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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.

2021

Saír da crise
en conxunto

pazos seguros e fomentar a xeración
de vínculos e redes de apoio entre as
persoas.

O 2021 estivo marcado polas consecuencias da pandemia da Covid-19.
Durante este ano acentuáronse as
desigualdades sociais afectando,
sobre todo, ás persoas que xa viñan
dunha condición desfavorecida.

No ano 2021 o 25,7% da poboación galega estaba en risco de pobreza e/ou
exclusión social. As cifras de pobreza
infantil publicadas no Instituto Nacional de Estatística no 2021 son as máis
altas dos últimos cinco anos.

Por iso, este ano 2021 a nosa razón de
ser adquiriu máis forza ca nunca: que
ningún mozo e ningunha moza teña
que renunciar ao seu futuro por razóns de pobreza ou exclusión social.

Por iso agora, e máis que nunca, precisamos poñer as súas vidas no centro. Queremos seguir creando redes
de apoio e seguridade para que todas
poidan medrar en ambientes alentadores que lles permitan construír o
futuro que queren.

Durante este tempo traballamos connenos, nenas, adolescentes e familias,
poñendo o foco no apoio á súa saúde
mental, ao acompañamento e na visibilización de realidades que moitas
veces quedan agochadas.
Queremos que todas as persoas conten coas ferramentas precisas para
sentírense empoderadas e construíren o seu propio futuro. Por iso
este ano centrámonos en crear es-

O ano de pandemia supuxo un cambio na vida de moitos nenos e nenas,
nos seus hábitos e na súa maneira de
relacionarse. Tamén na capacidade
económica das familias.

Apoiar as nenas, nenos, adolescentes
e familias máis vulnerables para paliarmos as consecuencias da pandemia foi o noso principal labor durante
o 2021, porque todos e todas deberiamos ter as mesmas oportunidades.
Carlos Rosón
Director de Igaxes.
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Protección
da infancia
Para que medren seguros e en familia

nenos, nenas, adolescentes e familias
ferramentas que poidan serlles de
utilidade para mellorar a súa comunicación, aprender a resolver conflitos
e, en definitiva, construír un fogar en
conxunto. Durante o 2021 traballamos
en Ames, A Coruña, Santiago e Poio.

846
nenas e nenos recibiron atención
para mellorar a súa estima propia,
motivación e autonomía persoal.
O confinamento e o ano de pandemia provocaron que moitas persoas
se viran illadas e reduciran o seu círculo social. Isto afectou aínda máis ás
familias vulnerables, tanto a nivel de
saúde mental como social e económicamente.
Dende Igaxes consideramos que o
fortalecemento dos vínculos familiares e sociais é fundamental para
poder desenvolver unha vida plena.
Por iso, durante o 2021 centrámonos
en fortalecer os nosos programas de
apoio. A través deles brindámoslles a

122
adolescentes con dificultades
sociais ou familiares recibiron apoio
emocional continuado.

96
nais e pais melloraron as súas
competencias parentais ou recibiron
atención psicosocial.

A Tribo: audiovisual para contar as súas realidades
A Tribo é un proxecto no que un grupo de mozos e mozas se unen para seren as
protagonistas das súas propias historias. A través de obradoiros de audiovisual
participativo realizados xunto coa ONG Agareso, 16 adolescentes tiveron a oportunidade de guionizar, gravar e protagonizar as historias que quixeron contar.
Entre todas xeraron espazos de debate e reflexión sobre temas que lles interesan
e afectan no seu día a día: as migracións, as vivendas tuteladas, as relacións familiares e a diversidade sexual. Foron a súa propia voz, o altofalante dun colectivo, o
dos adolescentes, que moitas veces ven contado por persoas adultas.
As proxeccións das curtametraxes e documentais que realizaron estreáronse na
facultade de Ciencias da Comunicación de Santiago de Compostela, na de Educación Social en Ourense, nos cines Compostela e en diversos institutos.
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A educación é a base sobre a que se
sustenta o futuro. Todos os nenos e
nenas deberían poder acceder ao
sistema educativo en condicións de
equidade, pero non sempre é así.
A pobreza e as súas consecuencias
supoñen unha mochila moi pesada
coa que carga polo menos un de
cada cinco escolares. Cremos nunha
educación en equidade, para que todos os nenos, nenas e adolescentes
poidan desenvolverse plenamente.
Este ano quixemos poñer o foco no
respecto á diversidade e á tolerancia,
porque a igualdade de condicións
tamén se sustenta sobre esta base
social.
O fracaso escolar está vinculado, en
moitas ocasións, á falta de recursos
ou problemas familiares e emocionais. Temos solucións reais para
apoiar a estes nenos e nenas e acabar co ciclo da exclusión.

Dereito á
educación
Para que nada limite o seu futuro

985
alumnado ao que chegamos en toda
Galicia no curso 2020-2021.

248
mozos/as especialmente vulnerables
remataron accións de formación ou
pasaron de curso.

Para que poidan aprender en condicións de benestar achegamos atención psicolóxica, reforzo educativo e
titorías individuais a través das que
dar apoio personalizado a cada neno
e nena.
Ademais ofrecemos formación para
profesorado e persoal educativo en
mediación de conflitos; uso responsable das novas tecnoloxías; sexualidade
e relacións coercitivas; ou os efectos
da nova pornografía na adolescencia,
entre outros temas.

862
nenas e nenos participaron en accións
educativas que fomentan os valores da
igualdade.

1.653
melloraron a súa autonomía persoal
e adquiriron habilidades para a vida
independente.

Poñer os coidados no centro
A era post-covid viuse altamente marcada por problemas de saúde mental na
infancia e adolescencia. Unha de cada cinco persoas con idades comprometidas
entre os 12 e os 17 anos sofren algún tipo de transtorno mental.
Isto, sumado ás dificultades de acceso a servizos de saúde mental que teñen
moitas familias vulnerables, fai que sexa esencial poñer os coidados e a atención
psicosocial no centro. Os problemas de saúde mental poden ter graves repercusións na socialización e educación da infancia e da adolescencia.
Este ano quixemos centrarnos en brindar atención psicolóxica a través de terapias individualizadas á infancia máis vulnerable. Tamén impartimos formacións
a familias, para que teñan as ferramentas necesarias que lles permitan construír
ambientes alentadores e tecer redes.
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Medrar nun piso tutelado
axúdanos á hora de
independizarnos”- Sara, 18
anos.

Ser felices. Esa e a razón
principal pola que loitamos
todos os días.” - Wen, 18 anos.

Un fogar
onde crecer
Para a mocidade sen apoio familiar

En momentos difíciles, o máis importante é ter un fogar. Un espazo e un
grupo de xente con quen compartir, a
quen coidar e onde sentirse coidada.
Neste 2021, as nosas vivendas tuteladas volveron ser a casa de moitos mozos e mozas sen apoio familiar.
Aquí encontraron un lugar seguro,
alentador e autoxestionado no que
reciben apoio emocional e asesoramento educativo e laboral para encamiñar a súa andaina cara á vida independente. Este é o seu fogar ata o día
que poden voar sen axuda e construír
sen medos a súa vida.

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

75
adolescentes atoparon un fogar nos
nosos pisos tutelados en 2021.

2021
2019
Aínda así, seguimos reclamando que
non se realicen probas de determinación de idade, que non son 100%
fiables e que, en ocasións, deixan a
nenos e nenas fóra do sistema de protección.
Loitamos por unha sociedade na que
todos os mozos e mozas, independentemente do seu lugar de orixe,
poidan gozar dos mesmos dereitos e
construír o futuro que queren.

Avanzando
nos dereitos
da mocidade
migrante
Para que todos e todas
teñan un futuro digno

A esperada Reforma do Regulamento
da Lei de Estranxeiría deste 2021 supuxo un cambio importante nos dereitos dos nenos e nenas migrantes.
Co novo regramento, ningún mozo
nin moza verá extinguido o seu permiso de residencia ao cumprir os 18
anos, evitando a temida irregularidade sobrevida. Ademais, poderán optar
cunha maior facilidade a un contrato
de traballo de menos horas, o que lles
facilita o salto ao emprego.
Por outra banda, tamén se contempla
o que ata agora resultaba moi complicado: que estes mozos e mozas
puideran continuar cos seus estudos
ao cumpriren a maioría de idade.

152
mozos e mozas migrantes iniciaron
un plan persoal de integración social e
laboral.

61
accederon a formación regrada.

58
conseguiron un contrato de traballo.
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Unha campaña para acabar co estigma
Os mozos e mozas tuteladas non fixeron nada malo. Só medran en vivendas porque as súas familias non puideron ou non souberon coidalas. Pero aínda existen
prexuízos cara elas que doen e discriminan.
No 2021 quixemos seguir informando á poboación sobre a realidade destes adolescentes. Para iso, realizamos a campaña #NonNosXulgues. A través dunha web
interactiva e exposicións físicas en máis de 50 concellos galegos, estacións de
tren, grandes superficies comerciais e o apoio de moitas persoas do ámbito da
cultura, a televisión e o deporte conseguimos chegar coa nosa mensaxe a unha
audiencia estimada de máis de medio millón de persoas.
Quen de nós vive nun centro de menores? Foi a pregunta que invitaba a reflexionar sobre a realidade destes rapaces e rapazas. As tres viven nun centro. Son adolescentes coma as demais, con soños, aspiracións e inquedanzas.
Queremos seguir espallando a nosa mensaxe de inclusión, porque os prexuízos
non deberían ser unha carga engadida nas súas vidas. A campaña tamén se
pode visitar en nonnosxulgues.gal.

500.000
persoas recibiron información sobre as
realidades dos mozos e mozas tuteladas
e están máis preto de acabar co estigma.
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A precariedade laboral afecta altamente á xente nova. Segundo datos
do Observatorio de Emancipación
Xuvenil do Consello da Xuventude de
España, no primeiro trimestre de 2021
menos do 16% da poboación galega
se atopaba en situación de emancipación residencial. A idade media de
emancipación sitúase ao redor dos 29
anos.

O seu propio

futuro

Oportunidades para a vida independente

Pero os mozos e mozas tuteladas teñen que saltar á vida adulta moito
antes que o resto, xa que, en moitas
ocasións, non contan cunha rede de
seguridade detrás. Son nenos e nenas
que, dende ben novos, teñen que prepararse para a busca activa de emprego, algo que lles é alleo a moitos
outros mozos e mozas cando chegan
á maioría de idade.
As nosas vivendas tuteladas son fogares nos que prepararse para dar ese
paso cara a vida independente. Son
espazos autoxestionados, nos que todos e todas participan das tarefas do
fogar á vez que encamiñan o seu futuro educativo e laboral co apoio dos
educadores e educadoras.

Queremos seguir creando oportunidades de emprego e formación para
que todos os mozos e mozas, independentemente da súa bagaxe, poidan construír o futuro que queren.

631
persoas tuteladas e ex tuteladas
recibiron protección e apoio no seu
camiño cara a vida independente.

276
persoas en situación vulnerable lograron
un contrato de traballo.

226
empresas colaboraron con inserción
laboral, formación, patrocinio ou
voluntariado corporativo.
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Así destinamos
os nosos recursos

Financiadores e
entidades colaboradoras
Redes de apoio
6,54%

Financiamento privado
16,5%

Vivenda
17,14%

Inserción laboral
17,99%
Educación
10,24%

Formación para o emprego
11,23%
Apoio ás familias
12,29%

Financiamento público
83,5%

Autonomía e independencia
24,58%

Ingresos totais: 2.127.020,23€
En 2021 incrementamos nun 0,52%
o orzamento global do exercicio
anterior. Aumentamos fondos nas
nosas catro áreas xerais de intervención: infancia e familia, educación, emprego e comunidade.
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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

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

Ourense
Dr. Temes Fdez., 2 entreplanta 1-2
988 22 13 34
ourense@igaxes.org

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

