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Saúdo do Presidente
No 2021 Meniños cumpriu 25 anos e, aínda coas dificultades derivadas da pandemia de COVID, mantivemos
a nosa actividade e o número de persoas atendidas a través dos nosos programas de intervención (981
nenos e nenas e 868 familias), e de participantes nos nosos proxectos educativos (3.566 alumnos e
alumnas, en 74 centros educativos).
Porén o máis revelador do traballo realizado foi deseñar e implantar novas iniciativas para contribuír con
creatividade e innovación á mellora do sistema de protección á infancia en risco de exclusión social.
Meniños non é unha mera entidade prestadora de servizos, senón unha organización xeradora de novas
iniciativas para dar resposta ao desafío colectivo que supón a crianza e educación de nenos e nenas.
A nosa maneira de entender ese desafío parte da confianza nas capacidades das persoas e das comunidades
para superar as dificultades que teñen que afrontar, da natureza sistémica dos problemas e das solucións,
e da indispensable integralidade das respostas para conseguilo.
Fieis a esa peculiar forma de entender a nosa misión, no 2021 Meniños puxo en marcha tres novas
iniciativas que confiamos maduren e se desenvolvan nos anos vindeiros:
1.- O programa Espazos de Preservación Familiar, cun enfoque preventivo para atender a familias en
dificultades pero que aínda non requiren a súa inclusión noutros programas de intervención. Este programa,
financiado con fondos europeos Next Generation EU, realízase, ademais, en alianza con outra entidade
amiga, a Asociación ARELA, e implántase en zonas onde a nosa fundación tivo escasa presenza, como son
as comarcas do Salnés e o Barbanza.
2.- Un programa educativo, O “Colexio do Benquerer”, destinado a abordar a educación afectivo sexual no
tramo de educación primaria, e facer fronte a unha carencia do noso sistema educativo que esixe unha
resposta rigorosa e responsable para que os nenos e as nenas afronten unha dimensión tan relevante da
vida das persoas.
3.- O programa “LECXIT” de fomento da lectura comprensiva como medio de alcanzar o éxito educativo.
Este programa desenvólvese con persoas voluntarias e seguindo unha metodoloxía desenvolta pola
Fundació Jaume Bofill, que nos prestou a súa colaboración para implantalo en Galicia.
Espero que as páxinas que seguen sirvan para ilustrar a nosa actividade e concitar o apoio que seguimos
necesitando de persoas e entidades para manter o dinamismo e o vigor do noso compromiso a favor da
infancia.
Grazas pola túa atención.
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Xosé Manuel Villanueva
Presidente da Fundación Meniños
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Saúdo da Directora
A NOSA META: SER MELLORES QUE ONTE!
Prezadas amigas e amigos, a memoria que estamos a compartir corresponde á actividade nun ano
especial para a Fundación Meniños, o ano do noso aniversario, 25 anos de percorrido na protección
e promoción da infancia e as súas familias, unha viaxe apaixonante que comezou coa dedicación dun
pequeno grupo de persoas que uniron os seus talentos e a súa alegría na creación dun novo camiño
para a protección á infancia, achegando novas ferramentas, recursos e proxectos pensados 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 todo empeza na infancia e o que aí acontece 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.
No 2021 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 nós esta viaxe de
aprendizaxe, na procura dunha transformación social orientada á promoción da infancia, á valorización
desta etapa da vida como o que é, o xerme de todo o noso potencial humano e social.
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.
Como reza un marabilloso dito: a nosa meta é ser mellores que onte, non mellores que ninguén!
Agardamos que as seguintes páxinas vos enchan de esperanza e enerxía, nelas comprimimos a nosa
infinita paixón polas persoas.

GRAZAS A TODAS POR ESTE CAMIÑO COMPARTIDO!
Xuntas temos feito posible esta viaxe e xuntas desexamos continuar a construír o camiño da transformación
social da que formamos parte.
Mónica Permuy López
Directora Xeral da Fundación Meniños
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Quen somos?
PADROADO
Xosé Manuel Villanueva Prieto
PRESIDENCIA

EQUIPO
DIRECTIVO

EQUIPO
HUMANO

Mónica Permuy López
DIRECCIÓN XERAL

Dirección: 3
Profesionais da Psicoloxía: 21
Profesionais da Pedagoxía: 1
Profesionais da Traballo Social: 9
Profesionais da Educación Social: 10
Profesionais da Integración Social: 1
Persoal Técnico en Comunicación: 1
Persoal Técnico en Deseño Gráfico: 1
Persoal de Xestión: 1
Persoal Administrativo: 3
Persoal Técnico en Integración Sociolaboral: 1

VICEPRESIDENCIA

Xema Cabana Ferro
DIRECCIÓN TÉCNICA

M. Rosa Arias Quintana
representando a Disashop S.L.

Mª Begoña Pallas García
DIRECCIÓN DE XESTIÓN

Manuel-Luis Barreiro Carballal

SECRETARÍA

Nuno Manuel Matías
Da Silva Ferreira
VOGALÍA

José Jesús Sánchez Marín
VOGALÍA

Paula Gundín González
VOGALÍA
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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
Ofrecemos servizos de intervención familiar
de calidade contrastada para nenos, nenas e
adolescentes en situación de dificultade social
e promovemos o seu dereito a crecer nunha
contorna familiar que asegure o seu benestar e
desenvolvemento integral.

VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compromiso cos dereitos da infancia.
O superior interese do menor.
A familia como referente estable.
Educación e capacidade de cambio.
Calidade e mellora continua.
Innovación e creatividade.
Coidado ás 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
nun socio idóneo para a vinculación da RSC empresarial cos ODS.
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Que facemos?
Desenvolvemos programas de prevención e intervención familiar en colaboración coas administracións
públicas e outras entidades en Galicia e Asturias, e facemos difusión de coñecemento a outros
territorios nacionais.

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, dende a
concepción:
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PROGRAMA DE ATENCIÓN PERINATAL
SAÚDE E
BENESTAR

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.

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.

PROGRAMA 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.

PUNTOS DE ENCONTRO FAMILIAR
SAÚDE E
BENESTAR

10

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.
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PROGRAMA DE ACOLLEMENTO EN FAMILIA ALLEA
SAÚDE E
BENESTAR

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.

SAÚDE E
BENESTAR

PROGRAMAS DE APOIO Á ADOPCIÓN
Cando non é posible a recuperación da familia ou esta desaparece, o noso traballo
enfócase á sensibilización social para a busca doutras contornas familiares dispostas á
adopción e a proporcionar apoio e acompañamento durante todo o proceso adoptivo.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA

INTERVENCIÓN EN ABUSO
E VIOLENCIA SEXUAL
SAÚDE E
BENESTAR

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

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.
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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 psicolóxica 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.

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

12

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: Fundación Secretariado Xitano, FANPA
Pontevedra, S.D. Teucro, ADAHPO e Boa Vida.
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XERACIÓN E DIFUSIÓN DO COÑECEMENTO
Unha das nosas actividades é a investigación, a xeración de coñecemento e a construción de novos
proxectos preventivos centrados sempre no bo trato á infancia, enfocándonos na análise do traballo
de intervención, a incorporación de novos modelos innovadores, a impartición de plans formativos e a
creación de novas materias e formatos dixitais para achegar propostas ao sistema educativo, garantindo
a maior impregnación no conxunto da infancia, e sentando as bases para a saúde mental e emocional.
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DESEÑO DE PROXECTOS
EDUCACIÓN
DE CALIDADE

“COLEXIO DO BENQUERER”
Este ano deseñamos esta proposta de educación afectivo sexual, que se desenvolve en Centros de
Educación Primaria de toda Galicia.
En setembro comezamos cun novo proxecto educativo, “Colexio do Benquerer”, dirixido a achegar a
educación afectivo sexual a 5º e 6º de Primaria, no cal afondamos en conceptos clave para ensinar a
amar dende o respecto, a igualdade, a diversidade e o bo trato. No mesmo apostamos por crear unha
capa de gamificación e polo contido audiovisual, tratando de achegar a información de forma amena e
sinxela a este grupo de idade.

Benvida ao colexio
do Benquerer
(mundodemilu.org)

14

Presentación do
colexio do Benquerer
(vídeo de Youtube)
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EDUCACIÓN E PREVENCIÓN
EDUCACIÓN
DE CALIDADE

“VIAXE AO REINO DAS EMOCIÓNS”
Proposta de educación emocional que se desenvolve en Centros de Educación Infantil de toda Galicia.
A prevención de situacións de risco é unha parte fundamental do noso labor, que abordamos implantando
proxectos educativos que se traballan nos colexios galegos. A través dos mesmos realízanse actividades
e xogos que ensinan habilidades socioemocionais e condutas baseadas na empatía e no respecto,
promovendo así que nenos e nenas interioricen valores básicos da convivencia que evitan o xurdimento
de problemáticas de bullying, abuso ou violencia. Dentro da mesma área, tamén promovemos a creación
de materiais de parentalidade positiva, co obxectivo de difundir á poboación xeral pautas de crianza
respectuosa e responsable.
Este curso finalizamos a andaina do proxecto “Viaxe ao reino das emocións”, despois de cinco anos de
percorrido polos centros educativos galegos, nos cales tivo unha agarimosa acollida, coa participación
de 21.488 nenos e nenas de 209 centros educativos. Durante este tempo o proxecto creceu en contido e
profundidade con novas actividades, así como con xogos online, e tamén coas achegas dos colexios que
fixeron súa a proposta educativa e innovaron sobre a mesma.

Xogos de educación
emocional
(mundodemilu.org)

A viaxe chega
ao seu fin
(vídeo)
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PROXECTO “LECXIT” Lectura para o éxito educativo
O proxecto “LECXIT, lectura para o éxito educativo”, é unha proposta educativa deseñada pola Fundació
Bofill que persegue a mellora da comprensión lectora, como competencia básica para incrementar a
garantía de éxito escolar.
Meniños actúa como axente impulsor e dinamizador do proxecto no territorio galego, implicando
voluntariado, conectando colexios, supervisando actividades, ofrecendo metodoloxías e construíndo
redes sólidas e activas xeradoras de compromiso e activación social.
Esta iniciativa une a implicación do persoal educativo dos centros escolares, o voluntariado e o contorno
de nenos e nenas creando unha rede estable, motivadora e sustentadora.
Diríxese a nenos e nenas de 4º a 6º de primaria cun potencial de mellora, propostos polo profesorado
de cada centro escolar e establécese unha relación 1 a 1 entre unha persoa voluntaria que se
converterá nun referente estable motivador e estimulador e un alumno ou alumna.

Como o facemos?
A través dunha actividade de lectura dunha hora á semana durante todo o curso
escolar. Inclúe propostas diversas, con materiais variados e axeitados aos intereses e
ao nivel dos nenos e nenas, onde se crea un diálogo arredor do que se le, un espazo
de imaxinación e creatividade onde suceden cousas especiais, no marco dunha
relación positiva e estimulante.

16
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FORMACIÓN E DIFUSIÓN
EDUCACIÓN
DE CALIDADE

Formación Total

Formación Externa
Facilitada ao Equipo
Humano

Formación Interna
Facilitada ao Equipo
Humano

Horas: 211,5
Alumnado: 48
Accións Formativas: 24

Horas: 140
Alumnado: 58
Accións Formativas: 11

Formación Externa
Impartida por Meniños

Formación impartida por
Meniños mediante a Plataforma Online

Horas: 33,5
Alumnado: 164
Accións Formativas: 7

Horas: 25
Alumnado: 10
Accións Formativas: 1

Horas: 410
Alumnado: 353
Accións Formativas: 43

Impartida a: Concello de Allariz, Universidade da Coruña, Centro Interxeracional de

Ourense, Asociación Xuvenil Amencer, Grupo Esculca Facultade de Ciencias da Educación
da USC, Colexio Lar Vigo, Consejería General de Infancia y Familia de Castilla la Mancha.
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Experiencias

“

Un tiempo para aprender juntos y disfrutar
en compañía de una lectura.
MANUELA, VOLUNTARIA DO
PROGRAMA LECXIT

“

Me enseñaron que está bien salir ahí fuera,
probar cosas distintas, levantarse y caer,
equivocarse y enmendar los errores.
Tampoco debo sentirme mal si tomo una
decisión que luego quiero cambiar. Tengo
derecho a ser alguien distinta, a evolucionar,
a actualizar mis prioridades…
NAI PARTICIPANTE NO PROGRAMA
DE INTEGRACIÓN FAMILIAR LUGO

“

Formar parte del programa fue muy
necesario y bueno para mí.
SONIA, NAI PARTICIPANTE NO
PROGRAMA DE ATENCIÓN PERINATAL

18

“

O conto e os títeres de “Viaxe ao Reino
das Emocións” foron o máis interesante
para o alumnado. Dada a súa curta idade,
a maxia das personaxes é a motivación
para a identificación de emocións, a
representación de distintas situacións, etc.
Tamén resultou moi interesante contar
con actividades interactivas.
CEIP REBORDÁNS, TUI
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Como o facemos?
2) ESTABLECENDO unha
1) INTERVINDO con enfoque

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

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

4) ATENDENDO á dimensión

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

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

5) CONECTANDO a pais e nais

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

6) POTENCIANDO a capacidade

3) ESTIMULANDO a resiliencia,

cos seus propios procesos
de crianza para comprender,
aceptar e conectar cos seus
fillos e fillas.

7) VINCULANDO ás familias e

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

8) REPARANDO o dano

sufrido e restaurando 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.

20
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Resultados cuantitativos
INTEGRACIÓN FAMILIAR
Nenos e nenas: 301
Familias: 187
ATENCIÓN FAMILIAR
Nenos e nenas: 76
Familias: 47
ATENCIÓN PERINATAL
Nenos e nenas: 91
Familias: 110

ADOPCIÓNS ESPECIAIS
GALICIA
ASTURIAS
Nenos e nenas: 60 Nenos e nenas: 54
Familias: 55
Familias: 75

ACOLLEMENTOS ASTURIAS
Nenos e nenas: 35
Familias: 33
CENTRO DE ASESORAMENTO
E PSICOTERAPIA
Nenos e nenas: 2
Familias: 4

PARTICIPANTES
NOS PROGRAMAS
Nenos e nenas: 981
Familias: 868
PARTICIPANTES
EN PROXECTOS
EDUCATIVOS
Alumnado: 3.566
Centros Educativos: 74
Persoas Adultas: 248
PARTICIPANTES NO
PROGRAMA LECXIT
Persoas voluntarias: 58
Centros educativos: 11
Nenos e nenas: 55

									

PUNTO DE ENCONTRO
FAMILIAR PONTEVEDRA
Nenos e nenas: 129
Familias: 97

ATENCIÓN Á VIOLENCIA
DE XÉNERO
Nenos e nenas: 36
Familias: 28
CAIXAPROINFANCIA
Nenos e nenas: 116
Familias: 82

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

ATENCIÓN A MULLERES
VÍTIMAS DE ABUSO
Mulleres: 83

21
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Compartimos

Traballamos con calidade e transparencia
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GALICIA

ASTURIAS

A CORUÑA

9,37

LUGO

9,48
9,72

OURENSE

9,64

ATENCIÓN
FAMILIAR

INTERVENCIÓN
FAMILIAR

9,41
INTERVENCIÓN
FAMILIAR

9,24

INTERVENCIÓN
FAMILIAR

9,26
INTERVENCIÓN
FAMILIAR

9,71

ACOLLEMENTO FAMILIAR
E ADOPCIÓNS

SATISFACCIÓN DAS PERSOAS
PARTICIPANTES NESTES PROGRAMAS

ADOPCIÓNS
ESPECIAIS

*.Certificación de calidade ISO 9001:2015 para
os programas “Integración Familiar” en Galicia,
“Atención Familiar” en Pontevedra, “Adopcións
Especiais” en Galicia 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.
* Certificado en Conciliación EFR para o Modelo de
Xestión de Meniños.
* Distintivo en Conciliación Empresa Familiarmente
Responsable.
* Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad.
* Distintivo Igualdad en la Empresa.
* Canle ética.

VIGO

PONTEVEDRA
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Facilitamos a implicación da sociedade
VOLUNTARIADO

38

PERSOAS
VOLUNTARIAS

5

PERSOAS
EN PRÁCTICAS

8 A CORUÑA

2 OVIEDO

4 LUGO
17 PONTEVEDRA
7 OURENSE

PRÁCTICAS
Módulo de xestión | Confederación Galega
de Persoas con Discapacidade (COGAMI): 1
Grao en Psicoloxía | UNED Lugo: 1
Grao en Psicoloxía | Universidad de Oviedo: 1
Grao en Psicoloxía | UNED Pontevedra: 1
Grao en Psicoloxía | Universidad del País Vasco: 1
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Sensibilización e Incidencia
Un dos principais obxectivos da área de comunicación de Meniños é sensibilizar sobre a
importancia do bo trato á infancia, dando voz ás súas necesidades e demandas. Traballamos
para implicar aos diferentes axentes sociais no noso compromiso coa infancia e as familias, a
través de diferentes accións e campañas:

#CéntimoSolidario

#ProgramaLecxit

#MarcaAsturianaIgualdad

#TrezeLuzes
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#PremiosInocenteInocente

#EmerXenciaSOLIDARIA

#ConcertoSolidarioAllariz

#RetratosInfanciaeFamilia

#CampañaAdopciónsEspeciais

#25AniversarioMeniños
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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

Proxecto Brújula
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020
Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro

UNIVERSIDADES
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FINANCIADORES PRIVADOS

ENTIDADES COLABORADORAS

PERSOAS SOCIAS
Durante o ano 2021 contamos co apoio de 276
PERSOAS SOCIAS que manteñen un compromiso
estable coa nosa labor de protección á infancia, a
quen agradecemos especialmente o seu apoio e
implicación.
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Transparencia
A Fundación Meniños cumpre coa Ley 19/2013, de transparencia, acceso a información pública y buen
gobierno con respecto a transparencia en materia de contas públicas e financiadores, e a Ley 10/2010,
de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Esta Fundación está rexistrada
no Protectorado Único de Fundaciones de Competencia Estatal co nº 239SND e é auditada anualmente
dende a súa creación, recibindo resultados favorables en todos os exercicios económicos.

Subvencións públicas
autonómicas e locais

49%

Contratación
Pública

31%

Colaboracións
Empresariais
e eventos

11%

Aportacións da
Cidadanía a través
do X do IRPF

4%

Base Social
e autoxerado

3%

Subvencións
de Fondos Europeos

2%
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PROCEDENCIA DA
FINANCIACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DO INVESTIMENTO POR PROGRAMAS 42%
No ano 2021 empregamos un orzamento de 1.751.498,18 €,
distribuídos da seguinte forma:

8%
8%

6%
6%

+ Acollemento
familiar
+ Punto de
Encontro Familiar

+ Adopcións
de nenos e nenas con
necesidades especiais
Asturias
+ Atención Familiar

4%
4%

2%

1%
1%
1%
1%

+ Integración
Familiar

2%

+ Fomento da
empregabilidade
de pais e nais
en dificultade
social

4%

+ Intervención
terapéutica con mulleres
vítimas de violencia e
abuso sexual

4%

+ Adopcións de nenos
e nenas con necesidades
especiais Galicia

3%

+ Atención Perinatal
para mulleres en
dificultade social

3%

+ Proxectos Educativos
e Preventivos

+ CaixaProinfancia

+ Xestión do coñecemento
+ Intervención terapéutica
con nenos e nenas vítimas
de violencia de xénero
+ Responsabilidade Social
+ Proxecto “Lecxit”

									

+ Sensibilización
social para a Protección
á Infancia en
dificultade social
+ Intervención
terapéutica con nenos e
nenas vítimas de abuso
sexual
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Teléfono de axuda á infancia

Que é o teléfono de axuda á infancia?
Un servizo para todos os nenos, nenas e adolescentes que nalgún momento se
sintan maltratados, necesiten axuda ou queiran falar sobre os problemas que
lles afectan.
Tamén poden chamar todas aquelas persoas que saiban ou sospeiten que
algún neno está a ser maltratado ou non é correctamente atendido.
Que ofrece?
Unha liña gratuíta que funciona durante todo o ano, as 24 horas do día, e que é
atendida por un profesional que buscará a mellor solución para cada caso.
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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 axeitado.

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

•

VOLUNTARIADO

•

FAMILIA ACOLLEDORA OU ADOPTANTE

•

SOCIO, SOCIA OU DOANTE

•

LEGADO SOLIDARIO

•

COMPRA SOLIDARIA NA NOSA TENDA ONLINE

www.meninos.org

Escanea o código QR para
acceder á 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

