os nenos, nenas e adolescentes, base fundamental do presente e futuro da sociedade, 
deben ser obxecto dun coidado e atención especial, traducidos nunha estratexia e 
normativas específicas.

A resposta ofrecida polo Programa de Integración Familiar intégrase na Estratexia 
Galega de Infancia e Adolescencia (EGIA 2018-2020), que prevé actuacións a través 
das cales se pretende promover a preservación da unidade familiar como primeira 
alternativa nas familias en risco, e garantir as necesidades básicas de nenos, nenas 
e adolescentes no seu ámbito familiar, facendo posible a rápida integración nun 
medio seguro na súa familia de orixe nos casos de desprotección nos que foi precisa 
a separación (LIÑA ESTRATÉXICA 3. PARA A INTERVENCIÓN EN SITUACIÓNS DE 
DIFICULTADE, RISCO E CONFLITO PERSOAL, FAMILIAR, ESCOLAR E SOCIAL).

No marco desa liña estratéxica, o obxectivo estratéxico de desenvolver unha 
intervención integral, que teña en conta as diferenzas individuais, de xénero e os 
contextos sociofamiliares, dirixida a nenos, nenas e adolescentes que se atopen 
en situacións de gran vulnerabilidade, incluídas aquelas que sexan responsables 
penalmente segundo a lexislación aplicable artéllase co obxectivo operativo 3.3.: 
Promover a preservación da unidade familiar como primeira alternativa nas familias 
en risco e garantir a cobertura das necesidades biolóxicas, psicolóxicas, emocionais e 
sociais de nenos, nenas e adolescentes no seu ámbito familiar, facendo posible a rápida 
integración nun ambiente seguro na familia de orixe nos casos de desprotección nos 
que foi precisa a separación, onde se inclúen como actuacións:

3.3.2 Reforzo das actuacións dirixidas a mellorar a situación das familias a través de 
medios técnicos que favorezan a preservación a e reunificación familiar.

3.3.3 Deseño e posta en marcha dun itinerario de seguimento das nenas, nenos e 
adolescentes e das súas familias tras a reunificación.

3.3.4 Impulso dos servizos de educación e apoio familiar.

O marco competencial, no ámbito autonómico galego, nace do Estatuto de  
Autonomía nos apartados 23 e 24 do seu artigo 27. No seu desenvolvemento, o  
artigo 41 da Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á convivencia de Galicia 
atribúe competencias á:
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“1. A Xunta de Galicia, no exercicio das competencias que ten atribuídas en materia de 
infancia e adolescencia: a) A través do organismo competente en materia de servizos 
sociais, levará a cabo: 1.º) A protección e asistencia das e dos menores que se atopen 
en situación de posible desprotección ou desamparo. 2.º) A tutela das persoas meno-
res desamparadas e o exercicio das funcións de protección delas segundo a lexislación 
vixente”, así como “5.º) A creación e xestión, avaliación e seguimento dos centros e 
programas necesarios para o desenvolvemento das competencias anteriores”.

O marco normativo xustificativo destas actuacións vén definido por:

1.      En xeral, o deber de todos os poderes públicos de asegurar a protección social, 
económica e xurídica da familia e, dentro desta, con carácter singular, a protección 
integral dos fillos e fillas e a protección aos nenos e nenas nos termos dos acordos 
internacionais que velan polos seus dereitos, de acordo cos principios reitores reco-
lleitos no artigo 39 da Constitución Española, salientando a Convención dos Dereitos 
do Neno.

2.      No ámbito estatal, o marco xurídico de protección á infancia e á adolescencia 
artéllase ao redor da Lei Orgánica 1/1996, de Protección Xurídica do Menor e de mo-
dificación parcial do Código Civil e da Lei de Axuizamento Civil (en adiante, LOPXM), 
e o Código Civil (en adiante, CC), coas substanciais modificacións introducidas no ano 
2015 pola Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do sistema de protección á 
infancia e á adolescencia e mais pola Lei Orgánica 8/2015, de 22 de xullo, de mo-
dificación do sistema de protección á infancia e á adolescencia, entre elas o artigo 
19 bis LOPXM, sobre garda e tutela, no cal se dá carta de natureza aos programas de 
integración familiar, ao indicar dentro das “Disposicións comúns a garda e tutela” que 
“1. Cando a Entidade Pública asuma a tutela ou garda do menor elaborará un plan 
individualizado de protección que establecerá os obxectivos, a previsión e o prazo das 
medidas de intervención a adoptar coa súa familia de orixe, incluído, no seu caso, o 
programa de reintegración familiar”, de maneira que “2. Cando do prognóstico se de-
rive a posibilidade de retorno á familia de orixe, a Entidade Pública aplicará o progra-
ma de reintegración familiar, todo iso sen prexuízo do disposto na normativa relativa 
aos menores estranxeiros non acompañados”. De feito, en concordancia, o novo ar-
tigo 172 ter. do Código Civil refírese á “reintegración” familiar, e non á “reinserción”, 
como antes aludía esa normativa civil.
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3.     Ademais da protección xurídica dispensada polas normativas específicas, en con-
creto, a Lei Orgánica 8/2021, de 4 de xuño, de protección integral á infancia e a ado-
lescencia fronte á violencia (LOPIVI), en particular co dereito á atención integral do 
seu artigo 12, que prevé para as vítimas de violencia unha atención integral que com-
prenda medidas de protección, apoio, acollida e recuperación. E mais as normativas 
de violencia de xénero ou de igualdade entre homes e mulleres, tanto estatais como 
autonómicas, de discapacidade ou de dependencia, de protección de testemuñas ou 
de asistencia xurídica gratuíta, ou responsabilidade penal da persoa menor de idade 
ou normativas autonómicas específicas. Debendo terse en conta tamén as recentes 
modificacións do regulamento de estranxeiría para nenos, nenas e adolescentes de 
nacionalidade estranxeira sen familia (Real Decreto 903/2021, de 19 de outubro) e da 
capacidade xurídica en xeral (Lei 8/2021, de 2 de xuño), en especial as súas medidas 
de apoio e mais a modificación da tutela e garda de menores (artigos 199 a 238 CC).

4.      No ámbito autonómico galego, artéllase ao redor Lei 3/2011, do 30 de xuño, de 
apoio á familia e á convivencia de Galicia (artigos 46 e 47) en relación coa Lei 2/2006, 
do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia (artigo 6.3: “principio da consecución da 
integración sociofamiliar dos nenos, nenas e adolescentes, garantindo, sempre que 
sexa posible, a permanencia no seu ambiente familiar e contorna comunitaria”) e, en 
canto aínda resulta aplicable se non contradí normas superiores, o Decreto 42/2000, 
do 7 de xaneiro polo que se refunde a normativa reguladora vixente en materia de 
familia, infancia e adolescencia.

Neste marco créase o convenio de colaboración entre a citada Administración auto-
nómica, actualmente en vigor, e a FUNDACIÓN MENIÑOS para a realización do PRO-
GRAMA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR, nas súas tres áreas:

Reunificación Familiar.

Preservación Familiar.

Funcionalidade Familiar.
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3.1 DENOMINACIÓN

Programa de Integración Familiar.

3.2 PERÍODO DE FUNCIONAMENTO

Memoria correspondente ao ano 2021. 

3.3 ÁMBITO TERRITORIAL

O Programa de Integración Familiar é un programa promovido pola Consellería 
de Política Social da Xunta de Galicia, e que desenvolve a Fundación Meniños, en 
colaboración con todos os axentes implicados na protección á infancia, a través 
dos equipos de Integración Familiar, situados en cada unha das catro provincias da 
Comunidade Autónoma de Galicia; con sedes na Coruña, Lugo, Ourense e Vigo.

3.4 PERSOAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA

Son persoas beneficiarias deste programa as familias e os nenos, nenas e adolescentes 
propostos pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica.

O Equipo de Integración Familiar en Galicia está composto por 18 especialistas en 
Intervención Familiar (4 en Lugo, 3 en Ourense, 6 na Coruña e 5 en Vigo), ademais 
de persoal de dirección e coordinación do programa, apoio para tarefas de xestión, 
calidade e formación, e persoal voluntario para o desenvolvemento de tarefas 
complementarias coas familias, nenos e nenas.

Traballamos cunha poboación aproximada de 136 familias en curso, que poden estar 
nalgunha das tres áreas de actuación que cobre o programa.

• Preservación familiar: nenos, nenas e adolescentes nunha situación de risco de 
desprotección, onde a intervención pretende, a través da redución dos factores de 
risco e a potenciación dos factores de protección, evitar a separación dos nenos e 
nenas da súa contorna familiar.

• Reunificación familiar: nenos, nenas e adolescentes residentes en centros de 
protección ou en familias de acollida e as súas familias, nas que a intervención 
pretende unha reunificación familiar definitiva en condicións de seguridade e afecto 
coa súa familia de orixe.
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• Funcionalidade familiar: nenos, nenas e adolescentes nunha situación de risco 
dado as dinámicas de deterioración profunda na que están as súas familias e onde a 
intervención pretende romper a dinámica e que a familia adquira unha funcionalidade 
mínima e necesaria con dous obxectivos:

- Pasar posteriormente ás áreas de preservación ou reunificación.

- Que a familia adquira a estrutura, funcionalidade e estabilidade suficientes para que, 
se non pode facerse cargo dos fillos e fillas, acepte e comprenda a necesidade dunha 
separación e poida ser unha referencia positiva para ps seus fillos e fillas a través 
de contatos e visitas, contribuíndo desta maneira a dotar de funcionalidade a todas 
as familias, evitando situacións de grave desvinculación, precariedade, marxinación e 
exclusión social.

3.5 OBXECTIVOS DO PROGRAMA

OBXECTIVO XERAL

O programa parte da premisa de que gran parte das familias con algún dos seus 
membros nun centro de protección ou en situación de risco de que isto ocorra 
poden, cun apoio idóneo, chegar a superar e solucionar as súas dificultades e crear 
unhas relacións adaptativas que posibiliten o agrupamento familiar en condicións de 
seguridade e afecto.
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O programa efectúa una intervención familiar integral (psico-socio-educativa) dirixida 
a todo o sistema familiar, para cambiar en positivo a dinámica familiar, conseguindo 
unha adecuación parental suficiente, contribuíndo decisivamente á melloría do 
funcionamento do sistema familiar e de cada un dos seus membros.

O obxectivo xeral nas áreas de preservación e reunificación familiar consiste en 
recuperar e potenciar os recursos e as competencias para a crianza e corrixir o déficit 
existente nas familias, de maneira que se garanta o desenvolvemento integral dos 
nenos e nenas e a cobertura das necesidades básicas por parte das figuras parentais.

O obxectivo xeral na área de funcionalidade é desenvolver un traballo intensivo previo 
de restablecemento dunha funcionalidade ou adecuación parental mínima, previa á 
intervención familiar especializada propia das outras dúas áreas de preservación e 
reunificación, dirixido a familias nas que se advirte unha grave deterioración familiar, 
cun nivel de desestruturación de complexidade elevada, que impide que poidan 
recuperar condicións protectoras nos dous anos previstos de intervención previstos 
nas outras dúas áreas, posibilitando unha intervención de urxencia que free o grave 
deterioro familiar.

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS

1.En común ás tres áreas de intervención: contribuír, a nivel teórico, a un coñecemento 
más preciso das necesidades derivadas das situacións de risco e desprotección, 
promovendo a investigación e a innovación para a mellora continua das estratexias e 
técnicas de intervención. 

2. Reunificación Familiar: mellorar a situación socio-persoal dos nenos, nenas e 
adolescentes atendidos, intervindo directamente nos seus núcleos familiares de 
referencia para favorecer un pronto e eficaz desinternamento; ou reincorporación 
desde familia acolledora.

 2.1. Promovendo cambios na familia de orixe ou extensa, que permitan o  
 retorno do neno ou nena ao fogar e estimulando a participación activa da 
 familia na mellora da súa situación familiar. 

 2.2. Promovendo cambios nos nenos, nenas e adolescentes para facilitar a súa  
 integración social e familiar e actuando terapeuticamente para minimizar e re 
 parar as posibles consecuencias negativas da súa historia vital. 

 2.3. Consolidando as reunificacións co apoio técnico necesario.

 2.4. Propondo e preparando outras medidas que supoñan cambios que mello 
 ren a situación dos nenos e nenas atendidos no programa, se a reunificación  
 en familia de orixe non é posible.
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3. Preservación Familiar: potenciar os recursos protectores das familias e corrixir 
os seus déficits para prever e evitar a separación do neno ou nena da súa contorna 
familiar.

 3.1. Promovendo e consolidando cambios na familia de orixe ou extensa que  
 eviten a separación do neno ou nena da súa contorna familiar.

 3.2. Realizando unha intervención temperá nos núcleos familiares que facilite  
 e reforce o adecuado desenvolvemento psico-socio-educativo dos nenos,  
 nenas e adolescentes. 

4. Funcionalidade Familiar: promover a funcionalidade familiar mínima ou adecuación 
parental mínima, para que os pais e nais constitúan unha referencia positiva para 
os seus fillos e fillas, cando hai graves problemas de desvinculación e precariedade 
familiar.

5. Colaborar coa Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da 
Consellería de Política Social e co conxunto da rede, co fin de mellorar o sistema de 
protección á infancia en dificultade social, especialmente nas situacións de malos 
tratos infantís.

 5.1. Coordinándose cos ETM dependentes da Dirección Xeral de Familia,     
 Infancia e Dinamización Demográfica.

 5.2. Colaborando co persoal de dirección e educación dos centros de    
 protección á infancia que participen no Programa.

 5.3. Facendo un labor de coordinación con todas aquelas instancias 
(sociais,  educativas,  sanitarias, etc.) que teñan que ver cos casos atendidos.    
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4. CASOS ATENDIDOS NO 2021

4.1 NENOS, NENAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS EN 
INTEGRACIÓN FAMILIAR

O número de nenos, nenas e adolescentes atendidos no 2021 foi de 301.

Nenos e Nenas atendidos

Nenos e nenas atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Reunificación familiar 33 19 14 38 104

Preservación familiar 40 51 23 27 141

Funcionalidade 34 12 7 3 56

TOTAL 107 82 44 68 301

O nº total de familias 1 atendidas durante o 2021 foi de 187 distribuíndose por áreas de intervención 
e provincias da seguinte forma:

1 Todos os datos das “familias” compleméntanse nas táboas correspondentes co detalle da diferenciación do xénero das persoas 

que as compoñen.

A Coruña; 35%

Lugo; 27%

Pontevedra; 25%

Ourense ; 15%
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Familias Atendidas 

Familias atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Reunificación familiar 19 14 7 31 71

Preservación familiar 25 28 10 17 80

Funcionalidade 21 9 3 3 36

TOTAL 65 51 20 51 187

A Coruña; 35%

Lugo; 27%

Pontevedra; 25%

Ourense ; 15%
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4.2 NENOS, NENAS E ADOLESCENTES EN LISTA DE ESPERA PARA 
O PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR A 31/12/2021

Nenos e nenas en 
espera A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

TOTAL 9 13 0 9 31

Familias en espera A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

TOTAL 7 8 0 5 20

4.3 DATOS ÁREA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Traballamos para mellorar a situación socio-familiar e persoal dos nenos, nenas e 
adolescentes que tiveron que ser separados das súas familias e residen en centros 
de acollida ou en familias acolledoras. Intervimos directamente nos seus núcleos 
familiares de referencia para favorecer a reunificación familiar.

1. Nenos, nenas e familias atendidas na área de reunificación no ano 2021:

Nenos e nenas 
atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Nenos 14 14 10 19 57

Nenas 19 5 4 19 47
TOTAL 33 19 14 38 104

Os 104 nenos e nenas atendidos en 2021 corresponden a 71 familias.

Familias atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Homes 15 10 3 17 45
Mulleres 18 14 7 20 59

TOTAL familias 19 14 7 31 71
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2. Nenos e nenas dados de alta en 2021 (casos novos)

Do total de casos atendidos en 2021, entraron como novos casos da área de  
Reunificación Familiar os seguintes.

Altas nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Reunificación familiar 9 6 1 10 26
Nenos 3 5 0 6 14
Nenas 6 1 1 4 12

Os 26 nenos e nenas dados de alta en 2021 corresponden a 19 familias.

Altas familias A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Reunificación familiar 5 4 1 9 19
Homes 4 3 1 3 11

Mulleres 5 4 1 7 17

3. Nenos, nenas e familias dados de baixa en 2021

Do total de nenos e nenas cos que se traballou durante 2021, finalizouse a 
intervención con 31 nenos, nenas e adolescentes, coa seguinte distribución por 
provincias:

Baixas nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Reunificación familiar 8 4 9 10 31

Nenos 4 4 7 6 21
Nenas 4 0 2 4 10

Os 31 nenos e nenas dados de baixa en Reunificación Familiar corresponden a 22      
familias, distribuíndose da seguinte forma:

Baixas familias A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Reunificación familiar 6 4 4 8 22

Homes 5 4 2 6 17
Mulleres 6 4 4 6 20
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4. Nenos, nenas e familias en curso a 31 de decembro de 2021

A 31 de decembro de 2021 o número de nenos, nenas e adolescentes cos que se se-
guía a traballar era de 73 na área de reunificación familiar.

Nenos e nenas en 
curso (decembro) A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Nenos 10 10 3 13 36
Nenas 15 5 2 15 37
TOTAL 25 15 5 28 73

Os 73 nenos e nenas que seguían en curso a 31 de decembro de 2021  
corresponden a 49 familias, distribuíndose por provincias da seguinte maneira:

Familias en curso  
(decembro) A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Reunificación familiar 13 10 3 23 49

Homes 10 6 1 11 28
Mulleres 12 10 3 14 39

  

4.4 DATOS ÁREA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR

Potenciamos os recursos protectores das familias, promovendo cambios que eviten a 
separación dos nenos e das nenas do seu ambiente familiar.

1. Nenos, nenas e familias atendidas na área de preservación no ano 2021

Nenos e nenas  
atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Nenos 17 33 11 20 81
Nenas 23 18 12 7 60
TOTAL 40 51 23 27 141

Os 141 nenos e nenas atendidos en 2021 correspóndense a 80 familias.
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Familias atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Homes 12 15 4 13 44

Mulleres 26 27 10 16 79
TOTAL familias 25 28 10 17 80

2. Nenos, nenas e familias dados de alta no ano 2021 (casos novos)

Do total dos 141 casos atendidos en 2021, entraron como novos casos da área de 
Preservación Familiar os seguintes:

Altas nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Preservación familiar 11 20 0 5 36

Nenos 5 14 0 4 23
Nenas 6 6 0 1 13

Os 36 nenos e nenas dados de alta en 2021 corresponden a 23 familias, distribuídose 
por provincias da seguinte maneira:

Altas familias A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Preservación familiar 7 11 0 5 23

Homes 3 6 0 5 14
Mulleres 7 10 0 4 21

3. Nenos, nenas e familias dadas de baixa no ano 2021

Foron dados de baixa 51 nenos e nenas coa seguinte distribución por provincias:

Baixas nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Preservación familiar 12 14 16 9 51

Nenos 8 7 8 7 30
Nenas 4 7 8 2 21
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Os 51 nenos e nenas dados de baixa durante o 2021 corresponden a 25 familias, dis-
tribuíndose por provincias da seguinte maneira:

Baixas familias A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Preservación familiar 7 7 6 5 25

Homes 3 5 3 4 15
Mulleres 8 6 6 5 25

4. Nenos, nenas e familias en curso a 31 de decembro de 2021

A 31 de decembro de 2021 o número de nenos, nenas e adolescentes cos que se se-
guía traballar era 90 en Preservación familiar.

Nenos e nenas en curso 
(decembro) Preservación A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Nenos 9 26 3 13 51
Nenas 19 11 4 5 39
TOTAL 28 37 7 18 90

Os 90 nenos e nenas que seguían en curso a 31 de decembro de 2021 corresponden 
a 55 familias, distribuíndose por provincias da seguinte maneira:  
 

Familias en curso  
(decembro) A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Preservación familiar 18 21 4 12 55
Homes 9 10 1 9 29

Mulleres 18 21 4 11 54

 

4.5 DATOS ÁREA DE FUNCIONALIDADE FAMILIAR

Intervimos coas familias para romper a dinámica de deterioro grave e que a familia 
adquira a funcionalidade mínima necesaria para constituír unha referencia positiva 
para os seus fillos e fillas. 
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1. Nenos, nenas e familias atendidas na área de funcionalidade no ano 2021  

Nenos e nenas 
atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Nenos 21 6 6 1 34
Nenas 13 6 1 2 22
TOTAL 34 12 7 3 56

Os 56 nenos e nenas atendidos en 2021 corresponden a 36 familias.

Familias atendidas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Homes 9 6 2 3 20
Mulleres 22 7 3 1 33

TOTAL familias 21 9 3 3 36

2. Nenos, nenas e familias dados de alta no ano 2021 (casos novos)

Altas  
nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Funcionalidade 
familiar 10 8 1 3 22

Nenos 7 5 1 1 14
Nenas 3 3 0 2 8

Os 22 nenos e nenas dados de alta en 2021 corresponden a 16 familias, distribuíndose 
por provincias da seguinte maneira:

Altas familias A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Funcionalidade  
familiar 6 6 1 3 16

Homes 2 5 0 3 10
Mulleres 7 4 1 1 13
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3. Nenos, nenas e familias dados de baixa no ano 2021

Foron dados de baixa 18 nenos e nenas coa seguinte distribución por provincias:

Baixas
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

nenos e nenas
Funcionalidade familiar 4 8 3 3 18

Nenos 2 4 2 1 9
Nenas 2 4 1 2 9

Os 18 nenos e nenas dados de baixa durante o 2021 corresponden a 12 familias, 
distribuíndose por provincias da seguinte maneira:

Baixas familias A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Funcionalidade familiar 3 6 1 2 12
Homes 2 4 1 2 9

Mulleres 3 5 1 1 10

4. Nenos, nenas e familias en curso a 31 de decembro de 2021

A 31 de decembro de 2021 o número de nenos, nenas e adolescentes cos que se se-
guía a traballar era de 38 en funcionalidade familiar.

Nenos e nenas en 
curso (decembro) A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Nenos 19 2 4 0 25
Nenas 11 2 0 0 13
TOTAL 30 4 4 0 38

Os 38 nenos e nenas que seguían en curso a 31 de decembro de 2021 correspon-
den a 24 familias, distribuíndose por provincias da seguinte maneira: 
 

Familias en curso  
(decembro) A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Funcionalidade familiar 18 3 2 1 24
Homes 7 2 1 1 11

Mulleres 19 2 2 0 23
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5. CARACTERÍSTICAS DA POBOACIÓN 
ATENDIDA: PERFIL 
 

TOTAL FAMILIAS ATENDIDAS: 187

FAMILIAS TOTAL
MULLERES 171

HOMES 109
NENAS 129
NENOS 172

5.1 IDADE DAS PERSOAS REFERENTES FAMILIARES
 

Idade das persoas referentes Homes Mulleres
Nº % Nº %

18-30 anos 18  16,51% 36  21,05% 
31-40 anos 33  30,28% 74  43,27% 
41-50 anos 40  36,70% 43  25,15% 
51-60 anos 17  15,60% 16  9,36% 
+ 60 anos 1  0,92% 2  1,17% 

Total 109 171

5.2 NÚMERO DE FILLOS E FILLAS

Número de  
fillos e fillas

Familias
Nº %

1 84 44,92%
2 52 27,81%
3 37 19,79%

>3 14 7,49%
Total 187

Características (Frecuencia) Nenos Nenas
Discapacidade física 5 3

Discapacidade psíquica 10 5
Diagnóstico de saúde mental 20 8

Dificultades académicas 25 15
Dificultades relacionais 46 31
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5.3 IDADES DOS NENOS E NENAS COS QUE SE TRABALLOU
 

Idade dos nenos e nenas Nenos Nenas
Nº % Nº %

0-2 anos 28  16,28% 9  6,98% 
3-5 anos 34  19,77% 19  14,73% 

6-11 anos 61  35,47% 45  34,88% 
12-15 anos 27  15,70% 32  24,81% 
16-18 anos 22  12,79% 24  18,60% 

Total 172 129

5.4 ESTRUTURA FAMILIAR

Estrutura das familias atendidas Nº %
Monoparental home 18 9,63%

Monoparental muller 80  42,78% 
Persoas proxenitoras separadas 16  8,56%

Reconstituída 31  16,58% 
Biparental 42  22,46% 

Total 187

Estrutura núcleos de referencia (Frecuencia) Nº %
Adopción 2  1,07% 

Familias en situación de monoparentalidade 94  50,27% 
Acollemento familia allea 7  3,74% 

Acollemento familia extensa 16  8,56% 
Familia multinuclear 6  3,21% 

Familias interxeracionais 18 9,63% 
Familias interculturais 17  9,09% 
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5.5 NIVEL FORMATIVO DAS PERSOAS REFERENTES
 

Nivel formativo Homes Mulleres
Nº % Nº %

Non sabe ler nin escribir 0  0% 2  1,17% 
Sabe ler e escribir 8  7,34% 14  8,19% 

Primaria 66  60,55% 83  48,54% 
ESO 20 18,35% 42  24,56% 

Bacharelato, ciclo medio ou superior 12 11,01% 17  9,94% 
Grao, diplomatura ou licenciatura 0  0 % 10  5,85% 

Descoñécese 3  2,75% 3  1,75% 
Total 109 171

5.6 SITUACIÓN LABORAL
 

 

Situación laboral 
Homes Mulleres

Nº % Nº %
Traballando con contrato 57  52,29% 73  42,69%

Traballando sen contrato 16  14,68% 13  7,60%

Desemprego 28  25,69% 67  39,18% 
Persoas xubiladas 3  2,75% 7  4,09% 

Persoas incapacitadas 5  4,59% 11  6,43% 
Total 109 171

5.7 INGRESOS DA UNIDADE FAMILIAR 

Procedencia dos ingresos (CM)
Homes Mulleres

Nº % Nº %
Traballo 62  56,88% 68 39,77%

Traballo + Axudas sociais 7  6,42% 18 10,53%

Prestacións 15  13,76% 38 35,5%

Sen ingresos estables 25  22,94% 47 27,49%

Total 109 171

Por debaixo do limiar de la pobreza Por enriba do limiar da pobreza
121 64,71% 66 35,29%

 
O limiar de pobreza segundo datos de ECV do INE, situouse no 2020 en 9.626 euros anuais para fogares unipersoais e 

20.215 euros para fogares con dúas persoas adultas e 2 persoas menores de 14 anos.
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5.8 OCUPACIÓN DAS PERSOAS ADULTAS DE REFERENCIA
 

 

OCUPACIÓN
Homes Mulleres

Nº % Nº %
Sector primario: agricultura, gandería, 
pesca, forestal e mineiro

14 12,84% 1 0,58%

Sector secundario: industria, constru-
ción, enerxía

30 27,52% 6 3,51%

Sector terciario: transporte, comunica-
ción, sanidade, educación, empregada 
do fogar e coidadora

36 33,03% 96 56,14%

Non teñen un sector profesional defi-
nido.

23 21,10% 49 28,65%

Tarefas de coidado non remuneradas. 2 1,83% 13 7,60%

Actividades de economía somerxida. 4 3,67% 6 3,51%

Total 109 171

5.9 VIVENDA

Situación de exclusión residencial* 
(CM) Nº %

Sen vivenda 4 2,14%
Vivenda insegura 20 10,70%

Vivenda inaxeitada 22 11,76%
Vivenda axeitada 141 75,40%

Total 187

Condicións de habitabilidade (CM) Nº %

Malas 23 12,30%
Aceptables 94 50,27%

Óptimas 51 27,27%
Non se coñece 19 10,16%

Total 187
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5.10 MOTIVO DA INTERVENCIÓN

Motivos (Frecuencia)
Familias

Nº %*
Falta de atención física o psíquica do neno, nena ou 
adolescente por parte das persoas proxenitoras.

69 36,90%

Neglixencia no coidado das persoas menores de ida-
de e/o falta de seguimento médico por parte de los 
proxenitores. 

60 32,09%

Existencia dun irmán ou irmá declarado en situación 
de risco ou desamparo.

19 10,16%

A utilización, por parte dos proxenitores,  do casti-
go habitual e desproporcionado e/o de pautas de 
corrección violentas que, sen constituír un episodio 
severo ou un patrón crónico, prexudiquen seu desen-
rolo.

24 12,83%

Evolución negativa dos programas de intervención 
seguidos coa familia e/o a obstrución ao seu desen-
volvemento.

24 12,83%

Prácticas discriminatorias, por parte dos responsa-
bles parentales, cara os neno, nenas e adolescentes 
que conleven un prexuízo par o seu benestar, saúde 
mental e ou saúde física.

6 3,21%

Risco de sufrir ablación, mutilación xenital feminina 
ou calquera outra forma de violencia no caso de ne-
nas adolescentes baseadas no xénero.

0 0,00%

Identificación de nais como vítimas de trata. 3 1,60%

Nenas e adolescentes vítimas de violencia de xénero. 5 2,67%

Os ingresos múltiples de persoas menores de idade 
en hospitais con síntomas recorrentes, inexplicables 
e/o que non se confirman diagnosticamente.

1 0,53%

O consumo habitual de drogas tóxicas ou bebidas 
alcohólicas polas persoas menores de idade.

4 2,14%

A exposición da persoa menor de idade a calquera 
situación de violencia doméstica ou de xénero.

30 16,04%

Calquera outra circunstancia que implique violencia 
sobre as persoas menores de idade. 

31 16,58%
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Dificultades detectadas nas persoas proxenitoras  
(Frecuencia)

Familias

Nº %*
Consumo Abusivo de alcohol nalgunha das persoas referentes 16 8,56%

Consumo de drogas nalgunha das persoas referentes. 41 21,93%

Problemas de saúde mental (con diagnóstico). 30 16,04%

Dificultades emocionais. 101 54,01%

Dificultades no acceso ou xestión dos recursos. 49 26,20%

Situación de inmigración /minoría étnica. 35 18,72%

Discapacidade funcional/física/sensorial 10 5,35%

Situación legal irregular: ex. busca e captura, ou sen documentación. 7 3,74%

Outras condutas adictivas (ex. Ludopatía) 1 0,53%

5.11 HISTORIA DE VIDA DAS PERSOAS REFERENTES

HISTORIA DE DANO EMOCIONAL 
HOMES MULLERES

     Nº  %      Nº  %

Existencia de vivencias traumáticas na infancia 25 22,94% 28 15,38%

Existencia de vivencias traumáticas na idade adulta 
(relacionadas coa emigración, violencia de xénero, 
consumos, ...).

22 20,18% 53 29,12%

Existencia de vivencias traumáticas en infancia e 
idade adulta. 22 20,18% 87 47,80%

Non existe      8 7,34% 5 2,75%

Descoñécese. 32 29,36% 9 4,95%

Total 109               171

5.12 CONCIENCIA DO PROBLEMA E MOTIVACIÓN PARA  
O CAMBIO

Alto Medio Baixo TOTAL
Grao de conciencia do problema 38 87 62 187
Motivación para o cambio 47 75 65 187
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Persoa de referencia na intervención Nº %
Muller (nai, acolledora, coidadora…) 119 63,64%
Home (Pai, acolledor, coidador…) 21 11,23%
Ambos 47 25,13%

Total 187

Xa adiantábamos na memoria do 2020 que as fendas xeradas pola pandemia ían supo-

ñer un reto para a recuperación das familias máis vulnerables, durante este 2021 pui-

demos constatar de que maneira esta crise sanitaria axudou a manter o status quo na 

situación das familias coas que traballamos dende o programa nos distintos aspectos:

• Situación económica e laboral:

O 26,42% dos homes e o 39,64% das mulleres beneficiarias do programa atópanse en 

paro no momento actual e o 50% das mulleres e o 66% dos homes,  están a desen-

volver unha actividade laboral. Comparando estas cifras coas analizadas o ano ante-

rior observamos unha melloría de un 20% nos homes e un 30% das mulleres,  porén  

conseguen vivir dos ingresos xerados pola súa actividade laboral, o 55% dos homes 

e o 39% das mulleres,  e o 65% das familias atendidas viven por debaixo do limiar da 

pobreza.

• Estrutura familiar: 

A estrutura familiar máis común un ano máis é a de monoparentalidade, sendo esta 

situación a do 51,37% das familias atendidas (77 mulleres e 18 homes). 

• Xénero:

Unha vez máis, a mostra do programa está feminizada contando con un maior número 

de mulleres que de homes na intervención, tanto na mostra como na implicación nos 

procesos de intervención. A pesar de que nos últimos anos se está a facer por parte 

dos equipos unha revisión da intervención realizada de cara a incluír á figura paterna, 

segue a ser un reto en moitos casos lograr maior implicación.
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• Situación emocional: 

Novamente, nas familias atendidas, a dificultade coa que nos atopamos máis frecuen-

temente é a de problemas emocionais nas persoas adultas, esta dificultade correla-

ciona cos motivos máis frecuentes da intervención que son a falta de atención e ne-

glixencia no coidado aos nenos e nenas, así como a exposición á violencia ou emprego 

da mesma con eles e elas.

Constátase unha vez máis que a exposición á violencia e trauma ao longo da infancia e 

da vida perpetúa esa violencia e afecta de maneira estrutural aos sistemas familiares.  

A aplicación de recursos asistenciais e paliativos tenden a perpetuar estas dinámicas 

se non se fai un abordaxe axeitado do trauma e das súas consecuencias e afectación 

á crianza.

Sendo conscientes de esta transmisión inter-xeracional do dano, dende Meniños con-

tinuamos a investir esforzos en explorar as historias de vida das familias, tratando de 

darlle sentido as vivencias de pais e nais,  procurando que estas non sexan un impedi-

mento de cara a protección dos nenos e nenas.

6. ACTUACIÓNS E PROCESO DE 
INTERVENCIÓN

6.1. PREMISAS TEÓRICAS DO PROCESO DE INTERVENCIÓN 

O Programa parte da premisa de que gran parte das familias con algún dos seus 
membros nun centro de protección ou en situación de risco de que isto ocorra, poden 
cun adecuado apoio, chegar a solucionar as súas dificultades e crear unhas relacións 
adaptativas que posibiliten o agrupamento familiar en condicións de seguridade e 
afecto.
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Este Programa ofrece unha intervención familiar integral (psico-socio-educativa) 
flexible, adaptada a cada sistema familiar, cunha visión sistémica que entende o 
conflito como oportunidade, actúa sobre o potencial de cambio das persoas e os 
sistemas, incide na dimensión social e relacional do ser humano e atende os estados 
mentais e necesidades emocionais das persoas.

• A infancia como prioridade 

O modelo réxese polo interese superior no neno ou a nena, tendo prioridade a 
avaliación das súas necesidades e a atención adecuada a elas. 

Búscase responder á necesidade máis básica e fundamental para un desenvolvemento 
san e positivo: dispor dun fogar que proporcione seguridade emocional e física. Por iso, 
o traballo céntrase en promover os recursos dispoñibles que garantan a experiencia 
dun apego seguro, caracterizado pola capacidade dos pais ou persoas responsables de 
coidar, protexer, guiar e ofrecer estrutura, escoitar e responder as demandas da nena 
ou do neno.

• Énfase na familia como sistema

A familia concíbese como un sistema aberto, dinámico e en continuo proceso de 
cambio: posúe unha estrutura, unha orde, unhas regras, un modo de funcionar propio 
e necesariamente cambiante en función de cambios externos ou cambios evolutivos 
propios do seu ciclo vital.

Os momentos de transición dunha etapa a outra son os de maior risco polas 
readaptacións de funcións e de relacións que implican. Por isto, a clave da intervención 
virará en todo momento ao redor da creación de estruturas e dinámicas de relación 
flexibles que posibiliten a adecuación aos diferentes momentos evolutivos do ciclo de 
vida familiar. 

As situacións de conflito e dificultade mantéñense ou empeoran, ademais de por 
factores contextuais (pobreza, marxinación, crise económica, etc.), por unha estrutura 
familiar determinada. O traballo céntrase en flexibilizar e modificar esta estrutura para 
ofrecer á familia, sobre todo aos nenos e as nenas, seguridade, afecto e protección. 
Facemos que esa estrutura sexa funcional para todo o núcleo familiar.
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• Enfoque relacional e de colaboración: respecto ás familias

O traballo céntrase en crear un contexto de intervención que axude ás familias a dar 
sentido e integrar as súas vivencias e que mellore os seus recursos para proxectarse 
de forma positiva no futuro. Trátase de xerar un marco relacional e de axuda, capaz 
de conxugar os intereses de cada neno e nena, da súa familia e da comunidade. Para 
iso, búscase:

• Coñecer a visión do mundo que ten a familia, dende o respecto, a ausencia de 
prexuízos e a escoita activa.

• Fomentar a voluntariedade e participación de cada un dos membros do sistema 
familiar; intervención globalizadora e non disgregadora.

• Fomentar autonomía e responsabilización: tentamos empoderar e facer ás familias 
axentes do seu propio proceso de cambio, fuxindo de paternalismos. A atribución do 
éxito recae nelas. Facémolas partícipes e corresponsables no proceso e no resultado.

• Converternos e convertelas en axentes dadores de Bo Trato.

• Un equilibrio adecuado e sensible entre o labor de apoio e control: a intervención 
supervisará continuamente o grao de protección do neno, nena ou adolescente, 
tratando de establecer un clima de axuda e colaboración e non só de control.

• Traballo centrado nos recursos e na capacidade

Toda familia ten potencial de crecemento e adaptación. A capacidade dunha familia 
distribúese nun continuo; non existen descricións categóricas de “competente” e 
“incompetente”. O traballo céntrase en identificar e reforzar os aspectos positivos das 
familias, empoderándoas como axentes de cambio. O foco non é tanto diagnosticar 
os déficits ou disfuncións, senón considerar estes como formas de afrontamento 
da familia que non son eficientes ou que aínda tendo sido eficientes inicialmente, 
deixaron de selo.

• Seguridade emocional nos nenos e nenas

As condicións de descoido, malos tratos e abuso que sufriron os nenos, nenas e 
adolescentes en desprotección poden xerar dificultades emocionais relacionadas 
coa maior ou menor intensidade e duración das experiencias negativas e de ruptura 
traumática das relacións de vínculo temperán. 
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As experiencias de crianza nas que se fractura a conduta de coidado, afecto e seguridade 
parentais, poden provocar secuelas que afecten profundamente ao desenvolvemento 
emocional, de conduta e relacional.

Desde o punto de vista da intervención, centrámonos en modelos teóricos que 
explican o mecanismo de funcionamento das condutas de apego e de resposta ao 
trauma e ofrécennos instrumentos e modelos para estudar retrospectivamente 
as experiencias de apego tanto das persoas referentes como dos nenos e nenas 
(transmisión interxeracional na conduta de apego), e estratexias e alternativas para 
reparar os danos que esas experiencias puideron provocar.

• Enfoque ecosistémico: traballo en rede

Enténdese ás familias como un sistema que funciona nun contexto determinado, 
interactuando con outros sistemas dentro da comunidade e do sistema sociocultural 
no que conviven. A situación de dificultade dunha familia non é, por tanto, resultado 
só da súa estrutura senón tamén da relación co sistema de servizos comunitarios, do 
nivel de apoio e conexión social, e do sistema de crenzas socioculturais da sociedade 
na que vive.

A situación familiar compréndese desde un marco integrador que engloba a rede 
de sistemas e as relacións entre eles. Por iso, as necesidades das familias abórdanse 
a través dun traballo en rede, potenciando as relacións de colaboración con outros 
servizos e organismos cos que a familia se relaciona ou que poidan ter unha influencia 
nela.

• Enfoque de recoñecemento do dano

Entender cales son as historias de vida e vinculación das familias coas que traballamos, 
facilítanos como profesionais manter unha mirada apreciativa , e permítenos axudar 
as persoas a aumentar a consciencia sobre as súas accións e darlle un novo significado 
ao que lles pasa, reducindo a súa culpabilidade e aumentando a súa axentividade.
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6.2. PROCESO DE INTERVENCIÓN

PROCESO DE INTERVENCIÓN FAMILIAR

Fases:

A. ADMISIÓN.

B. AVALIACIÓN E ELABORACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN.

C. INTERVENCIÓN.

D. SEGUIMENTO DE ACTUACIÓNS.

E. ENTREGA.

F. COORDINACIÓN E SEGUIMENTO.

G. SATISFACCIÓN DE PERSOAS USUARIAS.

H. SATISFACCIÓN DE CLIENTES.

A continuación, de forma esquemática descríbense as Fases do Programa.

A. ADMISIÓN

Recepción da demanda, recollida de información sobre o caso derivado (composición 
do núcleo familiar, motivo do expediente, situación actual do caso, área de interven-
ción,...) , presentación da familia, acordo da familia para a participación voluntaria  
no programa, designación do persoal técnico responsable do caso, firma de consenti-
mento para o tratamento de datos persoais. A duración desta fase está en torno aos  
2 meses.

B. AVALIACIÓN E ELABORACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN (PA)

Establécese un período aproximado de 4 meses para analizar a situación familiar actual, 
valorar a información aportada na admisión, completala coas entrevistas pertinentes 
á familia e a outros axentes e referentes claves do seu contexto, e coa aplicación de 
instrumentos  de valoración e análise, para coñecer en profundidade a problemática 
e elaborar o plan de actuación (PA). Dito plan establecerá a estratexia de intervención 
a seguir, os  obxectivos a traballar, as áreas  de intervención, os resultados esperados 
e os procedementos e prazos de revisión dos obxectivos e do propio PA. Este plan 
de intervención será consensuado coa familia para garantir a máxima colaboración e 
proactividade.
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C. INTERVENCIÓN

A intervención ten como finalidade aplicar as estratexias e técnicas necesarias para 
mellorar o funcionamento familiar  e persoal, xerando cambios en toda a estrutura 
e dinámica  familiar , de xeito que se consiga un contorno familiar protector para os 
fillos e fillas, conforme os obxectivos fixados no PA.

Os tipos de Intervención que aplicamos son os seguintes:

• Intervención Psicosocial:  ten por obxecto achegar estratexias que melloren o fun-
cionamento persoal, familiar e social, a través de actividades educativas e de fo-
mento da participación social.

• Atención Infantil: ten por obxecto  garantir a convivencia familiar dos nenos e ne-
nas en condicións de seguridade, estabilidade e afecto. 

• Educación Familiar:  ten por obxecto a adquisición por parte das familias  de ha-
bilidades e hábitos orientados a cubrir as necesidades dos nenos, nenas e adoles-
centes.

• Terapia Familiar: ten por obxecto axudar a resolver problemas psicolóxicos, relacio-
nais e condutuais das persoas participantes no programa.

• Apoio familiar: ten por obxecto proporcionar reforzo personalizado para nenos, 
nenas e adolescentes e familias (apoio escolar, respiro familiar...) impartido por 
persoal voluntario de Meniños.

D. SEGUIMENTO DE ACTUACIÓNS

Unha vez posta en marcha a intervención, establécese un procedemento  de vixianza 
e seguimento do Plan de Actuación (PA) para garantir que se cumpren os obxectivos 
sinalados no Plan de Actuación e que todas as intervencións se axustan aos obxectivos 
propostos.

O seguimento sobre o PA e trimestral: cada 3 meses a persoa responsable do equipo 
de traballo revisa o grao de cumprimento dos obxectivos recollidos no PA e as ac-
tuacións que se fixeron para acadalos, establecendo os mecanismos de corrección e 
fixación de novos obxectivos de ser necesario. Este seguimento quedará reflectido nos 
formularios e rexistros correspondentes. 
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E. ENTREGA

Rematada a intervención , elabórase o informe final que conterá  a síntese do traballo 
realizado no Plan de Actuación: valoración da consecución dos obxectivos prantexa-
dos, cumprimento co plan de traballo, situación familiar actual e grao de protección 
en que se atopan os nenos e nenas e valoración global emitida pola persoa responsa-
ble do caso.

F. COORDINACIÓN E SEGUIMENTO POST-ENTREGA

Establece un procedemento de coordinación entre os dispositivos da rede de Atención 
á Infancia e Familia, e un seguimento dos casos posterior á entrega do informe final.

Unha vez rematada a intervención  levarase a cabo un seguimento dos casos aos 3, 
6, 12 e 18 meses tras a baixa no programa co fin de obter información que permita 
coñecer e reforzar a situación de protección dos casos traballados, e reflexarase esa 
información  no rexistro de seguimento post- baixa.

O período de intervención máximo con cada familia e de 2 anos. Excepcionalmente, 
pódese prolongar a intervención con familias que, superado este prazo, están próxi-
mas a un funcionamento autónomo ou con apoios normalizados

G. SATISFACCIÓN DE PERSOAS USUARIAS

Procedemento para avaliar o grado de satisfacción das persoas participantes nos pro-
gramas.

H. SATISFACCIÓN DE CLIENTES

Procedemento para avaliar o grado de adecuación das intervencións ás esixencias da 
Administración contratante.
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6.3. ACTUACIÓNS

Para cubrir os obxectivos do programa ofrécense os seguintes servizos:

• Análise e valoración da situación e problemática psicosocial dos nenos e nenas e as 
súas familias para a adopción das medidas de intervención familiar máis adecuadas a 
cada caso, ou proposta doutras medidas de protección alternativas.

• Asesoramento e orientación familiar: a través de entrevistas individuais e de grupo 
orientadas a transmitir estratexias para mellorar o funcionamento familiar e persoal 
co obxectivo de xerar cambios na conduta, sentimentos ou actitudes das persoas 
participantes e/ou nas condicións de vida do grupo familiar e para o establecemento 
dunha relación de uso normalizado cos recursos sociais comunitarios e específicos.

• Intervención psicosocial: a través de actuacións de inserción social da familia na súa 
comunidade social de referencia e coa familia extensa, co obxectivo de reconectar ás 
familias e aos nenos e nenas nas redes de apoio social e inserción laboral.

• Terapia Familiar: a través de entrevistas individuais ou de grupo centradas nas 
relacións e nas condutas que inflúen nas interaccións entre as persoas, co obxectivo 
de aliviar e resolver dificultades psicolóxicas, de relación e/ou de conduta das persoas 
participantes no programa.

• Educación familiar: actuacións orientadas á adquisición, por parte das familias, das 
habilidades parentais necesarias para a idónea atención e coidado dos nenos, nenas 
e adolescentes, co obxectivo de conseguir que as familias adquiran as habilidades 
e hábitos adecuados para atender ás necesidades físicas, afectivas, de organización 
familiar e adecuada resposta ás condutas dos seus fillos e fillas.

• Atención infantil: intervencións centradas na preparación do neno ou nena que 
ten que afrontar situacións de cambio. O obxectivo é traballar co neno ou nena que 
vai pasar por unha situación de cambio (acollemento, adopción, desinternamento, 
etc.) para minimizar no posible o impacto que levan estas situacións, e realizar as 
intervencións necesarias que lles permitan tomar conciencia da súa historia persoal, 
reparar o dano sufrido, resolver o nivel de conflitividade e restaurar os vínculos 
adecuados coa súa familia.

• Asesoramento técnico: aos servizos sociais comunitarios na atención dos nenos e 
nenas e das súas familias.

• Emisión de informes psicolóxicos, sociais ou psicosociais das actuacións realizadas 
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coas familias participantes no programa.

• Colaboración cos recursos sociais, educativos e sanitarios para a atención integral 
dos nenos, nenas e adolescentes.

• Formación continua e divulgación do programa: implántanse plans de formación 
continua para os equipos técnicos e accións de formación externa para profesionais 

doutros servizos relacionados coa protección á infancia.

6.4. ACCIÓNS FORMATIVAS E DIVULGATIVAS

Accións formativa recibidas polo persoal técnico dos equipos de Integración:

No ano 2021 realizamos 7 accións formativas internas dirixidas ao equipo humano 
cun total de 55 horas de formación, coas seguintes accións: 

• Aprendendo a coidarnos na contorna profesional (Organiza: Fundación Meniños.  
5 h.). 

• Protección de datos en servizos sociais (Organiza: Algalia. 2 h.).

• Fortalecemento capacidades organizativas (Organiza: Fundación EDP. 13 h.).

• Formación nenos e adolescentes nivel II EMDR (Organiza: Instituto Español de EMDR. 
16 h.) .

• Formación en Primeira Alianza (Organiza: Universidad Pontificia de Comillas. 15 h.).

• Formación en Excel Básico e Avanzado. (Organiza: Asociación de voluntariado “La 
Caixa”. 4 h.). 
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Accións formativas externas recibidas polo persoal técnico dos equipos de 
Integración:

Facilitamos formación externa a 14 persoas do noso equipo humano, por un total de 
99 horas e nas seguintes accións formativas: 

• Trauma: Abordaxe dende unha mirada centrada en solucións (Organiza: Asociación 
Canaria de Práctica centrada en Soluciones; 14 h.)  

• EMDR nenos e adolescentes. Nivel I (Organiza: Instituto Español de EMDR; 16 h.)  

• Prevención da violencia sexual contra a infancia e a adolescencia dende o sistema de 
protección (Organiza: Gobierno de Cantabria; 7,5 h.)  

• EMDR Nivel II (Organiza: Instituto Español de EMDR; 24 h.)  

• Terapia cognitivo- conductual focalizada en el trauma ( TF- CBT) (Organiza: MUSC. 
Medical University of South Carolina; 11 horas on line)  

• Encontro Internacional Saúde Mental e Protección á Infancia (Organiza: UIICF Uni-
versidade de A Coruña; 7 h.)   

• É a adicción unha elección? Abordaxe integrada dos comportamentos 
adictivos dende a perspectiva do trauma (Organiza: CIDAI, Psicología Clínica; 12 h.)   

• Traballo clínico coa vergoña nuclear no trauma complexo (Organiza: Asociación 
EMDR Perú; 7 h.)   

Accións formativas externas impartidas

En 2021 impartimos 29,5 horas a 69 profesionais de diferentes organismos e entida-
des: 

• Violencia de xénero e infancia durante o COVID (Impartida a: Concello de Allariz; 1,5 h.) 

• Día da boa xente (Impartida a: Asociación Xuvenil Amencer; 1 h.) 

• Intervención con Familias (Impartida a: Colexio Lar Vigo; 2 h.)  

• Entrevista con niños, niñas  y adolescentes (Impartida a: Consejería General de In-
fancia y Familia de Castilla la Mancha; 25 h.)  
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Divulgación do traballo: as actuacións e os resultados

             PRESENZA EN MEDIOS PIF 2021
Medio Data

          Galicia Diario (dixital) 21/01/2021
          Galicia Press (dixital) 21/01/2021
             La Voz de Galicia 23/01/2021

       El Correo Gallego 09/02/2021
    Diario de Pontevedra         12/02/2021
       La Voz de Galicia 09/03/2021
          Libertad Digital 08/03/2021
           Radio Allariz 16/03/2021
El Portal de la Infancia (dixital) 16/11/2021
            La Región 21/11/21
          Faro de Vigo 08/12/2021
            La Región 11/12/2021
  Ourense.com (dixital) 20/12/21
            La Región 21/12/21
        Cadena COPE 21/12/21

Proxectos complementarios ao programa de Integración Familiar

Colaboración coa organización “Elfos y Calcetines” (decembro 2021)

A través da iniciativa “Elfos y Calcetines” os nenos e nenas do programa de Integración 
Familiar recibiron agasallos de Nadal doados por persoas voluntarias, de forma anóni-
ma e a través dos propios pais e nais, que son os portadores de devanditos agasallos, 
contribuíndo así a potenciar o seu protagonismo positivo fronte aos seus fillos e fillas. 
A organización de “Elfos y Calcetines “ difundiu información sobre Meniños na súa 
web e en redes sociais durante o período do Nadal.

Proxecto “Brújula” Red de orientación y fortalecimiento familiar para familias con 
niños y niñas en riesgo de desprotección (07/2020-07/2022)

O proxecto “Brújula” ten como finalidade evitar a separación dos nenos e nenas da súa 
contorna familiar cando se producen situacións de risco e/ou desprotección ligadas á 
situación de exclusión social das súas familias, a través dun apoio e acompañamento 
para a inclusión social, creando itinerarios personalizados e reactivando un proceso 
de transformación que mobilice as capacidades e habilidades socio-educativas das 
familias, e as conecte de novo cos eixos de participación social e laboral.
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Obxectivos Xerais: 

• Fortalecer as habilidades sociais, educativas e de inclusión social das familias con 
nenos e nenas en situación de desprotección, a través de dinámicas de grupo e 
axuda mutua para orientar procesos de redescubrimento e empoderamento per-
soal.

• Mellora da súa empregabilidade a través da formación en habilidades dixitais, téc-
nicas de procura activa de emprego, e conexión con circuítos de formación.

• Promover o achegamento das persoas aos recursos de formación, emprego e par-
ticipación social.

• Promover a autonomía das persoas participantes no proxecto, mellorando o 
conxunto das súas competencias persoais e sociais para a súa participación activa 
na sociedade.

Este proxecto lévase a cabo coa financiación do Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
a través da Xunta de Galicia - Consellería de Política Social.
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7. RESULTADOS OBTIDOS 2021
7.1 ÁREA DE REUNIFICACIÓN FAMILIAR

Baixas nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia
Baixas nenos e nenas 8 4 9 10 31

Nenos 4 4 7 6 21
Nenas 4 0 2 4 10

Permanecen coa súa familia 5 3 9 5 22
Nenos 3 3 7 3 16
Nenas 2 0 2 2 6

Derivados a  
acollemento ou adopción 1 0 0 3 4

Nenos 0 0 0 2 2
Nenas 1 0 0 1 2

Derivados ETM 0 0 0 1 1
Nenos 0 0 0 1 1
Nenas 0 0 0 0 0

Internados 2 1 0 1 4
Nenos 1 1 0 0 2
Nenas 1 0 0 1 2

Abandono da intervención 0 0 0 0 0
Nenos 0 0 0 0 0
Nenas 0 0 0 0 0

•  Finalizaron o programa 31 nenos e nenas.

                                                                                 

Permanecen coa súa 
familia; 71%

Derivación a acollemento 
ou adopción; 13%

Derivación ETM ; 3%

En internamento ; 13%
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7.2 ÁREA DE PRESERVACIÓN FAMILIAR

Baixas nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Baixas nenos e nenas 12 14 16 9 51
Nenos 8 7 8 7 30
Nenas 4 7 8 2 21

Permanecen coa súa familia 8 14 13 7 42
Nenos 4 7 6 6 23
Nenas 4 7 7 1 19

Derivados a acollemento ou 
adopción 4 0 0 1 5

Nenos 4 0 0 0 4
Nenas 0 0 0 1 1

Derivados ETM 0 0 0 0 0
Nenos 0 0 0 0 0
Nenas 0 0 0 0 0

Internados 0 0 3 1 4
Nenos 0 0 2 1 3
Nenas 0 0 1 0 1

Abandono da intervención 0 0 0 0 0
Nenos 0 0 0 0 0
Nenas 0 0 0 0 0

•  Finalizaron o programa 51 nenos e nenas.

Permanecen coa súa 
familia; 82%

Derivación a acollemento 
ou adopción; 10%

Derivación ETM ; 0%
En internamento ; 8%
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7.3 ÁREA DE FUNCIONALIDADE FAMILIAR

Baixas nenos e nenas A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Baixas nenos e nenas 4 8 3 3 18
Nenos 2 4 2 1 9
Nenas 2 4 1 2 9

Cumprimento de obxectivos 
de derivación 4 5 3 0 12

Nenos 2 3 2 0 7
Nenas 2 2 1 0 5

Non Cumprimento de o 
bxectivos de derivación 0 3 0 0 3

Nenos 0 1 0 0 1
Nenas 0 2 0 0 2

Abandono  da intervención 0 0 0 3 3
Nenos 0 0 0 1 1
Nenas 0 0 0 2 2

Finalizaron a intervención 15 nenos e nenas e o 80% conseguiu os obxectivos 
programados.
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CASOS EN CURSO A 31/12/2021

Nenos, nenas 
e familias en 

curso
A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

Reunificación 
familiar 25 15 5 28 73

Nenos 10 10 3 13 36
Nenas 15 5 2 15 37

Familias 13 10 3 23 49

Preservación 
familiar 28 37 7 18 90

Nenos 9 26 3 13 51
Nenas 19 11 4 5 39

Familias 18 21 4 12 55

Funcionalidade 30 4 4 0 38

Nenos 19 2 4 0 25
Nenas 11 2 0 0 13

Familias 18 3 2 1 23

Totais 83 56 16 46 201

Nenos 38 38 10 26 112
Nenas 45 18 6 20 89

Familias 49 34 9 36 128

7.4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Área de Reunificación

Dos 31 nenos e nenas dados de baixa:

• Non houbo abandonos de familias na intervención.

• Dos 31 nenos e nenas que finalizaron a intervención:

o O 74% retomaron a convivencia en familia ou foron proposta de  
convivencia en contorna familiar.
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o 22 nenos e nenas viven coa súa familia de orixe (71%) e 4 (13%) con  
proposta de acollemento ou adopción.

o 1 tivo que ser de novo derivados ao ETM ao ser imposible a reunificación 

o 4 permanecen en internamento.

Área de Preservación

Dos 51 nenos e nenas dados de baixa no 2021 ningún  abandonou a intervención.

• O 82% dos nenos e nenas manteñen a convivencia na súa familia de orixe 

• 4 tiveron proposta de internamento (8%).

• 0 derivados a ETM 

Área de Funcionalidade

Dos 18 nenas e nenos dados de baixa, finalízase a intervención coas familias de 
15 nenos, nenas e adolescentes; as familias de 3 nenos e nenas, abandonaron a  
intervención.

Coa familia de 12 nenos e nenas, acádanse os obxectivos de intervención, con 3  
familias de 3 nenos e nenas, non se alcanzan os obxectivos previstos.

Nenos e nenas desinternados durante 2021

Destacar tamén que durante o ano 2021 desinternáronse 14 nenos e 6 nenas da 
área de reunificación cos que se segue traballando para consolidar a reunificación e  
garantir a súa convivencia nun ambiente familiar protector e bentratante.
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8. CALIDADE
8.1. PROXECTO DE MEDICIÓN

A medición da satisfacción de clientes realízase de xeito sistemático, coa finalidade de 
obter retroalimentación sobre o noso desempeño á hora de proporcionar a atención 
que establece o noso convenio.

Desde a nosa organización facemos un seguimento tanto da satisfacción percibida 
por parte do noso cliente contratante (o Sistema de Protección á Infancia), como das 
persoas  beneficiarias, é dicir, as persoas participantes no programa.

A metodoloxía empregada para a obtención destes datos foi a seguinte:

Medición da satisfacción do cliente contratante

Para medir a satisfacción dos profesionais do Sistema de Protección á Infancia con 
quen colaboramos aplícase unha escala de valoración, cun rango de 1 a 5 puntos, es-
tablecéndose a seguinte equivalencia: 

• 1 Moi pouca satisfacción

• 2 Pouca satisfacción

• 3 Regular

• 4 Moita satisfacción

• 5 Moitísima Satisfacción

A enquisa é facilitada aos equipos  técnicos dos ETM no momento da entrega do caso, 
normalmente aos 2 anos de iniciado.

A magnitude da mostra enquisada durante o presente período de análise é de 20 en-
quisas respondidas.
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Medición da satisfacción das persoas participantes

Para medir a satisfacción de persoas participantes aplícase unha enquisa, que consta 
de dúas escalas. A primeira escala mide a utilidade que a intervención ten para a per-
soa participante, e a segunda a satisfacción xeral coa intervención. 

Ambas escalas teñen un rango de puntuación de 0 a 10 puntos, considerándose que:

• Ata 8 puntos é pouco útil / pouco satisfeitas.

• Entre 8 e 9 útil / satisfeitas.

• Máis de 9 moi útil / moi satisfeitas.

A magnitude da mostra enquisada durante o presente período de análise é de 495 
enquisas, distribuídas do seguinte xeito:

Enquisas cumprimentadas Expedientes %
A Coruña 136 54 27,4%

Lugo 137 42 27,6%
Ourense 84 24 17%

Vigo 138 41 28%
TOTAL 495 161 100%

8.2. RESULTADOS ACADADOS

8.2.1 Satisfacción do cliente (Sistema de Protección á Infancia)

A satisfacción percibida por parte dos equipos técnicos enquisados acada unha          
puntuación de 4,36 sobre 5.

Atendendo ás frecuencias nas que se resposta cada nivel de satisfacción, obtemos os 
seguintes resultados: a meirande parte dos enquisados (45%) expresa que a súa satis-
facción é “Moitísima”, o 40% cree que “Moita”, e só o 15% cre que é “Regular”. Ningún 
dos enquisados puntúa o seu nivel de satisfacción como “Pouca” ou “Pouquísima”.
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8.2.2 Satisfacción das persoas participantes (usuarias do programa) 
 
Satisfacción Global

A satisfacción global promedio dos casos avaliados é de 9,43, correspondendo dita 

puntuación a unha satisfacción moi alta. 

A continuación pódese ver as medias acadadas en cada unha das sedes do programa.

Todas as delegacións acadan puntuacións moi elevadas, superándose en todo caso o 

límite dos 9 puntos.

Satisfacción Global

A Coruña 9,24

               Lugo 9,41

Ourense 9,37

Vigo 9,72

Promedio PIF 9,43

 
 

Moitísima; 45%

Moita; 40%

Regular; 15%
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9,24 9,41 9,37
9,72 9,43

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

A Coruña Lugo Ourense Vigo Promedio
PIF

Satisfacción Global

Escala de Utilidade da intervención por equipos

As puntuacións desta escala valoran o grao de utilidade do programa, segundo a per-

cepción das persoas participantes. A utilidade percibida promedio dos casos avalia-

dos é de 9,40, correspondendo dita puntuación a unha utilidade moi alta. 

Utilidade

A Coruña 9,24

               Lugo 9,35

Ourense 9,36

Vigo 9,66

Promedio PIF 9,40

9,24 9,35 9,36 9,66 9,40

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

A Coruña Lugo Ourense Vigo Promedio PIF

Escala Utilidade
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Cando analizamos a frecuencia coa que se puntúa cada un dos tres intervalos da  
escala, estes son os resultados que atopamos: 
 
Utilidade da intervención por equipos

UTILIDADE  
Equipo

Pouco útil Útil Moi útil
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

A Coruña 3 2,21% 27 19,85% 106 77,94%

Lugo 6 4,38% 20 14,60% 111 81,02%

Ourense 8 9,52% 4 4,76% 72 85,71%

Vigo 0 0% 10 7,25% 128 92,75%

GLOBAL 17 3,43% 61 12,32% 417 84,24%

Como se aprecia na táboa, a intervención lles resulta de moita utilidade ao 84,24% 

das persoas participantes no programa (2,24 puntos máis que na anterior medición). 

Lles é de utilidade ao 12,32% e solo a un 3,43% das persoas participantes lles resultou 

pouco útil.

Se analizamos os resultados por sede, é Vigo a que ten unha maior frecuencia de 

resposta na parte máis alta da escala de puntuación, cun 92,75% de enquisados que 

puntúan 9 ou máis. A menor porcentaxe dáse na sede de A Coruña, pero aínda que o 

máis baixo dos catro, mantense un excelente resultado, cun 77,94% de participantes 

que percibe o servizo como moi útil. 

Se diriximos a nosa atención cara o o espectro de puntuación máis baixo, a porcentaxe 

de participantes que considera pouco útil a intervención oscila entre o 0% de Vigo, e 

9,52% de Ourense, polo que a opinión é minoritaria. Cómpre recordar, ademais, que 

o grao de esixencia da nosa Organización respecto á satisfacción do cliente, é moi alta, 

dado que consideramos que o límite das puntuacións positivas é o 8 sobre 10, e consi-

deramos que toda aquela puntuación por debaixo deste límite equivale a “Pouco Útil”.
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Escala satisfacción por equipos

As puntuacións desta escala valoran o grao de satisfacción das persoas  participantes 

do programa respecto ao mesmo. A satisfacción percibida promedio dos casos avalia-

dos é de 9,46, correspondendo dita puntuación a unha satisfacción moi alta. 

Utilidade

A Coruña 9,23

               Lugo 9,47

Ourense 9,37

Vigo 9,77

Promedio PIF 9,46

9,23 9,47 9,37 9,77 9,46

3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00

10,00

A Coruña Lugo Ourense Vigo Promedio
PIF

Escala Satisfacción

 Vexamos agora a frecuencia coa que se puntúa cada un dos tres intervalos da escala, 

para unha análise máis polo miúdo dos  resultados:

SATISFACCIÓN 
Equipo

Pouco satisfeitas Satisfeitas Moi satisfeitas
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia %

A Coruña 3 2,21% 28 29,59% 105 77,21%

Lugo 5 3,65% 13 9,49% 119 86,86%

Ourense 8 9,52% 4 4,76% 72 85,71%

Pontevedra 0 0% 4 2,90% 134 97,10%

GLOBAL 16 3,23% 49 9,90% 471 95,15%
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Os datos da táboa son moi claros, a intervención resúltalle de moita satisfactoria ao 

95,15% das persoas participantes no programa (case 10 puntos máis que na anterior 

medición). O 9,90% valoran o programa como satisfactorio, e solo a un 3,23% das per-

soas participantes sinalan que o perciben como pouco satisfactorio.

Se analizamos os resultados por sede, é Vigo, unha vez máis, a que ten unha maior 

frecuencia de resposta na parte máis alta da escala de puntuación, cun 97,10% de 

enquisados que puntúan 9 ou máis. A menor porcentaxe dáse na sede de A Coruña, 

pero a niveis  igualmente positivos, cun 77,21% de participantes que percibe o servizo 

como moi satisfactorio. 

As puntuacións no espectro de puntuación máis baixo, é tamén anecdótico nesta 

escala, dándose unha porcentaxe de participantes que considera pouco satisfactoria a 

intervención, que se move entre o 0% de Vigo, e 9,52% de Ourense, polo que o grupo 

de participantes que indica baixas cotas de satisfacción no é significativo. 
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9. INNOVACIÓN
O compromiso coa innovación e a mellora continua é un dos elementos que guía o 

noso facer dende a Fundación Meniños. A continua inquedanza por xerar coñecemen-

to, avaliar programas e incorporar melloras que permitan avanzar na calidade do ser-

vicio que se presta as familias, nenos e nenas, nos levou ao longo destes anos a levar 

acabo dúas investigacións:

• “Avaliación de resultados no Programa de Integración Familiar da Funda-

ción Meniños” (2009). Dispoñible para a súa consulta na páxina web: https://

meninos.org/gl/que-facemos/xeracion-e-transferencia-de-conecemento/. 

 Esta investigación, pioneira nun programa de integración familiar no noso país, de-

mostrou que os resultados conseguidos co noso modelo mantéñense no tempo en 

máis do 80% dos casos, mostrando a enorme eficiencia de traballar en intervención 

familiar.

• “Investigación para la validación y optimización del programa de integración 

familiar “(2018): un traballo de revisión, validación e optimización do progra-

ma á luz do enfoque socioeducativo de mellora das competencias familiares: ht-

tps://meninos.org/gl/que-facemos/xeracion-e-transferencia-de-conecemento/ . 

En liña coa busca continua de melloras e tratando de ofrecer sempre a mellor ver-

sión do servizo prestado dende o programa de integración, continúase levando a cabo 

dende  o 2020 a avaliación de resultados mediante a aplicación coas persoas atendi-

das, de formularios validados empiricamente ( Rodrigo, M.J , Martín, J.C. y Cabrera, E. 

(2010). 

Durante o 2021, o persoal dos equipos recibiu formación no modelo desenvolto pola 

universidade de Comillas “Primeira Alianza”, ao longo do 2022 temos como obxectivo 

levar a cabo a aplicación de este modelo coas familias participantes no programa.
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10. RECURSOS EMPREGADOS
Para o desenvolvemento do Programa disponse en cada unha das provincias dun 
Equipo de Integración Familiar, formado por profesionais da psicoloxía, a pedagoxía, o 
traballo social e a educación familiar, especializados en Intervención Familiar.

Composición dos equipos durante o ano 2021

• Equipo de A Coruña 

Equipo Técnico: 3 Psicólogas, 2 Traballadoras Sociais, 1 Educador Social.

Persoas Voluntarias: 1.

• Equipo de Vigo

Equipo Técnico: 2 Psicólogas, 2 Educadores Sociais, 1 Traballador Social.

Persoas Voluntarias: 2.

• Equipo de Ourense

Equipo Técnico: 2 Psicólogas, 1 Traballadora Social.

Persoas voluntarias: 3.

• Equipo de Lugo

Equipo Técnico: 1 Pedagoga, 1 Psicóloga, 2 Traballadoras Sociais. 

Persoas voluntarias: 1.

O programa conta ademais coa Directora Técnica da Fundación na labor de coordinación 
e dirección dos equipos e con persoal de administración, comunicación e calidade 
nas labores de xestión do programa, divulgación, comunicación e mantemento da 
calidade da intervención. 
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11. VALORACIÓN GLOBAL DESDE O 
INICIO DO PROGRAMA
Un ano máis, os resultados obtidos en todas as provincias nas áreas de preserva-

ción e funcionalidade (82% en preservación e 80% en funcionalidade) dan conta da  

utilidade e eficacia do programa. Este ano ademáis, cómpre sinalar o éxito acadado 

co programa de reunificación conseguindo que o 71 % de nenos e nenas do programa 

retomaran a convivencia coa súa familia de orixe. 

Desde o inicio do Programa, ano 1992, en toda Galicia foron atendidos 3.978 nenos, 

nenas e adolescentes pertencentes a 2.064 familias.

Dos nenos, nenas e adolescentes atendidos, 1.896 corresponderon á área de  

Reunificación, 1.827 á área de Preservación familiar e 253 á área de Funcionalidade 

Familiar.

11.1 RESUMO DE RESULTADOS HISTÓRICOS EN REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR

Dos 1.896 nenos e nenas atendidos desde o inicio do Programa, finalizouse a intervención 

con 1.534, e 37 foron abandonos do programa.

Nº de nenos e nenas % sobre o total

Desinternados familias de orixe 817 53,25%

Proposta de acollemento ou adopción 387 25,22%

Derivados a outras medidas 330 21,51%
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Polo tanto, 1.204 nenos, nenas e adolescentes (un 78,48%) foron desinternados p ara 
unha convivencia familiar, na súa familia de orixe (817) ou con proposta para outra  
alternativa familiar (387).

A porcentaxe acumulada de éxito no traballo en Reunificación Familiar desde o 
inicio do programa situáse neste ano no 53,25%.

11.2 RESUMO DE RESULTADOS HISTÓRICOS EN PRESERVACIÓN 
FAMILIAR
Dos 1.827 nenos e nenas atendidos desde o principio do programa, finalizouse a 
intervención con 1.350 e 46 casos foron abandonos do programa

Nº de nenos e 
nenas

% sobre o total

Viven en contorna familiar, na súa familia de orixe 969  71,77% 
Con proposta de contorna familiar alternativa 108 8%  

Derivados a outras medidas 285  21,22% 

A porcentaxe de éxito no traballo en Preservación Familiar desde o inicio do  
programa no ano 1992 situáse neste momento no 71,77%.






