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FUNDACIÓN
AMIGOS DE
GALICIA

A SITUACIÓN ACTUAL

SEGUIMOS AO TEU CARÓN
No ano 2021, dende Fundación Amigos de Galicia continuamos reinventándonos e
reforzando a nosa actuación para continuar na nosa labor de atención ás persoas máis
vulnerables en risco de exclusión social, especialmente dos menores en situación de
desprotección, e das persoas maiores que viven soas.
Un exemplo deste reforzo da nosa actuación é a recente creación do Departamento de
Psicoloxía, tras detectar o aumento significativo de persoas en risco de exclusión social
con importantes necesidades de apoio psicolóxico efecto da secuelas da COVID-19,
especialmente entre infancia e persoas maiores.
Polo demais, a nosa labor continou coas liñas xa consagradas na entidade: emprego,
loita contra a pobreza, protección da infancia, atención a mulleres en situación de
vulnerabilidade e persoas maiores que viven soas, prestando especial atención a este
último colectivo especialmente perxudicado este ano.
Cómpre agradecer así mesmo, a colaboración de todas as empresas e persoas que
colaboraron e continúan prestándonos a súa axuda para que poidamos desenvolver o
noso traballo en beneficio das persoas en situación de vulnerabilidade.
Xa para finalizar, dende o equipo profesional da Fundación Amigos de Galicia queremos
transmitirvos que seguimos e seguiremos ao carón da sociedade galega para continuar
traballando pola inclusión social e laboral das persoas en risco de exclusión social de
Galicia.
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QUENES SOMOS

A Entidade conta coa Axencia de Colocación Emprega aprobada pola
Xunta de Galicia, con número de Expediente 2012/017 e Número de
Identificación 1200000013.
A Fundación Amigos de Galicia é unha entidade sen fins lucrativos (Lei
49/2002), rexistrada coma Entidade Prestadora de Servizos Sociais nº
E-2199.
Tamén está rexistrada como Organización Non Gubernamental para o
Desenvolvemento D-32 no Rexistro Galego de Axentes de Cooperación,
no Rexistro de Entidades de Interese Galego co nº 28 (1995/5), e no
Rexistro de Entidades Culturais co nº 36, así como acollida á Lei de
Mecenado.
Fundación Amigos de Galicia consta no Rexistro de Acción Voluntaria
de Galicia como ASC-O486
As contas da entidade están auditadas pola empresa Galicontrol S.L.
O principal ámbito de actuación atópase no territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, realizando accións puntuais tanto en España coma
no estranxeiro.

A SEDE SOCIAL DE FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA ATÓPASE EN
SANTIAGO DE COMPOSTELA.

As delegacións atópanse situadas en:
Santiago de Compostela
Avda. de Lugo, 115 - 15702

Pontevedra
Edificio Adm. Benito Corbal - 36001

Ourense
Avda. de Portugal, 59 - 32002

Lugo
Ronda das Mercedes, 14 -17002

Vilagarcía de Arousa
Avda. Matosinhos,2 - 36600
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VISIÓN
Temos a visión dunha entidade social, consolidada e afincada en Galicia cuxo baluarte
son as persoas en situación de risco de exclusión social, prestando especial atención
á infancia, persoas maiores que viven soas e mulleres en situación de vulnerabilidade
e/ou violencia de xénero. Temos unha visión moi esixente co servizo que realizamos,
reinventándonos cada día para mellorar a nosa actuación coas persoas en situación de
dificultade.

MISIÓN
A nosa misión é a atención ás persoas en situación ou risco de exclusión social, a través
de diferentes programas integrais desenvoltos por profesionais do ámbito social, e coa
imprescindible participación social.

VALORES
EQUIDADE

INDEPENDENCIA

Reivindicando a igualdade e respentando

Actuando de conformidade cos nosos

a pluralidade da sociedade.

principios.

TRANSPARENCIA

PROFESIONALIDADE

Poñemos á disposición da cidadanía, Cun equipo profesional comprometido coa
colaboradores/as e beneficiarios/as toda a acción que desenvolvemos e con amplia
información sobre o fin dos nosos fondos.
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PRINCIPAIS CIFRAS

21.933 ATENCIÓNS
A F A M I L I A S E N R I S C O
D E E X C L U S I Ó N S O C I A L

>> 38,7%

MENORES
DE IDADE

8.590
atencións de
EMPREGO

1.961
INSERCIÓNS no
mercado laboral

6.448
persoas diferentes
recibiron primeira
atención das súas
NECESIDADES

BÁSICAS

277

138

atencións a
MULLERES en
situación de
vulnerabilidade ou
violencia de xénero

persoas con
IMPORTANTES
NECESIDADES
recibiron apoio
psicolóxico
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PATRONOS

PRESIDENTE DE HONRA
Ramiro Carregal Rey

PRESIDENTE
Ramiro José F. Varela Cives

292
_
VOLUNTARIOS/AS

SECRETARIO
Xoan Carlos Portos Olveira

TESOUREIRO
Antonio Costa Sánchez

274
_
EMPRESAS
COLABORADORAS

EQUIPO HUMANO
Director Xeral: Jesús Busto Peteiro
Traballadores/as sociais: 8
Psicólogas: 3
Educadores/as sociais: 2
Orientadores/as laborais: 21
Administrativos/as: 2
Marketing e comunicación: 2
Persoal de loxística e almacén: 6
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VICEPRESIDENTA 1ª
Gloria Rodríguez Moirón

PA D R O A D O

925
_
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NOVAS DO 2021
CAMBIO DIRECTIVA PADROADO REITOR
Na Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada no mes de setembro de 2021 desenvolvéronse
as eleccións a Presidente/a e Secretario/a da Fundación Amigos de Galicia a través
de videochamada, por vencemento dos anteriores cargos do máximo do mandato
establecido nos estatutos da entidade. Sendo aprobadas por unanimidade,resultaron
elixidos como Presidente da mesma o Doutor D. Ramiro José F. Varela Cives; e como
novo secretario o psicólogo Xoán Carlos Portos Olveira.
A entidade recoñece a importante labor realizada polo anterior presidente, o silledense
Miguel Villar Costoyas; que esgotou os dous mandatos establecidos nos Estatutos da
entidade.

INAUGURACIÓN DA DELEGACIÓN NA CIDADE DE LUGO
No mes de maio, a entidade inaugura a nova delegación na cidade de Lugo, cidade
onde nace a Fundación Amigos de Galicia o 17 de maio de 1987, coincidindo co Día das
Letras Galegas.
Nas instalacións, situadas en Ronda de las Mercedes, 10, a entidade desenvolve os
programas de emprego, protección da infancia, loita contra a pobreza e programas
dirixidos a mulleres en situación de vulnerabilidade.

POSTA EN MARCHA DO DPTO. DE ATENCIÓN PSICOLÓXICA
A consecuencia do aumento de solicitudes de axuda psicolóxica recibidas no ano 2021 a
raíz da situación xerada polo COVID-19, a Fundación Amigos de Galicia pon en marcha
un servizo propio de atención psicolóxica dirixido ás persoas usuarias que necesitan
axuda e que pola súa situación económica ou por atoparse en situación de risco ou
exclusión social non dispoñen dos recursos necesarios para custear unha consulta
privada ou non poden esperar os prazos de tempo para ser atendidas por profesionais
da seguridade social.
A entidade conta con ampla experiencia ofrecendo

asesoramento psicolóxico,

especialmente a mulleres en situación de vulnerabilidade ou vítimas de violencia de
xénero e a menores.
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EN RESPOSTA Á COVID-19

Ante a situación de emerxencia ocasionada pola crise do Covid-19, Fundación Amigos
de Galicia continuou no ano 2021 cubrindo as necesidades alimenticias das familias de
Galicia en risco de exclusión social, en especial aquelas que contan con menores a cargo
e persoas maiores.
A nosa actuación tamén se trasladou ás aulas, entregando material de proteción contra
a COVID-19 (mascaras, xeles, portamascaras) entre os menores atendidos en idade de
escolarización e probas de antíxenos.
Ademais, detectados os efectos orixinados pola pandemia na saúde mental dos/
as usuarios/as da entidade, Fundación Amigos de Galicia pon en marcha no 2021 o
Dpto. de Atención Psicolóxica dirixido a persoas con escasos recursos.
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PROGRAMAS
Servizo de Orientación Laboral e Intermediación
Plan de Loita contra a Pobreza
Especial protección da infancia
Programa de acompañamento psicolóxico
Programas para mulleres VVX e menores implicados
Programas de persoas maiores que viven soas
Acción voluntaria
Medio ambiente

SERVIZO DE

ORIENTACIÓN LABORAL
MELLORAR A SITUACIÓN LABORAL DAS PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
É UN DOS RETOS SOCIAIS DA FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA.
Segundo datos do último trimestre do IGE, un 52,47% das familias galegas teñen
dificultades para chegar a final de mes. O emprego é unha das principais causas, nun
ano marcado pola desaparición dos postos máis precarios; ocupados na súa maioría por
mozas e mulleres, deixando ao 16% da poboación galega en risco de pobreza.
A entidade conta para iso coa Axencia de Colocación Emprega, aprobada pola Xunta de
Galicia e con número de rexistro 1200000013; dirixida a realizar accións encamiñadas á
inserción laboral e formación de persoas en idade laboral en Galicia, sendo conscientes
de que o acceso ao emprego é a principal ferramenta que teñen as persoas para poder
obter recursos cos que ser independentes. A entidade se constitúe ademais como e
como Entidade Colaboradora do Servizo Público de Emprego de Galicia.
O servizo da Fundación Amigos de Galicia está ao dispor de calquera persoa de Galicia
interesada na procura de emprego, ou na mellora da empregabilidade, e é un servizo
totalmente gratuíto.

A QUEN VAI DIRIXIDO

O noso servizo de orientación laboral é dirixido a calquera persoa de Galicia en situación
de desemprego, prestando expecial importancia ás persoas desempregadas de longa
duración, mulleres afastadas do mercado laboral, mozos sen experiencia, persoas
inmigrantes, maiores de 45, mulleres vítimas de violencia de xénero, persoas con
necesidade de recualificarse, e en definitiva, a todas as persoas en dificultade social
que necesiten acompañamento ao emprego.
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PERSOAS REXISTRADAS

99

MULLERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDADE E/
OU VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO ATOPARON
UN EMPREGO A TRAVÉS DO NOSO SERVIZO

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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DEMANDA DE EMPREGO

Fundació n Amigos de Galicia pon a disposición da población un formulario web
para aquelas persoas que estean interesadas en darse de alta como demandantes de
emprego:

VER NA NOSA PÁXINA WEB

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Ademais da orientación, o persoal de Fundación Amigos de Galicia tamén realiza accións
orientadas á intermediación laboral con empresas, que poden publicar as súas ofertas
de modo gratuíto, recibindo preselección de candidatos/ as, orientación profesional e
seguimento da oferta.

VER NA NOSA PÁXINA WEB

BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO

Elaboramos un Boletín de Ofertas de Emprego semanal a disposición na nosa páxina
web.

VER NA NOSA PÁXINA WEB
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PROGRAMAS DE EMPREGO
>> Entidade Colaboradora do Servizo Público de Emprego
de Galicia
Este servizo atópase dentro das subvencións a entidades para a contratación de persoal
técnico de orientación laboral da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de
Galicia.

>> Proserde XV
Subvención da Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia para o fomento
do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración
coas entidades sen ánimo de lucro; a través da contratación de persoas traballadoras
desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a
realización de servizos de interese xeral e social, co obxecto de proporcionarlles a
experiencia e a práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.
Durante o ano 2021 foron contratadas 4 mulleres para o desenvolvemento do servizo.

>> PONTE_COEMPREGO 21
Fundación Amigos de Galicia desenvolve diferentes actuacións como itinerarios
personalizados de inserción, así como outra serie de actuacións complementarias de
cara a acadar a mellora da empregabilidade das persoas atendidas.
O proxecto se realiza en distintos concellos da provincia de Pontevedra, priorizando
aquelas persoas atendidas mediante o Plan Integral de Loita contra a Pobreza e a
Exclusión Social.
Este programa conta co apoio da Deputación de Pontevedra.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
Memoria Anual de Actividades 2021

17

>> Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción
de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social,
para os anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo
Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020
e Feder Galicia 2014-2020
ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA DIRIXIDOS A PERSOAS
INMIGRANTES DA PROVINCIA DE OURENSE
Dentro desta actuación, Fundación Amigos de Galicia oferta itinerarios de inserción
personalizada a persoas inmigrantes dalgún dos concellos da provincia de Ourense.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA DIRIXIDOS A PERSOAS EN
SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DA PROVINCIA DE OURENSE
Dentro desta actuación, Fundación Amigos de Galicia oferta itinerarios de inserción
personalizada a persoas en situación ou risco de exclusión ou perceptores de RISGA
dalgún dos concellos da provincia de Ourense.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA DIRIXIDOS A PERSOAS
INMIGRANTES DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Fundación Amigos de Galicia oferta itinerarios de inserción personalizada a
persoas inmigrantes dalgún dos concellos da provincia de Pontevedra.

ITINERARIOS DE INSERCIÓN PERSONALIZADA DIRIXIDOS A PERSOAS EN
SITUACIÓN DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
Dentro desta actuación, Fundación Amigos de Galicia oferta itinerarios de inserción
personalizada a persoas en situación ou risco de exclusión ou perceptores de RISGA
dalgún dos concellos da provincia de Pontevedra.

Ademais dos itinerarios, o programa inclúe as formacións de Competencias
Clave N2 e N3 na provincia de Ourense; Competencias Dixitais para o emprego
II e III nas provincias de A Coruña, Ourense e Pontevedra; e Iniciación á
ofimática nas provincias de A Coruña e Pontevedra.
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FORMACIÓN
Fundación Amigos de Galicia imparte cursos entre as persoas usurias do Servizo de
Orientación co obxectivo de conseguir a súa integración laboral e empregabilidade.

>> Competencias Clave N2 e N3 en Ourense
Esta formación permite ás persoas que a reciben presentarse ás probas para acceder
aos certificados de profesionalidade nivel II e nivel III, facilitando deste
xeito o seu acceso ao mercado laboral.

>> Competencias Dixitais e Habilidades Comunicativas para o
Emprego en Ourense e Santiago de Compostela
O obxectivo xeral é dotar ás participantes dos coñecementos, habilidades e estratexias
precisas para o manexo das TICs e os medios dixitais.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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>> Formación Caixeira/Repoñedora en Supermercados con prácticas
non laborais en Santiago de Compostela e Fene
O obxectivo xeral é adquirir coñecementos e competencias profesionais para o manexo
de caixa, control e reposición dos puntos de venta e atención ó cliente.

>> Formación Operaria Alimentaria en Carballo
O obxectivo xeral é adquirir coñecementos e competencias profesionais para o control
dos procesos de recepción, transformación, elaboración, envasado e almacenado de
produtos alimenticios.

>> Formación Limpeza Industrial COVID-19 en Ourense
Esta formación ten como obxectivo capacitar ás persoas participantes de cara á
empregabilidade no ámbito da limpeza industrial, facendo fincapé nas novas medidas
hixiénicas e sanitarias derivadas da crise sanitaria do COVID-19.

>> Formación Auxiliar de Comercio en Ourense
Esta formación ten como obxectivo formar ás participantes para unha correcta
realización das actividades auxiliares de reposición e acondicionamento no punto de
venda e repartición de proximidade.
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CAMPAÑA VENDIMA
A
entidade
desenvolve
o
Programa de Inserción Laboral
Campaña Vendima 2021 co
principal obxectivo de conseguir
a inserción laboral de persoas
con dificultades para atopar
traballo.
Estas persoas son principalmente
mulleres en risco de exclusión
social con menores a cargo,
persoas perceptoras do RISGA e
parados/as de longa duración.
Este programa é posible grazas
á colaboración das adegas que
mostran a súa responsabilidade
social cos veciños e veciñas da
súa comarca.
No ano 2021, a entidade insertou
persoas nas zonas do Salnés e
Ribeiro.
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PLAN INTEGRAL DE

LOITA CONTRA A POBREZA
E A EXCLUSIÓN SOCIAL

A principal barreira que intentamos dobregar ao longo do ano é a exclusión social e
a pobreza severa. Desenvolvendo para iso, varios programas, sendo o principal o “Plan
Integral de Loita Contra a Pobreza e a Exclusión Social”- un programa de cobertura que
a entidade vén desenrolando dende os seus inicios-.
Este programa permite que todas as familias beneficiarias -en toda a Comunidade
Autónoma-, poidan dispoñer de todos os produtos de primeira necesidade indispensables
na vida cotiá , ademais de facilitar a contribuír de forma temporal os recursos básicos
para lograr unha estabilidade emocional na unidade familiar, principalmente onde se
atopan menores.
O primeiro paso para axudar ás familias é o de dar cobertura ás carencias de primeira
necesidade, factor que a través deste programa se consegue.
A entidade vai ademais máis alá, poñendo a disposición dos/das demandantes desta
axuda todas as ferramentas e recursos necesarios para obter un posto de traballo, e
conseguir así, a súa inclusión social e laboral.
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DATOS 2021

21.933
>> 38,7%

ATENCIÓNS A FAMILIAS EN
RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
MENORES
DE IDADE

A CORUÑA
20%
LUGO
16%
PONTEVEDRA
47%
OURENSE
17%

6.448

PERSOAS DIFERENTES RECIBIRON A
PRIMEIRA ATENCIÓN NA COBERTURA
DAS SÚAS NECESIDADES BÁSICAS

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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PLAN DE COBERTURA DAS NECESIDADES BÁSICAS
O programa contempla a cobertura das necesidades básicas de:

Alimentación

Roupa e

Hixiene e

Mobiliario

Material

Necesidades

calzado

limpeza

do fogar

escolar

concretas

PRINCIPAIS COLECTIVOS ATENDIDOS
63%

Familias monoparentais/marentais
93,1% delas compostas só por unha nai

74%
24,7%
12,4%

Familias beneficiarias
da RISGA/IMV

Familias inmigrantes

Minorías étnicas

ACTUACIÓN

O programa contempla a entrega de alimentos tanto perecedoiros e conxelados coma
non perecedoiros a través de cadeas de alimentación galegas.
As persoas que forman parte do programa de cobertura de necesidades básicas reciben
no seu fogar os alimentos procedentes das tendas de alimentación. Nos municipios onde
a entidade mantén convenio de colaboración é o Dpto. de Servizos Sociais quen recolle
os alimentos nas cadeas alimenticias e os entregan entre as familias beneficiarias.
CON ESTA OPERATIVA PODEMOS CHEGAR A TODOS OS PUNTOS DE GALICIA DADA
A REDE DE SUPERMERCADOS COAS QUE CONTAN DITAS CADEAS ALIMENTICIAS.
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PROGRAMAS NA LOITA CONTRA A POBREZA

>> Programa de Primeira Atención, inmediata, a persoas en
situación de necesidade urxente
O obxectivo do programa se centra na loita contra a pobreza infantil e no apoio ós
colectivos vulnerables. Este programa de primeira atención inmediata da resposta ás
necesidades básicas das persoas demandantes de axuda en situación constatada de
necesidade, coordinando todas as actuacións cos departamentos de Servizos Sociais
dos concellos e directamente cos servicios sociais da Fundación.
Este programa conta co apoio da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a
través da subvención destinada a realizar programas de interese xeral para fins de
carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda
das persoas físicas. da Xunta de Galicia.

>> Plan de Cobertura de Necesidades Alimenticias ás familias
en situación de carencia de recursos económicos con
residencia nalgún concello de Galicia
Mediante o Plan de Cobertura de necesidades alimenticias ás familias en situación de
carencia de recursos económicos con residencia nalgún concello de Galicia, se garante
a cobertura das necesidades alimenticias das persoas en situación de carencia e/ou
limitación de recursos económicos, garantindo as necesidades nutricionais dos menores.
Para levar a cabo este Programa a entidade contou co apoio económico da Consellería
de Política Social da Xunta de Galicia. Operación cofinanciada pola Unión Europea
a través do FSE.

>> Plan de Cobertura de Outras Necesidades Básicas, non
alimenticias a familias sen recursos
Mediante o Plan de Cobertura doutras necesidades básicas ás familias en situación de
carencia de recursos económicos con residencia nalgún concello de Galicia, se garante a
cobertura doutras necesidades básicas das persoas, garantindo necesidades tales como
a vestimenta e calzado, a hixiene e aseo persoal, o mobiliario e outros enseres do fogar,
o material escolar axeitado para a volta ó cole, así como o pago de suministros básicos.
Para levar a cabo este Programa a entidade contou co apoio económico da Consellería
de Política Social da Xunta de Galicia. Operación cofinanciada pola Unión Europea
a través do FSE.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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ACCESO AOS PROGRAMAS DE AXUDA
O Departamento de Traballo Social da entidade é o encargado de incorporar aos/ás
usuarios/as ao programa, realizando previo informe social que ampare a situación de
dificultade económica na que se atope a familia.

PINCHA AQUÍ PARA SABER MÁIS ACERCA DO PROGRAMA

SOLICITUDE DIRECTA
Santiago de Compostela
Avda. de Lugo, 115 - 15702
Pontevedra
Edificio Adm. Benito Corbal - 36001
Ourense
Avda. de Portugal, 59 - 32002
Lugo
Ronda de las Mercedes, 14 - 27002
Vilagarcía de Arousa
Avda. Matosinhos, 2 - 36600
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ESPECIAL

PROTECCIÓN
DA INFANCIA
TRABALLAMOS POLO DESENVOLVEMENTO DE PROGRAMAS QUE REPRESENTAN
UNHA APOSTA CLARA POR SITUAR AS NECESIDADES E INTERESES DA INFANCIA
E DA ADOLESCENCIA COMO PRIORIDADE DE ACTUACIÓN DA ENTIDADE, COA
INTENCIÓN DE CONTINUAR MELLORANDO A CALIDADE DE VIDA DE NENOS, NENAS
E ADOLESCENTES E DE CONTINUAR FOMENTANDO O SEU BENESTAR INTEGRAL QUE
FAVOREZA O ACCESO EN IGUALDADE DE OPORTUNIDADES Á SAÚDE, EDUCACIÓN,
ETC.

38,7%
DAS ATENCIÓNS REALIZADAS POLA FUNDACIÓN AMIGOS DE
GALICIA FORON DIRIXIDAS Á INFANCIA E Á XUVENTUDE

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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APOIO ESCOLAR

PROGRAMA DE SEGUIMENTO ESCOLAR DA INFANCIA E MOCIDADE CO OBXECTIVO
DE PREVER O ABANDONO TEMPERÁ DOS ESTUDOS, A REDUCIÓN DO ABSENTISMO
ESCOLAR E XERAR PAUTAS DE CRIANZA SAUDABLES E POSITIVAS NO ÁMBITO
FAMILIAR.
Tendo en conta a situación de vulnerabilidade na que se atopan moitas familias da
nosa comunidade, moitos mozos e mozas galegos volven aos colexios en condición de
desigualdade por non poder contar co material básico necesario para facer fronte ao
curso escolar. Cabe destacar ademais que no comezo do curso escolar do ano 2021, aos
gastos comúns engadíronse os gastos de material sanitario de protección contra o Covid
para todo o ano (máscaras, portamascaras e demais material sanitario).
Este programa conta co apoio da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a
través da subvención destinada a realizar programas de interese xeral para fins de
carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das
persoas físicas.

Libros

Material

Material

de texto

escolar

sanitario

NO COMEZO DO CURSO ESCOLAR DO ANO 2021, FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
DEU RESPOSTA ÁS NECESIDADES ESCOLARES DE

1.245

MENORES GALEGOS/AS EN SITUACIÓN
DE RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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APOIO DIXITAL
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA CONTEMPLA ESTE PROGRAMA CO OBXECTIVO
DE IMPULSAR A TRANSFORMACIÓN DIXITAL ENTRE OS COLECTIVOS MÁIS
VULNERABLES E AXUDALOS A NAVEGAR POR ESTA NOVA REALIDADE.
Este programa de axuda está destinado á cobertura das necesidades de subministro de
liña de internet e material informático (ordenador, tablets, módem…) dos menores de
Galicia con carencia e/ou limitación de recursos económicos na familia.

Este programa inclúe:

CONTRATACIÓN DE CONEXIÓN A INTERNET
Dirixido a menores desde 6 ata 18 anos

ORDENADORES E MATERIAL INFORMÁTICO
Destinado a menores entre 13 e 18 anos

TABLETS
Para menores de entre 6 e 12 anos

Este programa conta co apoio da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia a
través da subvención destinada a realizar programas de interese xeral para fins de
carácter social con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda
das persoas físicas.
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APOIO MÉDICO
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA LEVA A CABO NO ÁMBITO DA SAÚDE ACTUACIÓNS
COS MENORES GALEGOS/AS QUE CON DISTINTAS PROBLEMÁTICAS DENDE O SEU
NACEMENTO OU NO SEU DESENVOLVEMENTO PRECISAN DUNHA ATENCIÓN DIARIA
PARA PODER MELLORAR A SÚA CALIDADE DE VIDA.
Pago de necesidades médicas específicas:
GAFAS
Entrega de gafas graduadas a nenos/as para corrixir os seus
problemas visuais a tempo; previo informe social e previo informe
médico que constate dita situación.

AUDÍOFONOS
Entrega de próteses auditivas (audiófonos), previo informe social.
A entidade conta con convenio de colaboración coa Fundación
Gaes. Os audiófonos teñen un custo mediode 3.952,00€.
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APOIO PSICOLÓXICO
O COIDADO DA SAÚDE MENTAL É FUNDAMENTAL PARA ALCANZAR O BENESTAR
PERSOAL DOS MENORES.

É PRIORIDADE DA ENTIDADE OFRECERLLES A

POSIBILIDADE DE CONTAR CON FERRAMENTAS QUE LLES POIDAN AXUDAR NO SEU
CRECEMENTO PSICOEMOCIONAL.
Abordamos as principais cuestións que afectan á saúde mental da infancia e mocidade
que pola súa situación económica familiar ou por atoparse en risco de exclusión social,
non dispoñen dos recursos necesarios para custear unha consulta privada ou non poden
esperar os prazos de tempo para ser atendidos por profesionais da atención primaria.
A protección da infancia debe incluír asegurarse que os menores, ademáis de vivir nunhas
condicións de seguridade física, poden ter un correcto desenvolvemento emocional
para afrontar os desafíos da súa realidade, pois a poboación infantil non conta con todas
as capacidades adquiridas para facer fronte aos retos da vida.

Este servizo inclúe:

Intervención socioeducativa
Mediación familiar
Problemas de conduta
Acoso Escolar
Habilidades de sociabilización

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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APOIO XURÍDICO
PROTEXER Á INFANCIA FRONTE A CALQUERA TIPO DE VIOLENCIA É UN DOS
PRINCIPAIS RETOS DA ENTIDADE, BUSCANDO REFORZAR OS SISTEMAS DE
PROTECIÓN, GARANTINDO O SEU ACCESO Á XUSTIZA E DANDO SEMPRE VOZ AOS
CASOS ONDE OS SEUS DEREITOS SE VEXAN DESPROTEXIDOS.
É por iso que a entidade actúa como acusación popular en todos os procedementos
xudiciais abertos nos que existen menores desprotexidos, tal e como se recolle no artigo
6.4. dos estatutos da entidade.
Ademais de formar parte no proceso xudicial, a entidade tamén ofrece asesoramento

Procesos xudiciais onde intervén a entidade como acusación
popular:
>> Caso Desiré Leal
No mes de maio de 2019, Desirée Leal – unha nena de sete anos de Muimenta(Vilalba)foi asfixiada, presuntamente, a mans da súa nai. Ante este tráxico acontecemento,
Fundación Amigos de Galicia persónase nesta causa pola defensa dos menores e para
esixir o cumprimento das penas das persoas que incurren nos mesmos. O letrado da
entidade neste caso é Francisco José Lago Calvo, quen realizou e continúa realizando un
gran traballo en materia da protección da infancia vulnerable.

>> Bebés Mellizos de Ourense
Relacionada coa morte dun bebé de dous meses no mes de marzo de 2019 e polas lesións
ocasionadas ao seu irmán mellizo presuntamente pola conducta dos seus proxenitores.
A personación nesta causa lévaa a cabo o Letrado da Fundación Amigos de Galicia,
Franciso José Lago Calvo. Neste caso, que xa foi xulgado, continuamos velando porque
se cumpla a sentencia, e con iso, os dereitos do menor implicado.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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>> Caso Salesianos abuso a menores de Vigo
A entidade persónase como acusación popular na causa dos presuntos delitos de abuso
sexual a seis menores por parte dun salesiano de Vigo durante uns campamentos de
verán en Cambados. O avogado que representa á entidade nesta causa é Francisco
José Lago Calvo. A sentencia, con data de 26 de outubro de 2021, resultou favorable
ao solicitado pola entidade. Dende a entidade actuamos como parte nesta causa en
defensa dos menores afectados sendo coñecedores que este tipo de condutas deixa
neles graves secuelas que afectarán ao seu desenvolvemento emocional, en moitos
casos con secuelas irreparables.

>> Caso Menor Santiago de Compostela
Tendo en conta a experiencia da entidade en casos onde se vulneran os dereitos da
infancia; o Comité Xurídico da Fundación Amigos de Galicia considerou que a entidade
debe tomar parte na causa ocorrida no mes de outubro de 2020 en Santiago, na que
un compostelán matou, presuntamente, ao seu sobriño de tres anos asfixiándoo no
domicilio dos seus avós. O avogado que representa á entidade nesta causa é Francisco
José Lago Calvo.

>> Triple asasinato de Valga
A entidade actúa en defensa dos dous fillos dunha das tres mulleres asasinadas neste
tráxico acontecemento de violencia machista acontecido no 2019 en Valga. O avogado
que representa á entidade nesta causa, - aínda en proceso xudicial –é Francisco José
Lago Calvo.

>> Caso de Clara Expósito, Lugo
A Fundación Amigos de Galicia intervén no caso de violencia de xénero acontecido na
cidade de Lugo de unha muller de 47 anos supostamente acoitelada pola súa parella no
ano 2020; en defensa dos dereitos da súa filla menor de idade. O avogado que representa
á entidade nesta causa é F. J. Lago Calvo.
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>> Menor Mondoñedo
A entidade actuou como acusación popular na defensa dos dereitos dun menor de
Mondoñedo maltratado polas súas tías. Os feitos ocorreron no mes de novembro de
2017 cando o menor de 9 anos acudiu ao seu centro escolar con hematomas. A entidade
defendeu tamén os dereitos dos fillos das acusadas, de 7 e 13 anos. A sentencia do caso,
con data de novembro de 2021, condena ás tías do menor a 21 meses de cárcere.
O avogado que representa á entidade neste caso é Francisco José Lago Calvo.

>> Menor Vedra
FAG persónase nesta causa ante a evidencia da existencia de lesións nun lactante de
Vedra ocasionadas presuntamente tras sufrir o “Síndrome doneno zarandeado” a mans
dos seus proxenitores no ano 2018. O avogado que representa á entidade é Celestino
Barros Pena, letrado que está facendo unha gran labor nesta causa. A tese do letrado
referente ao caso ocasionou a reconsideración da Fiscalía en favor da seguridade do
menor.

O COMITÉ XURÍDICO DA FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA ESTÁ COMPOSTO POR:
Francisco J. Lago Calvo, de Lalín.
Celestino Barros Pena, de Caldas de Reis.
Manuel Martín Gómez, de Santiago de Compostela.
Jesús Palmou Lorenzo, de A Estrada.
Justo Alfonso Fernández Expósito, procurador de Lugo.
Ana Martín García, procuradora de Santiago de Compostela.
Raquel Santos García, de Cambados.
Begoña Caamaño Castiñeira, procuradora de Santiago de Compostela.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
Memoria Anual de Actividades 2021

37

FRANCISCO JOSÉ LAGO CALVO
Letrado penalista da entidade
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PROGRAMAS DE

ACOMPAÑAMENTO
PSICOLÓXICO
A CONSECUENCIA DO AUMENTO DE SOLICITUDES DE AXUDA PSICOLÓXICA
RECIBIDAS NO ANO 2021 A RAÍZ DA SITUACIÓN XERADA POLO COVID-19, A
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA PON EN MARCHA UN SERVIZO PROPIO DE
ATENCIÓN PSICOLÓXICA DIRIXIDO ÁS PERSOAS USUARIAS QUE NECESITAN AXUDA
E QUE POLA SÚA SITUACIÓN ECONÓMICA OU POR ATOPARSE EN SITUACIÓN DE
RISCO OU EXCLUSIÓN SOCIAL NON DISPOÑEN DOS RECURSOS NECESARIOS PARA
CUSTEAR UNHA CONSULTA PRIVADA OU NON PODEN ESPERAR OS PRAZOS DE
TEMPO PARA SER ATENDIDAS POR PROFESIONAIS DA SEGURIDADE SOCIAL.

SERVIZO GRATUITO
Dirixido a persoas en risco de exclusión social.
ATENCIÓN TELEFÓNICA
Garantizando o servizo sen necesidade de desplazamento.
PREVIO INFORME SOCIAL
Realizado en coordinación co departamento de Traballo Social.
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
Formado por profesionais da Infancia e do trato con persoas maiores en situación de
soidade non desexada.

Orientación e mediación laboral
Apoio psicoemocional
Acompañamento psicoemocional

DESDE A POSTA EN MARCHA DO SERVIZO NO SEGUNDO TRIMESTRE DO 2021, O
DEPARTAMENTO DE PSICOLOXÍA DE FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA ATENDEU

138

PERSOAS CON IMPORTANTES
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
NECESIDADE DE APOIO PSICOLÓXICO
Memoria Anual de Actividades 2021
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PROGRAMAS DE

ACOMPAÑAMENTO
A PERSOAS MAIORES SOAS
EN GALICIA, MÁIS DE 130.000 PERSOAS VIVEN SOAS, MOITAS DELAS POR CARECER
DE FAMILIARES OU PERSOAS DE REFERENCIA, POLO QUE SE ATPAN EN SITUACIÓN
DE SOIDADE, ABANDONO E ILLAMENTO SOCIAL.
Ante esta situación, Fundación Amigos de Galicia desenvolve o programa “Mellor
acompañad@s”, dirixido ás persoas maiores que viven en situación de soidade,
proporcionando apoio psicolóxico e fomentando o seu envellecemento activo, así como
a súa sociabilización e dixitalización.

Atención e seguemento
Sobre as persoas maiores que viven en situación de soidade non desexada.

Fomento da sociabilización das persoas maiores
Establecemento das persoas de referencia
que axuden a resolver os problemas que poidan xurdir aos/ás usuarios/as do
servizo.

Cobertura das necesidades dixitais
Entrega dos dispositivos tecnolóxicos necesarios para levar a cabo as xestións
básicas do seu día a día por internet.

Ensino de novas tecnoloxías
Dixitalización das persoas maiores ensinándolles a usar o teléfono móvil e o
ordenador para realizar xestións a través de internet (citas médicas, banca
electrónica, administración, etc).

Financiamento de audiófonos
Dirixido ás persoas que os precisen e non poidan afrontar o seu custo por
carecer de recursos económicos.
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DATOS DAS PERSOAS MAIORES ACOMPAÑADAS NO ANO 2021

1 Fene

1 Pontevedra

1 Santiago

4 Sanxenxo
1 Vilagarcía de Arousa

A CORUÑA

PONTEVEDRA

1 Lugo

1 Ourense
1 Ribadavia
1 Verín

LUGO

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
Memoria Anual de Actividades 2021
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PROGRAMAS PARA

MULLERES EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDADE E
MENORES IMPLICADOS
CONSEGUIR A IGUALDADE REAL E EFECTIVA ENTRE MULLERES E HOMES É UN DOS
RETOS PRIORITARIOS PARA A ENTIDADE; E REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA
POÑER PUNTO FINAL Á VIOLENCIA DE XÉNERO, UNHA INXUSTIZA SOCIAL QUE
CONSTITÚE A MANIFESTACIÓN MÁIS GRAVE DE DESIGUALDADE.

DATOS 2021

227

MULLERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDADE E/OU VVX

>> 99

DELAS ATOPARON UN EMPREGO A TRAVÉS DO
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN LABORAL

21.933

ATENCIÓNS A FAMILIAS EN
RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
63%
93,1%

FORON FAMILIAS
MONOPARENTAIS/MARENTAIS
>> DELAS ESTABAN FORMADAS
POR MULLERES

Tendo en conta o perfil dos colectivos atendidos pola Fundación Amigos de Galicia, é
fundamental para a entidade continuar impulsando actuacións dirixidas a promover a
igualdade e a prevención e loita contra a violencia de xénero desde o empoderamento.
A entidade desenvolve ao longo de todo o ano distintos programas, dirixidos a mulleres
en situación de vulnerabilidade ou vítimas de violencia de xénero, a través dos cales
proporciónase asesoramento social, psicolóxico, xurídico e/ou laboral, contribuíndo desta
forma a mellorar a súa situación persoal, social e/ou laboral.
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>> Especial atención á infancia
Os programas que a entidade desenvolve para mulleres en situación de vulnerabilidade
ou de violencia de xénero, van dirixidos tanto para elas, como para os menores afectados.
PORQUE NON NOS PODEMOS ESQUECER QUE OS MENORES SON UNHA PEZA MÁIS
NO ARMAZÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO, E ESTE TIPO DE VIOLENCIA ESTÉNDESE
MOITAS VECES AOS FILLOS E FILLAS PARA CONSEGUIR ESTE OBXECTIVO POLA
SÚA EXPOSICIÓN ÁS AGRESIÓNS, POR SUFRILAS DIRECTAMENTE, OU POR SER
EMPREGADOS COMO INSTRUMENTOS PARA SEGUIR EXERCENDO A VIOLENCIA
SOBRE AS SÚAS NAIS.

>> EM-PODÉRATE
Fundación Amigos de Galicia leva a cabo o Programa de Inserción Laboral EMPODÉRATE dirixido ó colectivo de mulleres con baixa titulación de Galicia en situación
de vulnerabilidade, ofrecendo asistencia xurídica gratuíta, atención social, psicolóxica e/
ou laboral.
Esta atención integral ten como obxetivo acadar a súa inserción, entendéndoa como un
paso cara a súa independencia económica, mellorando así a súa estima persoal e social
e por tanto a súa calidade de vida.
A finalidade deste programa é a promoción das capacidades persoais, tratando de
restablecer a súa situación social e laboral, combatendo a vulnerabilidade social, e
tratando de lograr a igualdade real e efectiva entre as mulleres sen titulación ou cunha
baixa cualificación no acceso ó mundo laboral.
Este programa conta coa financiación da Secretaría Xeral da Igualdade, dentro das
subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos
a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020.

DURANTE O ANO 2021 FORON ATENDIDAS 59 MULLERES
>> EM-FEMENINO
EM- FEMENINO é un programa de fomento da empregabilidade das mulleres que a
entidade desenvolve en concellos da provincia de A Coruña (Ames, Carballo, Vilasantar,
Fene, Rianxo e Santiago de Compostela) de cara a proporcionar ferramentas que melloren
as opcións laborais das persoas usuarias mediante proxectos que abarcan a realización
de itinerarios de inserción personalizada e a formación ocupacional, coa finalidade de
acadar a inserción no mercado de traballo das persoas atendidas.

DURANTE O ANO 2021 FORON ATENDIDAS 67 MULLERES,
20 DELAS CONSEGUIRON UN EMPREGO
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
Memoria Anual de Actividades 2021
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>> PROGRAMA DE RECURSOS INTEGRAIS PARA MULLERES EN
SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDADE E/OU CON SINGULARES
DIFICULTADES
Programa dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e/ou con
singulares dificultades da provincia de Pontevedra ofertando unha serie de servizos,
en función das súas necesidades, no eido do asesoramento psicolóxico, asesoramento
xurídico, asesoramento laboral e apoio social; desenvolvendo tamén accións vinculadas
ó eido da prevención da violencia de xénero, prioritariamente, ás persoas que polas súas
características persoais e de xénero e o seu entorno social e/ou familiar puideron ser
susceptibles ó maltrato físico, verbal e/ou psicolóxico.
Este programa conta co apoio da Deputación de Pontevedra.

DURANTE O ANO 2021 FORON ATENDIDAS 79 MULLERES.
>> UN NOVO CAMIÑO
Mediante o desenvolvemento deste programa a Fundación Amigos de Galicia mellorou
asituación persoal e social das mulleres participantes. A través dos itinerarios de inserción
personalizada, nos que ten gran peso a prospección empresarial, que se levan a cabo
por parte do persoal técnico da Fundación.
Este programa conta co apoio da Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia.

DURANTE O ANO 2021 FORON ATENDIDAS 30 MULLERES,
DAS CALES 7 CONSEGUIRON UN EMPREGO.
>> Actividades pola igualdade
Fundación Amigos de Galicia organizou con motivo do 25N a actividade Frases contra
a desigualdade, destinada a sensibilizar á sociedade acerca da violencia de xénero. A
actividade desenvolveuse no Centro Comercial As Cancelas (Santiago de Compostela);
e consistiu na implicación dos clientes do centro achegando frases e mensaxes que
reflicten moitas das situacións de desigualdade nas que aínda se atopa este colectivo.
Así mesmo, durante o acto, o persoal e as voluntarias da entidade tamén achegaron
ás persoas participantes información a través de material didáctico coas actuacións de
axuda que a entidade desenvolve con este colectivo e co obxectivo de prever e detectar
este tipo de situacións tanto nas súas vidas, como na contorna que as rodea.
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>> A VOZ DA IGUALDADE
Fundación Amigos de Galicia leva a cabo o programa de sensibilización en materia de
igualdade, violencia de xénero, autoestima e empoderamento das mulleres “A Voz da
Igualdade”, que consiste na realización de charlas dirixidas ás mulleres en situación de
vulnerabilidade ou vulnerabilidade á violencia de xénero de Galicia.
O obxectivo principal deste programa é promover a igualdade de xénero e a loita contra
a violencia dende o empoderamento así como mellorar a autoestima e a autonomía
persoal das persoas usuarias. O programa pretende ser unha aposta pola inclusión das
mulleres, o que lles permitirá incrementar a súa capacidade de configurar as súas propias
vidas e o seu entorno, traballando dende a identidade e a autoestima, a autonomía
persoal, mostrando outros exemplos de feminidade.
Este programa conta co apoio da Secretaría Xeral de Igualdade a través da subvención
destinada á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social
dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita
conta a violencia de xénero.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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ACCIÓN

VOLUNTARIA

292

VOLUNTARIOS/AS PRESTARON A SÚA
COLABORACIÓN DURANTE O 2021

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA OFRECE CO PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
UNHA VÍA DE PARTICIPACIÓN PARA A SOCIEDADE GALEGA NA ATENCIÓN A
PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL DA NOSA COMUNIDADE, FOMENTANDO
A SOLIDARIEDADE E TECENDO REDES DE COLABORACIÓN ENTRE PERSOAS QUE
PODEN COMPLEMENTAR O TRABALLO REALIZADO POLO EQUIPO PROFESIONAL
DA ENTIDADE.
VÍAS DE PARTICIPACIÓN

PROTECCIÓN DA INFANCIA VULNERABLE
Nas súas mochilas o seu futuro
Comparte Ilusión
Conectad@s

LOITA CONTRA A POBREZA

PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN VOLUNTARIADO

PROGRAMA DIRIXIDO A PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS QUE VIVEN SOAS

COIDADO AO MEDIO AMBIENTE
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TIPOS DE VOLUNTARI@ FAG
Voluntari@ 3.0.: Aquela persoa que está incluída na lista de difusión das campañas
e actividades que realiza a entidade, e comparte todo o contido nas súas canles de
comunicación para poder chegar a un público maior.
M/Padrin@s: Termo acuñado a aquelas persoas con gran volume de seguidores en
redes sociais que comparten a actividade da entidade nas súas canles de comunicación
para poder chegar a un público maior.
Voluntari@ participativo: Aquela persoa que participa activamente nas actividades
desenvoltas pola entidade antes mencionadas.
Empresa solidaria: Empresas que participan nas actividades da entidade e
participan nas diferentes campañas que se desenvolven ao longo de todo o ano.
COMO SER VOLUNTARI@ FAG
•

A través do formulario online habilitado na nosa web

•

Visitando calquera das nosas oficinas en toda Galicia

SENSIBILIZACIÓN NOS CENTROS ESCOLARES

A Fundación Amigos de Galicia impulsa o proxecto SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS
ESCOLARES SOBRE A IMPORTANCIA DO VOLUNTARIADO co obxectivo de concienciar
entre os/as participantes sobre a importancia de valores como a igualdade, o compromiso,
o altruísmo, a responsabilidade de cara ós vulnerables e o entorno natural, o valor da
solidariedade, etc.
Deste xeito, Fundación Amigos de Galicia trata de sensibilizar entre a infancia sobre
distintos programas desenvoltos pola entidade e establecer o alcance que teñen con
respecto ás persoas vulnerables da nosa sociedade, de cara a tratar de invitar ás persoas
interesadas á participación, de modo voluntario, no desenrolo de tarefas concretas que
poden ser desenvoltas en equipo.
Este programa conta coa subvención da Consellería de Política Social da Xunta de
Galicia pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións para entidades de
acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de
voluntariado.
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COIDADO AO

MEDIO AMBIENTE
>> O FUTURO NAS TÚAS MANS
“O Futuro nas Túas Mans” é un programa multidisciplinar impulsado por Fundación
Amigos de Galicia que xorde co obxectivo de implicar á infancia e a mocidade no coidado
do medio ambiente, sendo conscientes que sensibilizar aos menores na importancia do
coidado do medio que nos rodea desde a infancia é a forma máis eficaz de xerar hábitos
ambientais que perduren no tempo.
PLANTACIÓN DE ESPECIES AUTÓCTONAS
Realizamos accións de reforestación de zonas públicas galegas con especies
autóctonas co obxectivo de recuperar o patrimonio natural da Comunidade.
Esta actividade de reforestación xorde tras os incendios devastadores que
azoutaron ao municipio das Neves no ano 2017. No mes de marzo de 2018, a
Fundación Amigos de Galicia organizou en As Neves (Galicia) unha actividade
mediante a cal o alumnado do centro plantou 300 carballos no Monte Chan de
Vide co obxectivo tanto de repoboar os montes afectados, como de implicar aos
menores na importancia do coidado ao medio ambiente.
RECOLLIDA DE RESIDUOS
O volume de plásticos que estamos xerando está destruíndo ao noso planeta,
e os seres humanos somos os responsables. A promoción do coidado ao medio
ambiente dende a infancia é a forma máis eficaz de xerar hábitos ambientais
que perduren no tempo.
No ano 2021 realizamos actividades de recollida de residuos con campamentos
en diferentes praias do litoral galego.
O obxectivo da actividade non son só os quilos recollidos, senón incidir na
prevención para que os residuos que xeramos non sexan abandonados nas nosas
contrornas naturais.
SENSIBILIZACIÓN
Poñémonos á disposición de centros escolares, agrupacións, etc. para a realización
de actividades de concienciación co medio ambiente co obxectivo de implicar á
infancia.
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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CAMPAÑAS
Nas Súas Mochilas, o Seu Futuro
Conectad@s
Máscaras para La Palma
A Volta en Verde
Comparte Ilusión

CAMPAÑA

NAS SÚAS MOCHILAS,
O SEU FUTURO
A campaña ten como obxectivo a entrega de todo o material escolar necesario para que
os nenos e nenas poidan desenvolver os seus estudos en igualdade de condicións.
Todos os anos, co comezo do curso escolar, a entidade entrega mochilas con material
escolar adaptadas a cada ciclo educativo (Infantil, Primaria e Secundaria), compostas
por libretas, carpetas, lapis, bolígrafos, ceras, gomas, dispositivos informáticos, etc e todo
o material necesario.
Ademais, a partir do ano 2020, con motivo da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19,
entregamos máscaras cirúrxicas, portamáscaras e xeles hidroalcólicos para todos os
menores.

NO ANO 2021 FIXEMOS REALIDADE A ENTREGA DE 1.245
MOCHILAS NO MES DE SETEMBRO.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA
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CAMPAÑA

CONECTAD@S
Campaña de Fundación Amigos de Galicia destinada ao pago de ordenadores, táblets e
conexión a internet para menores galegos en idade escolarizada co obxectivo de loitar
contra a brecha dixital actual que viven moitas familias galegas con escasos recursos.
Esta campaña xorde dado elevado aumento de solicitudes que a entidade comezou a
recibir a partir do ano 2020 de familias galegas con menores a cargo que non contan
con dispositivos informáticos necesarios, así con conexión a internet, para que poidan
desenvolver o curso escolar en igualdade de condicións.
A brecha dixital perpetúa as desigualdades, quedando a educación moitas veces fora
do alcance dos menores que non teñen acceso a internet ou dispositivos informáticos
suficientes.
Dende a Fundación Amigos de Galicia pretendemos coa campaña sensibilizar á sociedade
galega co obxectivo de poder cubrir o material informático e conexión a internet de
549 menores galegos en risco de exclusión social, atendendo tódalas solicitudes que
teñamos no desenvolvemento da mesma, sendo estas valoradas polo Departamento de
Traballo Social de Fundación Amigos de Galicia.

>> Campañas de tapóns solidarios
Fundación Amigos de Galicia organiza campañas de tapóns solidarios destinadas
ao pago de necesidades escolares e tratamentos médicos para menores galegos en
risco de exclusión social. Estas necesidades son, por exemplo, dispositivos electrónicos,
material escolar, gafas graduadas, audífonos e tratamentos médicos non custeados pola
Seguridade Social.
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LA VUELTA

EN VERDE
Fundación Amigos de Galicia foi unha das entidades beneficiarias no reto dixital solidario
“A Volta en Verde” organizado por Caixa Rural e Seguros RGA con motivo da Volta Ciclista
a España. Na etapa de, Sanxenxo-Mos; o equipo ciclista Caja Rural RGA elixiunos como
entidade beneficiaria do reto dixital # súmatealverde.
Para poder conseguilo, sumamos máis de 1.000 likes a través dos cales a entidad
aportounos un donativo de 2.000€ que foron destinados aos programas da entidade
para persoas en risco de exclusión social.
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MÁSCARAS

PARA LA PALMA
No ano 2021 realizamos o envío de 11.000 mascaras FFP2 e 2.000 mascaras infantís para
as persoas afectadas polo volcán no municipio de El Paso en La Palma.
Grazas á unión con Anovamask e as doazóns de empresas e colaboradores foi posible
ofrecer esta ferramenta de proteción fronte ao empeoramento da calidade do aire
presente na illa tras a erupción do volcán.
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ESTE NADAL

COMPARTE ILUSIÓN
Un colectivo especialmente sensible en Nadal son os nenos e nenas que esperan con
ilusión cada ano a chegada do Nadal, a festa da infancia por excelencia.
Como en anos anteriores, a Fundación Amigos de Galicia fíxose cargo nestas datas da
compra e entrega de agasallos de nadal para as fillas e fillos dos/ as usuarios e usuarias
atendidos en Galicia que se atopan en risco de exclusión social.

NO ANO 2021 A ENTIDADE ENTREGOU 2.128 AGASALLOS ENTRE
MENORES DE GALICIA EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Estas entregas non serían posible sen o apoio dos nosos colaboradores, por facer posible
que estas festas sexan máxicas para todas as persoas atendidas desde Fundación Amigos
de Galicia.
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