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Aspiramos a unha 
sociedade na que 
ningunha nena, 
neno ou persoa 
moza teña que 
renunciar ao seu 
futuro por razón 
de pobreza ou 
exclusión social.
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2020



O que a pandemia 
nos ensinou

O ano 2020 será longo tempo recor-
dado. A análise dos efectos da pan-
demia ocupará moitas liñas na in-
vestigación social dos vindeiros anos. 
Dende a nosa experiencia, este ano 
mostrou como unha ameaza pode 
converterse nunha oportunidade. 

Que facer ante unha pandemia como 
a que sufrimos? Como actuar cando 
a nosa infancia e xuventude están 
confinadas? 

Para nós, a resposta foi sinxela. Con-
sistía, unha vez  máis, en cumprir coa 
nosa misión: ningún mozo, ningunha 
moza sen futuro. Consistía en non 
deixar a ninguén sen atención. Tiña-
mos que buscar novos xeitos, novos 
camiños, sempre cumprindo unha 
premisa: ninguén pode quedar atrás.

Mantivemos a atención ás familias en 
risco de exclusión e os nosos progra-
mas de competencias familiares; a 
atención social, educativa, e terapéu-
tica a nenos, nenas e adolescentes; os 

os programas de mentoría e de re-
forzo escolar; a cooperación coas em-
presas e as distintas administracións; 
o acompañamento constante aos 
mozos e mozas tuteladas que residen 
nas nosas vivendas e que deron un 
exemplo de convivencia mesmo nos 
momentos máis difíciles.

Tivemos que esforzarnos para reorien-
tar as nosas metodoloxías. Definimos 
novas canles para garantir que as per-
soas para as que traballamos, malia as 
limitacións, non visen interrompidos 
os seus procesos de inclusión.

A resposta a este reto por parte de 
traballadores e traballadoras, socias, 
voluntariado e colaboradores foi emo-
cionante. Agora chega o momento 
de combater as serias consecuencias 
desta crise. Pero ela xa nos ensinou 
algo: somos quen de facerlles fronte.

Carlos Rosón
Director de Igaxes
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Protección 
da infancia
Para que crezan seguros e en familia

Cada neno, nena e adolescente pre-
cisa dun fogar onde medrar sentín-
dose queridas e protexidas. 2020 foi 
un ano moi complicado para todas 
as familias. Moitas víronse arrastra-
das a unha situación vulnerable por 
mor da crise. E seis de cada dez fa-
milias en dificultade viron agravada 
a súa situación.

Un de cada cinco nenos e nenas ga-
legas están en situación de pobreza. 
En 2020 destinamos máis recursos e 
creamos programas especialmente 
adicados a atender a infancia máis 
vulnerable durante esta crise.

Traballamos para que conten con 
toda a protección necesaria, en cal-
quera contexto, ante calquera tipo 
de violencia ou risco para a súa saú-
de, tanto física como emocional.
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nais e pais melloraron as súas 
competencias parentais ou recibiron 
atención psicosocial.

adolescentes con dificultades 
sociais ou familiares recibiron apoio 
emocional continuado.

nenas e nenos recibiron atención 
para mellorar a súa estima propia, 
motivación e autonomía persoal.

En 2020 ampliamos as nosas liñas de 
atención a nenos, nenas e adolescen-
tes e as súas familias. Desde que en 
marzo se declarou o estado de alarma 
comezamos a prestar apoio vía tele-
fónica ou telemática ás mozas, mozos 
e familias que acompañamos nos 
nosos programas. E, tan pronto foi po-
sible, recuperamos a presencialidade 
coas familias en situación de risco.

O benestar familiar e un fogar protec-
tor son a maior garantía do dereito de 
todas as nenas e nenos a gozar dun-
ha infancia segura. Pero as situacións 

Teléfono de atención a 
mozos, mozas e familias

Ante unha situación como a que vi-
vimos , o benestar dos fillos e fillas é 
prioritario. Pero o confinamento pro-
longado puxo a proba o clima fami-
liar e a saúde emocional de calquera 
membro da familia. En especial nos 
fogares con menos recursos para fa-
cerlle fronte a esta crise.

O illamento social, a incerteza sobre a 
súa duración, as consecuencias para a 
economía familiar... Todos estes facto-
res de estrés afectaban á convivencia, 
xusto cando máis necesaria era a se-
renidade e a harmonía.

Por iso puxemos en marcha unha 
canle de atención aberta a todas as 
familias con fillos e fillas de calquera 
idade, durante a emerxencia. Para 
que, en situacións de conflito, dete-
rioro das relacións, xestión das emo-
cións, organización familiar (espazos, 
normas, etc.), estados de angustia ou 
ansiedade dalgún membro da fami-
lia; puidesen contactar gratuitamente 
cun profesional que lles axudase.

2020

734

133

105

de estrés e malestar derivados da cri-
se que vivimos, poden deteriorar o bo 
clima no fogar. O noso programa de 
fortalecemento familiar aplicouse en 
Santiago de Compostela e, este ano, 
tamén en Oroso e Trazo.



Para que nada limite o seu futuro

O grave impacto desta crise puxo de 
relevo unha vez máis que o alum-
nado máis desfavorecido non pode 
aprender en igualdade de condi-
cións. Co confinamento o seu desen-
volvemento cognitivo e emocional 
veuse afectado. Non ter acceso a 
internet ou non contar co material 
preciso para atender ás clases tele-
máticas; a falta de contacto co profe-
sorado, compañeiros e compañeiras; 
ou as dificultades das familias para 
axudarlles coas tarefas agravaron as 
diferenzas que xa existían co resto do 
alumnado. 

A volta as aulas supuxo un alivio. 
Pero máis de 80.000 escolares gale-
gos afrontaron o curso cunha mo-
chila máis pesada. En igaxes traballa-
mos para facer valer o seu dereito a 
partir desde a mesma liña de saída, 
aínda en situacións de crise.

En 2020 chegamos a máis de 1300 
alumnos e alumnas en toda Galicia e 
estivemos presentes en 11 centros de 
ensino de Santiago de Compostela, 
Ames, Oroso, Poio, Camariñas, Trazo, 
Carnota e Brión.

Dereito á 
educación
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melloraron a súa autonomía persoal 
e adquiriron habilidades para a vida 
independente.

nenas e nenos participaron en accións 
educativas para a convivencia e contra o 
acoso escolar.

701

mozos/as especialmente vulnerables 
remataron accións de formación ou 
pasaron de curso.

228

alumnado ao que chegamos en toda 
Galicia no curso 2019-2020.

1.311

1.267

Para que poidan aprender en condi-
cións de benestar achegamos aten-
ción psicolóxica, redes de apoio, refor-
zo educativo, axudas para continuar 
cos estudos e accións contra a violen-
cia de xénero. 

Ademais ofrecemos formación para 
profesorado e persoal educativo en 
mediación de conflitos; uso responsa-
ble das novas tecnoloxías; sexualidade 
e relacións coercitivas; ou efectos da 
nova pornografía na adolescencia, en-
tre outros temas.

2020

Alento Familiar

A crise sanitaria golpeou duramente a 
miles de familias en Galicia. Especial-
mente aquelas que xa partían dunha 
situación vulnerable. Máis de 230.000 
galegos e galegas víronse afectadas 
por un ERTE. Pero hai moitas máis 
que perderon os seus ingresos e non 
puideron percibir subsidios. A aplica-
ción do ingreso mínimo vital supuxo 
un alivio, pero non chegou a todos os 
fogares que o precisaban.

Esta situación fai aínda máis fráxiles 
os nenos e nenas. Moitos non están a 
recibir unha alimentación adecuada. 
A súa saúde e benestar non estiveron 
garantidos durante o confinamento. 
A falta de medios e de apoio educa-
tivo fixo que se viran pouco a pouco 
descolgadas da escola.

Durante todo 2020 puxemos en mar-
cha unha liña de axudas específicas 
para as familias en situación vulne-
rable, o que nos permitiu facerlles 
chegar ós fogares bonos de axuda, 
materiais e reforzo escolar. E tamén 
todo o apoio humano necesario nun-
ha situación tan incerta como a que 
vivimos durante a crise da Covid-19.



Un fogar 
onde crecer
Para a mocidade sen apoio familiar

adolescentes atoparon un fogar nos 
nosos pisos tutelados en 2019.

Para todas os mozos e mozas tutela-
das este foi un ano cheo de emocións. 
De momentos difíciles, pero tamén 
de grandes aprendizaxes e de histo-
rias compartidas. Xuntas continuaron 
a prepararse para a vida independen-
te nas nosas vivendas do Programa 
Mentor.

Aquí encontraron un lugar seguro, 
alentador e autoxestionado. É un ban-
co de probas para a vida independen-
te. pero tamén unha oportunidade 
para sentírense parte dun equipo. 
Este é o seu fogar ata o día que po-
den voar sen axuda e construír sen 
medos a súa vida.

A rede abrangue 8 vivendas localiza-
das en 6 cidades galegas. Forma par-
te do Programa Mentor, financiado 
polo Fondo Social Europeo e a Xunta 
de Galicia, que desenvolvemos desde 
2005.

77

Familia non só é a de sangue. 
Nós non somos familia, pero 
isto é un fogar. - Enrique, 17 
anos.

Vou rematar os estudos e 
seguir adiante coa miña vida. 
A min nada me vai borrar o 
sorriso.” - Suso, 18 anos.
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Lugar 
de acollida
Para que se cumpran os seus dereitos

20192020

conseguiron un contrato de traballo

mozos e mozas migrantes iniciaron 
un plan persoal de integración social e 
laboral.

178

accederon a formación regrada.

87

O estado de alarma supuxo para os 
mozos e mozas migrantes non acom-
pañados una parálise aínda maior 
que para o resto da mocidade. 

Quedaron fóra da formación regrada 
ou sen opcións a seguila. Deixaron de 
recibir clases de idiomas e non pui-
deron acceder a prácticas laborais. O 
que supuxo un freo para o seu futuro 
e tamén para a súa integración.

As súas opcións para atopar un medio 
de vida quedaron enormemente re-
ducidas. Os efectos económicos desta 
crise empurraron a moitas persoas 
migrantes a unha situación irregular, 

e impedirán saír dela a quen xa antes 
non tiña papeis.

En Igaxes levamos 16 anos acompa-
ñando a estas mozas e mozos na súa 
procura dun futuro mellor. En 2020 
chegamos a 178 adolescentes es-
tranxeiros/as, dos cales 63 tiveron que 
medrar sen a compañía dun adulto.
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Referentes 
para a vida
Unha man amiga para saír ao mundo

mozas e mozos sen apoio familiar 
contaron cunha figura referente ao 
saltaren á vida adulta en 2019.

Todas as persoas tivemos a alguén 
que nos escoitou, nos guiou en mo-
mentos importantes da nosa vida, 
que nos acompañou en situacións 
difíciles e nos apoiou cando o nece-
sitabamos. Esa persoa é a nosa refe-
rente. En moitas ocasións, alguén da 
nosa propia familia. Pero, para moitas 
mozas e mozos que non teñen apoio 
familiar, esa figura non está presente.

Referentes existe para cambiar esa 
realidade. Neste proxecto buscamos 
persoas voluntarias maiores de 25 
anos e alleas ás profesións sociais, 
que queiran ser mentoras dun mozo 
ou moza tutelada. Para formar parte 

da súa vida, para escoitar, aprender, 
apoiarse, divertirse ou coñecer outra 
realidade.

26

É unha relación moi especial. 
A ela pódolle contar cousas 
que non lle conto a ninguén 
máis.” - Ludmila, 22 anos.

Ela sabe que pode contar 
comigo e creo que me 
considera unha amiga, como 
eu a considero a ela” - Eva, 30 
anos.
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Informe Covid-19. Do con-
finamento á exclusión

A crise do coronavirus afectou a todas 
as persoas. Pero non a todas por igual. 
Para quen xa partía dúnha situación 
difícil o impacto foi maior. E as máis 
afectadas foron as crianzas e a moci-
dade máis indefensa.

En Maio de 2020 presentamos o in-
forme Do confinamento á exclusión: 
impacto da crise sanitaria na infan-
cia e a mocidade máis vulnerables 
en Galicia. Un estudo urxente no que 
participaron máis de 500 persoas 
mozas e familias con fillos e fillas me-
nores de toda Galicia e que medía as 
consecuencias económicas, sociais e 
educativas do confinamento. 

Antes da crise sanitaria, un de cada 
cinco nenos, nenas e adolescentes en 
Galicia vivía nun fogar en situación 
de pobreza. Durante o confinamento, 
seis de cada dez fogares desfavoreci-
dos onde viven menores viron agrava-
da ou moi agravada a súa situación.

A mocidade en risco viuse arrastrada 
a unha situación de extrema dificul-
tade. Moitos rapaces e rapazas que 

buscaban o seu primeiro emprego 
vense case sen opcións de atoparen 
un medio de vida. E moitos dos que 
si estaban traballando quedaron sen 
emprego ou víronse afectados por un 
ERTE.

A situación agrávase para as mulleres. 
O 84% das mulleres entre 16 e 29 anos 
en risco de exclusión estaban desem-
pregadas durante o confinamento. O 
risco aumenta se ademáis son nais: 
unha de cada dúas viu alterada a súa 
situación laboral nesta crise.

Á vista dos resultados deste informe, 
desde igaxes elevamos unha voz de 

alarma sobre os riscos que a crise es-
taba a traer para o benestar e as opor-
tunidades. E defendimos de novo a 
implantación con urxencia dunha 
renda universal ambiciosa. Que debe-
ra ser universal, incondicional e com-
patible con outras prestacións. 

Só levaba dous meses 
traballando de mecánico. Agora 
non sei o que vai pasar. A miña 
parella tampouco traballa e 
dará a luz o mes próximo.” 
- Rubén, 23 anos.
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O seu propio 
futuro
Oportunidades para a vida independente

persoas tuteladas e ex tuteladas 
recibiron protección e apoio no seu 
camiño cara á vida independente.

612

A mocidade foi a franxa máis afecta-
da pola crise laboral derivada da pan-
demia. Ao remate do ano, só o 32,44% 
das persoas entre 16 e 29 anos en si-
tuación activa estaban empregadas 
(EPA 2020).

Pero a situación é aínda máis grave 
para quen xa parte en desvantaxe. 
Antres da declaración do estado de 
alarmaestaban traballando o 23% das 
mozas e mozos vulnerables en situa-
ción activa. Tres semanas máis tarde 
só seguían traballando o 8,5%. 

Centos de mozos e mozas abandonan 
cada ano o sistema de protección de 
menores. En 2020 o salto á vida adul-
ta é aínda máis difícil.  A precariedade 
e a temporalidade laboral, agravada 
pola crise, colócaos nunha situación 
delicada. Sen familia detrás, sen fogar 
ao que volver, moitas veces sen poder 
acceder a axudas; deben atopar un 
medio de vida canto antes. A pesar 
das dificultades, en 2020 máis de 300 
persoas tuteladas lograron un traballo 
no marco dos nosos programas de 
apoio á inserción.

Seguimos creando oportunidades de 
emprego e formación para mozas, 

persoas en situación vulnerable lograron 
un contrato de traballo.

302

empresas colaboraron con inserción 
laboral, formación, patrocinio ou 
voluntariado corporativo.

163
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mozos e familias en dificultade. Ac-
tuamos para que este contexto adver-
so non lles impida construír o futuro 
que desexan para si.



Así destinamos 
os nosos recursos

Ingresos totais: 2.115.968,74€ 

En 2020 incrementamos nun 
4,14% o orzamento global do 
exercicio anterior. Aumentamos 
fondos nas nosas catro áreas xe-
rais de intervención: infancia e 
familia, educación, emprego e 
comunidade. Chegamos a 3.075 
nenas, nenos, persoas mozas e 
familias en toda Galicia. 

Financiamento privado
16,5%

Financiamento público
83,5%

Vivenda
17,14%

Educación
10,24%

Apoio ás familias
12,29%

Autonomía e independencia
24,58%

Formación para o emprego
11,23%

Inserción laboral
17,99%

Redes de apoio
6,54%

Financiadores e 
entidades colaboradoras
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www.igaxes.org

Rúa do Valiño, 63-65
15707 Santiago de Compostela
981 56 11 69 | igaxes@igaxes.org

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

A Coruña
Novoa Santos, 6-8, 1º
981 13 37 51
coruna@igaxes.org

Ferrol
Cantón de Molíns, 
8-9. Of. 6
981 32 94 27
ferrol@igaxes.org

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

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


