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O seu futuro, o seu
dereito
Cumprimos un ano máis defendendo os
dereitos da infancia e da xuventude que o ten
máis difícil. En 2017 logramos chegar a máis
nenas, nenos e mozos en máis localidades de
Galicia. Traballamos cada día para que nada
lles impida construír o seu propio futuro.
Pero neste ano volvemos constatar que ese
futuro se ve comprometido pola incerteza
e pola falta de oportunidades. Tanto no
acceso a unha educación equitativa como a
un emprego estable.
Aínda que a taxa global de fracaso escolar
diminúe, non sucede así entre o alumnado
máis desfavorecido. A relación entre a
pobreza das familias e o abandono escolar
é un feito probado. Cando existe unha
desvantaxe socioeconómica de partida, esta
virá acompañada dunha desvantaxe
educativa en dous de cada tres casos.

Ademais, o mercado laboral post crise
móstranos dúas realidades innegables. Dun
lado aumenta a temporalidade e empeoran
as condicións laborais, sobre todo entre a
poboación moza. Do outro, vemos que as
meirandes dificultades para atopar traballo
téñenas as mozas e mozos con menor nivel
formativo, é dicir, quen xa veñen dunha
situación máis fráxil.
Medra o PIB, pero isto non significa que
medre a igualdade de oportunidades. Na
carreira da vida, miles de nenos, nenas e
adolescentes parten dunha liña de saída
varios metros máis atrás.
Para que esa carreira sexa xusta, non hai un
factor máis igualador que a educación. Por
iso seguimos precisando un modelo
educativo baseado na equidade.
Necesitamos urxentemente políticas activas e
recursos capaces de compensar de forma
real as marcadas desvantaxes das que parte
un 25% do noso alumnado: un sistema que
atenda por igual a dimensión académica e a
dimensión social da educación.

En igaxes movémonos para que estas
desvantaxes se vexan compensadas. Porque
ningunha persoa debera ver coartado o
seu futuro só por ter nacido nunha
situación de pobreza ou exclusión. En 2017
logramos chegar a máis de 3.000 nenas,
nenos e persoas mozas en toda Galicia. Pero
máis de 100.000 necesitan axuda hoxe.
Por iso quero convidarte a que te sumes a
esta causa. Colaborando con igaxes estarás a
dar un gran paso adiante para que os
dereitos de miles de nenas e nenos non se
vexan vulnerados.
Teñen dereito a un futuro. E non imos parar
ata vermos cumprido ese dereito.

Carlos Rosón
Director

Ningunha nena
e ningún neno
desprotexido
Pobreza e infancia nunca
deberan ir unidas. Pero 1 de cada
4 menores vive en risco de
pobreza ou exclusión en Galicia.
En 2017 seguimos actuando para
que nada poña en risco o seu
benestar, a súa saúde emocional
e o seu crecemento persoal.

Durante toda a infancia
Traballamos para que todas as nenas e
nenos se sintan protexidos e
acompañados durante toda a infancia e
adolescencia. Para que poidan realizar
aquilo que soñan. Para que un día se
sintan capaces de voar sós.

564
nenas, nenos e
adolescentes recibiron
atención para a
mellora da autoestima,
motivación e
autonomía persoal.

136
mozas e mozos con
problemas sociais ou
familiares recibiron
apoio emocional
continuado.

Luna

O fogar que necesitan

Estamos coas familias

Cando a familia está ausente, as mozas e
mozos tutelados teñen nos nosos pisos
un lugar seguro e afectivo onde vivir.

Axudamos na crianza e nas relacións
entre nais, pais, fillos e fillas para crear
un clima familiar protector e alentador.

81
adolescentes sen
apoio familiar
atoparon un fogar
nos nosos pisos
tutelados.

Luna
“Aquí sabes que sempre
vai haber un sitio para ti.
E podes dedicarte máis
aos estudos, que son
fundamentais.”

22
familias melloraron
as súas habilidades
parentais ou
recibiron atención
psicosocial.

Vanessa
“Estar aquí axudoume a
entender mellor o meu
fillo e a mellorar a nosa
relación.”

Un anel de apoio para Jorge
Traballamos desde hai case 20
anos polos dereitos da infancia
e a xuventude en Galicia.
Sabemos que a exclusión social
é un ciclo que se está a
transmitir dunha xeración a
outra en 4 de cada 5 familias.
Para que a roda deixe de xirar
temos un modelo. Un anel de
apoio con Jorge sempre no
centro. E apoio constante en 4
áreas: familia, educación,
emprego e comunidade.
Para que creza sentíndose querido e
estimulado. Con oportunidades para
aprender e desenvolverse. E contando
sempre con persoas nas que confiar.

Defendemos o
seu dereito á
educación
1 de cada 4 escolares afrontou o
pasado curso escolar en
desvantaxe por falta de recursos,
afecto ou seguridade. Actuamos
para que poidan aprender en
condicións de protección e
benestar. E convertérense nas
persoas que son capaces de ser.

Estamos con cada alumna/o
Cremos na equidade educativa.
Aspiramos a unha escola onde as
dificultades sociais non lastren a vida
escolar e onde todo o alumnado poida
aprender en igualdade de condicións.

1.300
alumnas e alumnos de
entre 12 e 18 anos aos
que chegamos en toda
Galicia no curso
2016-2017.

246
mozas e mozos en
especial fraxilidade
remataron accións
de formación ou
pasaron de curso.

604
alumnas e alumnos participaron no noso
programa de convivencia e prevención do
acoso escolar

450
Unha escola para tod@s
A escola debe ser un lugar de acollida
onde ninguén se sinta excluído. Nos
centros de ensino traballamos man a
man co profesorado para garantir a
boa convivencia e desterrar o acoso
escolar.

mozas e mozos tomaron parte en accións
educativas para a igualdade de xénero e unha
sexualidade non coercitiva.

795
melloraron a súa autonomía persoal e
adquiriron habilidades para a vida
independente.

O soño de Carmen
vaise cumprir
Ela non tivo unha vida fácil. Foi unha nena
tutelada e tivo que medrar separada da
súa familia. En 2017 cumpriu 20 anos e
está cada día máis cerca de cumprir o seu
soño: graduarse na universidade.
Hoxe Carmen compaxina os estudos cun
traballo que lle permite seguir co seu
proxecto de vida. Pero tamén se considera
afortunada, porque no camiño recibiu o
apoio necesario para saír adiante.

“Quero ser educadora social.
Axudar a outros rapaces e
estar aí para dicirlles que
poden conseguilo.”

Que poidan
construír o seu
propio futuro
En 2017, o paro xuvenil e a
precariedade seguen a
discriminar aquelas mozas e
mozos que xa viviron unha
infancia e adolescencia fráxiles.
En igaxes movémonos para que
vexan cumprido o seu dereito a
loitaren polo futuro que desexan.

Estamos…
Coa xuventude tutelada e ex tutelada,
para que poidan emanciparse con todas
as garantías de futuro.
Coas familias en dificultade social, para
facermos valer o seu dereito a unha
oportunidade.

519
mozas e mozos
recibiron apoio durante
o seu camiño cara á
vida independente.

281
persoas en situación
vulnerable asinaron
un contrato de
traballo en 2017.

Luna

Estrella

Daniel

“Quero lograr o título de ESO e
despois estudar cociña. Con axuda
espero ter unha oportunidade para
independizarme.”

“Antes de atopar traballo sentíame un
bicho raro e aparentaba ser alguén
que non son. Agora xa non: o meu
futuro é meu.”

1.507

persoas formáronse
para traballar e
melloraron as súas
opcións de emprego.

35

empresas colaboraron mediante
inserción laboral, formación ou
voluntariado corporativo.

Cremos na transformación
social
Queremos ser motor de cambios que
melloren as vidas de nenas, nenos e
mozos. E loitar contra toda barreira que lles
impida construír o seu propio futuro.
En 2017 lanzamos unha campaña contra o
estigma que padecen as mozas e mozos
tutelados. Parte da sociedade aínda os
xulga como persoas conflitivas. Os
prexuízos son unha carga moi pesada que
condiciona moito a súa vida diaria.
A acción logrou ampla repercusión nos
medios e nas redes sociais coa etiqueta
#NonNosXulgues. Tivo unha audiencia de
700k entre Twitter e Facebook e o vídeo
logrou 7k reproducións en 24 horas.

África e Mikel
“Queremos coñecer outras
persoas sen preocuparnos do
que poidan pensar sobre nós.”

As nosas contas

Programa Mentor 2008-2017
Auditado por

Os nosos fondos van directamente á
defensa dos dereitos das nenas, nenos e
persoas mozas máis vulnerables. Así
repartimos os nosos recursos en 2017.

Total ingresos: 1.923.320,80€

Redes de apoio
7,11 %

Inserción laboral
18,83 %

Financiamento privado
16 %

Educación
11,81 %
Formación para o emprego
13,41 %

Financiamento público
84 %

Vivenda
16,78 %

Apoio á familia
9,53 %

Autonomía e independencia
22,52 %
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A Coruña
Novoa Santos, 6-8 - 1º
981 13 37 51
coruna@igaxes.org

Ferrol

Lugo

Ultramar - Sánchez
Calviño, 56 - Entr. E
981 32 94 27
ferrol@igaxes.org

Amor Meilán, 13 - Entr.
esquerda
982 24 60 71
lugo@igaxes.org

Ourense
Santo Domingo, 19 - 1ºesq.
988 22 13 34
ourense@igaxes.org

Vigo
Praza América, 2
porta 2 - 2º Of. F.
986 23 96 74
vigo@igaxes.org

