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presentación
Ao elaborar o Plan de Acción da Fundación Menela para o ano
2010, que sería aprobado polo Consello do Padroado o día 19 de
decembro de 2009, eramos conscientes de que nos atopábamos
diante dun ano clave na historia da en dade. Sabíamos que a
fundación entraba nunha nova etapa na que se debían consolidar
os logros de vinte anos de ac vidade, á vez que se enxergaban
novos desa os. "Prepararnos para o futuro signiﬁca iden ﬁcar as
metas ás que nos debemos dirixir nos próximos anos" diciamos
entón, an cipando as nosas intencións e, á vez, presentando toda
unha declaración de principios para o ano que comezaba.
Tratábase de culminar todo o proceso de transformación
nacido da nova conﬁguración da nosa en dade que xa se deﬁnía.
Foron moitos os elementos a considerar, moitos procesos de
cambio en paralelo, acumulación de pequenas incidencias,
necesidades de axuste na planiﬁcación, diﬁcultades na
comunicación, ineﬁciencia, imprevisións...
Cando hoxe botamos a vista atrás decatámonos de que o
pasado foi sen dúbida un ano duro, con moita presións, tanto
internas: elaborar o primeiro Plan Estratéxico da en dade,
fortalecer as competencias do equipo direc vo, preparar os
cambios que se precisan para seguir mellorando, asentar o sistema
ERP de información centralizada orientado a rexistrar e integrar a
documentación e os procesos, etc.; como externas: na xes ón
ﬁnanceira e tesourería, na execución do proxecto de construción do
Centro Residencial para Persoas Maiores con Au smo e
Dependentes, na diversiﬁcación que supón a posta en marcha de
novos servizos, no novo marco de licitación de prazas en Castro
Navás, nas relacións con outras en dades do sector, ..
No ámbito persoal, o ano 2010 deixounos a triste nova do
pasamento da Presidenta de Honra da Fundación Menela, Dª María
Dolores Puentes Bujados, que aos 98 anos faleceu no seu domicilio
de Vigo. Dona Maruja, nai da persoa afectada con TEA que da nome
á nosa fundación, favoreceu con xenerosidade as ac vidades do
Centro de Educación Menela nos seus inicios, permi ndo deste
xeito sentar as bases do que sería posteriormente a actual Rede de
Centros e Servizos da Fundación Menela. Descanse en paz.
Probablemente como conclusións máis salientables diríamos
que 2010 foi punto de inﬂexión dentro dun proceso con nuo, e
tamén que o esforzo e o traballo constante son a única resposta á
altura das necesidades de solvencia e estabilidade que este
proxecto require. Tocounos vivir un ano contraditorio, no que se

mesturan aspectos posi vos con experiencias mellorables,
expecta vas de futuro coa forza do pasado, éxitos con frustracións.
Pero por enriba de todo, 2010 foi un ano no que se ﬁxo patente,
doutra volta, a forza duns equipos profesionais dedicados a ofrecer
o mellor de si mesmos para dar un servizo de calidade ás persoas
con Trastornos do Espectro do Au smo e ás súas familias.
O desenvolvemento do Plan Estratéxico 2011-2013, aprobado
o pasado ano, servirá sen dúbida para asentar os piares do que será
a Fundación Menela dos anos vindeiros, amosando toda a súa
potencialidade nos novos escenarios que nos agardan. Os efectos da
crise económica empézanse a notar no noso sector a través de
manifestacións claras que xa resultan moi patentes: diﬁcultades de
tesourería dos nosos principais clientes, as Administracións Públicas,
que elevan os prazos de pagamento e consecuentemente
incrementan a inestabilidade económica e os custos ﬁnanceiros, a
contracción súbita de ac vidades e ﬁnanciamento de proxectos,
incrementos salariais ligados ao IPC que non se corresponden cos
aumentos de módulos económicos que percibimos, aumento da
competencia e outros que xurdirán, e dos que aínda non temos
no cia. Pero isto non será un impedimento para que a nosa
en dade siga ﬁel ao seu compromiso coas persoas con TEA, coas
súas familias e coa sociedade.
Fundación Menela con núa a súa traxectoria con ﬁrmeza
malia as diﬁcultades destes tempos. Traballamos pola calidade de
vida e o futuro das persoas con Trastornos do Espectro do Au smo
e as súas familias, e esa é a razón e, á vez, a forza de empurre do
noso proxecto.
Vigo, xuño de 2011

A Fundación Menela é unha entidade de
iniciativa social, sen ánimo de lucro, que persegue o
seguinte obxectivo:
“Fomentar e prestar todo tipo de axudas ó
estudio, investigación, promoción e asistencia, nos
aspectos legais, económicos, sociais, culturais,
sanitarios, laborais, de rehabilitación e integración e
calquera outro de semellante natureza, ás persoas
que sofren enfermidade, ou marxinación social,
especialmente ós enfermos ou deficientes mentais,
minusválidos, psíquicos ou psíquicos, autistas,
psicóticos e con outros trastornos afíns, procurando
deste xeito mellorar a súa calidade de vida,
desenvolvemento humano, mellora do súa contorna
familiar e social, e fomentar accións cara a atención
destas persoas por calquera institución ou
organismo público ou privado.”
Para acadar os seus fins, a Fundación Menela
xestiona Centros e Servizos que pretenden mellorar
a calidade de vida das persoas con Trastorno do
Espectro Autista e as súas familias.

A solvencia técnica como
principio promotor da nosa
traxectoria ten que vir da man
dun equipo de profesionais
comprome dos e capaces,
acompañada dunha xes ón
transparente e
economicamente sos ble

Como entidade, a Fundación Menela está inscrita
nos rexistros administrativos seguintes:
● Clasificada Benefico-Asistencial. Orden Xunta de
Galicia de 11/05/1989 (DOG de 15 de xuño )
● Clasificada de Interese Galego. Orden Xunta de
Galicia de 12/05/1989. (DOG de 16 de xuño)
● Rexistro Municipal de Asociacións. Concello de
Vigo. Número 463-96.
● Rexistro Entidades de Prestadoras de Servicios
Sociais. Xunta de Galicia. Nº E-214
● Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria.
Xunta de Galicia. O-378.
A Fundación Menela está asociada ás seguintes
agrupacións de entidades afíns:
Federación Autismo- Galicia
Confederación Autismo- España
Asociación Española de Fundacións.
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Misión e Visión

No decurso das deliberacións do grupo de traballo
encargado de deseñar a estratéxia para os vindeiros
anos quedaron definidas a MISION e a VISION da
entidade do seguinte xeito:

Misión

A elaboración o pasado
ano do Plan Estratéxico
2011-2013 complementa o
proceso iniciado en 2009
coa cer ﬁcación do
sistema de calidade baixo a
norma ISO 9001:2008.

“CONTRIBUIR A MELLORAR A CALIDADE DE
VIDA DAS PERSOAS CON TRASTORNO DO
ESPECTRO DO AUTISMO E DEFENDER A SÚA
DIGNIDADE COMO CIDADÁNS, DANDO
RESPOSTA ÁS NECESIDADES ESPECÍFICAS
AO LONGO DE TODO O SEU CICLO VITAL.”

Visión
“SER UN REFERENTE NA ATENCIÓN A PERSOAS
CON TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
EN GALICIA, E AMPLIAR O ALCANCE DOS SEUS
SERVIZOS A OUTRAS FORMAS DE
DEPENDENCIA, SOLIDAMENTE RELACIONADOS
CON OUTRAS ENTIDADES DO SECTOR NO
ÁMBITO INTERNACIONAL.”

Os principios recollidos nestas definicións implican,
desde o momento en que son asumidos, un
compromiso con:

• Unha filosofía orientada a prestación de servizos de
calidade baseada na mellora continua, que se
manteña no tempo e que inclúa a todos os niveis da
organización a fin de chegar a ser o referente que
desexamos.

• A innovación, para acadar servizos especializados e
diferenciados que satisfagan as
benestar de usuarios e familias.
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necesidades

e

Valores que definen o noso traballo
A Fundación Menela basea a súa actuación nun
conxunto de valores propios que representan o seu
sinal de identidade. Algúns deste valores foron
xurdindo ao longo do camiño que a entidade percorreu
dende a súa constitución e outros forman parte do
legado transmitido desde a súa fundación polo
Presidente e a Dirección Xeral.
Os valores nos que a Fundación Menela cree, e que
defende son:
● Compromiso coa mellora contínua
● Transparencia
● Confianza en nos mesmos
● Honestidade e Ética
● Taballo de calidade
● Respecto mútuo
● Paixón polo saber

Proposta de valor
Baseándonos nas expectativas e nas esperanzas dos
nosos usuarios, persoas con Trastorno do Espectro do
Autismo e as súas familias, propoñémonos como meta
atender ás necesidades específicas de cada grupo de
interese
EMPREGADOS: Lograr a súa identificación coa Misión,
potenciando o seu compromiso e profesionalidade nas
mellores condicións laborais
FAMILIAS: Proverlles do apoio social, formación e
orientación para o seu maior benestar
SOCIEDADE: Promover a inclusión social, respectando
e utilizando eficientemente e con transparencia os
recursos que pon á nosa disposición.
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o padroado
Ao fin de dar cumprimento á súa función, o
Padroado da Fundación Menela ostenta todas as
funcións de representación, disposición e xestión,
da entidade.
Para o exercicio de ditas facultades o Padroado
outórgase tres tipos de facultades:

O Consello do Padroado é o
órgano máximo de goberno e
xes ón da en dade. Na súa
compo-sición hai familias de
usuarios e profesionais
relevantes, especialmente
sensibles cos ﬁns da
Fundación.

- Examinar e aprobar os Informes de Xestión,
Memorias, Contas Anuais e Orzamentos da
Fundación, así como establecer e estudiar plans de
inversión da Fundación, proxectos relevantes e todo
tipo de operacións que poidan afectar o patrimonio
futuro da Fundación.
- Nomear e cesar aos Patróns da Fundación e aos seus
cargos de responsabilidade
- Aprobar a modificación de estatutos

O día 8 de maio de 2010 producíase o falecemento
de Dona María Dolores Puentes Bujados, quen, ata
1996, fora Presidenta da Fundación Menela, e que a
partir de entón ocupaba o cargo de Presidenta de
Honra.
En consecuencia, o Padroado da Fundación Menela
queda conformado, a 31 de decembro de 2010, polos
seguintes membros:
PRESIDENTE: D. Pedro Fernández Puentes
SECRETARIO: D. Cipriano Luís Jiménez Casas
VOCAIS:

Dª Remedios Parga García
D. Jorge Sors Pérez
D. Carlos Varela García
Dª María Isabel González Quiroga
Dª Azucena Vázquez Lamazares
D. Miguel Angel Vázquez Vázquez
D. Carlos Rodríguez Martínez.
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a dirección xeral e a xerencia
A Dirección Xeral da Fundación Menela constitúe o
órgano executivo da entidade. A súa misión consiste
en garantir o cumprimento das decisións adoptadas
polo Padroado da entidade. Ao Director Xeral
correspóndelle a dirección executiva da entidade nas
súas actividades operativas e de xestión.
A 31 de decembro de 2010, D. Cipriano Luís Jiménez
Casas exerce as funcións de Director Xeral da
Fundación Menela.
Baixo a dependencia do Director Xeral, o Director
Xerente auxiliará ó mesmo nas súas labores de
xestión e coordinación xeral.

o equipo técnico de dirección
O Equipo Técnico multidisciplinar ten como misión
asesorar e apoiar á Dirección Xeral no
desenvolvemento das súas funcións, participando no
deseño de políticas de actuación que afectan ao
conxunto da entidade, así como servir de canle de
comunicación entre os distintos Centros e Servizos.
Está composto polos responsables das principais áreas
que conforman a Rede de Servizos da Fundación
Menela: Dirección Xeral, Centro Menela, Centro
Castro Navás e Servizo de Avaliación e Diagnóstico e
Area Social.
A 31 de decembro de 2010 o Equipo Técnico de
Dirección está constituído polas seguintes persoas:
●
●
●
●
●
●

Cipriano Luís Jiménez Casas. Director Xeral
José Manuel Varela Rodríguez. Director Xerente
Paula Estevez Salazar. Coordinadora
Estrela Vázquez Allegue, Centro Castro Navás
Sonia Álvarez Pérez, Residencia Castro Navás
Mª Amparo Maqueira Prieto. Centro Menela

• Pilar Pardo Cambra. Psicóloga
• Mercedes López Francisco. Traballo Social
• Ana Rodríguez González. Área Económica
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sede social e servizos administra vos
Contacto:

José Manuel Varela Rodríguez (director xerente)
r/ Marqués de Alcedo ,19 36203 Vigo
( 902.502.508 /fax 986.484.228
fundacion@menela.org

A Sede Social da Fundación Menela e a función de
apoio administrativo da Rede de Centros e
Servizos está localizada nas instalacións da rúa
Marqués de Alcedo, en Vigo. Desde este lugar
desenvólvense todas as tarefas operativas e de
xestión que permiten o goberno da entidade.
Ademais este servizo ten a misión de apoiar e
coordinar a cobertura de necesidades de
financiamento da Fundación Menela, así como a
busca de financiamento adicional, co fin de acadar
os recursos que posibiliten o desenvolvemento
dos programas deseñados pola Dirección Xeral.
O seu ámbito de actuación esténdese ás
Asociacións de Nais e Pais dos Centros, no relativo
á elaboración e xustificación de proxectos sociais,
cobro de recibos, etc.
A 31 de decembro de 2010, o servizo está
organizado nas seguintes áreas de actuación,
cubertas polos técnicos correspondentes:
Administración e Rexistro:
• Mª Teresa Filgueiras Gonzalves
Xestión económica:
● Ana Rosa Rodríguez González

A coordinación xeral do Servizo corre a cargo do
Director Xerente da Fundación Menela, quen se
encarga tamén da xestión de Recursos Humanos
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centro de educación especial MENELA

Contacto: Amparo Maquieira Prieto (directora)
Camiño da Veiguiña,15 36212 Vigo
(/fax 986.242.703
ceemenela@menela.org

A Fundación Menela presta atención educativa a
nenos e nenas diagnosticados con Trastorno do
Espectro Autista (TEA) no Centro de Educación
Especial MENELA, en Bouzas-Vigo.

A 31 de decembro de 2010 a composición de ditos
órganos é a seguinte:
Directora: Mª Amparo Maquieira Prieto, Preside o
Consello Escolar
Vocais do Consello Escolar:

O Centro está concertado pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta
de Galicia, estructurándose en 8 unidades
educativas. Ademais dos servizos educativos, o
Centro presta ao seu alumnado servizos de
transporte, financiado pola citada Consellería, e
comedor.
O cadro de persoal de atención directa está
composto por 10 profesoras e 7 auxiliares
técnicos o que fai un total de 17 profesionais. A
dirección e representación do Centro está
encargada aos seguintes órganos colexiados e
unipersoais: Consello Escolar e Director/a
Educativo.

Pola Fundación Menela:

José Manuel Varela Rodríguez
Mercedes López Francisco
Polas Familias

Josefa Grosio Rivera
Mª Carmen Lorenzo Vila
Mª Luísa González Rodríguez
Carlos Rodríguez Martínez

Polo Profesorado

Berta Meijide Rico
Mª Antonia Paz Iglesias

A 31 de decembro de 2010, a presidencia da
Asociación de Nais e Pais do Centro Menela está
exercida por Dª Josefa Grosio Rivera.

Susana Rodriguez Blanco
Bibiana Rodríguez Casal
Admon. e Servizos
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Victoria González Arias

centro de día e residencia CASTRO NAVAS
Contacto: Estrela Vázquez Allegue
(directora do Centro de Día)
Rúa Navás, 11 36391 Nigrán
(/fax 986.365.558
castronavas@menela.org

O Centro Castro Navás está situado na
parroquia de Priegue no Concello de Nigrán, no
que se acollen a persoas maiores de 16 anos
con Trastorno do Espectro Autista en réxime de
Media Pensión, Internado sen Fin de Semana,
Internado con Fin de Semana, Internado de Fin
de Semana, Estancias Temporais e Estancias
de Emerxencia.

O Centro está financiado a través dun Contrato
de Xestión de Servizo Público asinado pola
Fundación Menela coa Xunta de Galicia e polas
aportacións das familias dos usuarios/as.
A 31 de decembro de 2010, o equipo de dirección
do Centro está composto por:

O Centro presta aos seus usuarios servizos de
terapia ocupacional e axuste persoal e social.
Tamén desenvolven actividades de ocio
dirixidas a reforzar as habilidades de
integración
social
e
desenvolvemento
autónomo do participantes.

- Estrela Vázquez Allegue, directora do
Centro de Día
- Sonia Álvarez Pérez, responsable de
Residencia.

A 31 de decembro de 2010, a Presidencia da Asociación de Nais e Pais de Usuarios/as do Centro
CASTRO NAVAS está exercida por D. Eloy Alonso Misa.
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centro de recursos ediﬁcio CAMI

Contacto: Mercedes López Francisco (Traballadora Social)
Rúa Laxe, 3 36202 Vigo
(/fax 986.222.023
cami@menela.org

No ano 2010, no ediﬁcio CAMI
puxo en marcha a primeira
Sala de Es mulación
Mul sensorial para persoas
con TEA de Galicia

As instalacións do edificio CAMI, que se atopan na rúa
Laxe de Vigo, serven para albergar actividades dos
programas de Respiro Familiar da Fundación Menela,
así como prestación de servizos formativos, tanto da
propia Fundación como de outras entidades, en
réxime de aluguer ou cesión.Nas súas vivendas
desenvólvese o Programa de Respiro para familias de
persoas con discapacidade do Concello de Vigo, do
que está encargada a Fundación Menela.

Apoio a Familas, Ocio e Respiro Familiar

As familias dos usuarios da Rede de Centros da
Fundación Menela contan con un servizo que atende
ás súas necesidades desde o momento mesmo da
detección do trastorno e a súa incorporación á
entidade. Dentro das funcións encargadas a este
servizo está a atención temperá, o asesoramento
xeral das familias en tramitacións diante da
administración, a formación a través da escola de
nais e pai, reunións coas Asociacións de Familias a
petición destas e a xestión e desenvolvemento de
programas de respiro familiar.
Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral
domiciliario

O Servizo de Atención Temperá ofrece un conxunto
de intervencións dirixidas á poboación infantíl de 0
a 6 anos. Ten por obxectivo dar resposta o antes
posible
ás
necesidades,
transitorias
ou
permanentes, que presentan os nenos/as con
trastorno do desenvolvemento ou que teñen risco
de padecelo.
O Servizo de Apoio Integral en contorno
domiciliario está indicado a partir dos 6 anos e ten
como obxectivo dotar a familias e educadores dos
apios e ferramentas
necesarias para poder
desenvolver
ás
súas
potencialidades
e
adaptabilidade ao seu medio
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centro de formación

O Centro homologado pola Consellería de Traballo da
Xunta de Galicia para impartir cursos de Formación
Ocupacional.
A Fundación Menela realiza actividades formativas de
carácter ocupacional e de especialización profesional
a través de dúas canles:
Formación Presencial: Cursos financiados pola
Consellería de Traballo da Xunta de Galicia. Lévanse
a cabo na Sede Central e no Edificio CAMI.
Formación On-line: A plataforma de formación a
distancia da Fundación Menela ofrece cursos
especializados a través de internet.

Fundación Menela leva máis de 10 anos impar ndo formación ocupacional
para desempregados, ﬁnanciada pola Xunta de Galicia

promoción do voluntariado
A Fundación Menela, na súa calidade de
entidade de Acción Voluntaria, promove a
participación da sociedade, tanto mozos como
maiores, nas súas actividades a través do
traballo voluntario.

A organización e xestión do programa de
voluntariado da Fundación Menela recae nos
equipos responsables dos Centros os que se
adscriben as persoas que desexan colaborar
como voluntarios.
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local RÚA XOANELO

Contacto: Pilar Pardo Cambra (Psicóloga)
Rúa Xoanelo, 2 36202 Vigo
(/fax 986.222.023

Neste edificio, ás costas do Centro CAMI, alberga
as actividades do Servizo de Diagnóstico e
Orientación que presta apoio tanto a familias de
usuarios da Fundación, como a aquelas que
precisan unha opinión profesional sobre un
familiar, xeneralmente fillo ou filla.
No anos 2010, a púxose en marcha neste edificio
a Aula de Estimulación Multisensorial que reforza
as actividades do Servizo de Atención Temperá e
Integral da Fundación.
Ademáis, no local da rúa Xoanelo ten a súa sede
social a Fundación Tutelar CAMIÑO DO MIÑO

20

fundación menela

No último ano, a consecuencia do proceso de mellora contínua que
comeza coa implantación da norma ISO 9001:2008, leváronse a
cabo tres importantes actuacións que teñen como finalidade
incrementar a satisfacción do persoal, mellorar a eficiencia dos
equipos directivos e marcar as estratéxias futuras da entidades,
seguindo as liñas marcadas polo Plan de Acción 2010.

ESTUDIO DE CLIMA LABORAL
O día 5 de xullo de 2010 asínase entre representantes
da entidade e a representación do persoal un acordo
para a creación dun Grupo de Traballo que realice a
avaliación dos riscos psicosociais de todo o persoal da
Fundación. O traballo de campo realízase no mes de
xullo e o informe preliminar xenérase o día 28 de
outubro de 2010.
A participación é elevada, dándose unha taxa de
resposta aos cuestionarios do 74,6% do total do
persoal.
O método utilizado foi o coñecido por CoPsoQ-istas
21, que é a adaptación do Copenhagen Psychosocial
Questionnaire do Instituto de Saúde Laboral Danés. A
súa base científica e conceptual convérteno nun
instrumento de referencia na disciplina da
Psicosocioloxía Laboral internacional.
A responsable técnica do traballo foi Antía Fernández
Castro, traballadora da Federación Autismo Galicia
que traballou durante o ano 2010 no Centro Castro
Navás como axente de emprego. Antía é psicóloga
experta en relacións socio-laborais.
Das 20 dimensións analizadas, obtéñense puntuacións
superiores á media de referencia en:

• Sentido do Traballo
• Claridade de rol
• Apoio social dos superiores
En cambio, dúas dimensións resultan netamente
inferiores ás da poboación de referencia:
• Esixencias psicolóxicas emocionais
• Dobre presencia
As dimensións “Esixencias Psicolóxicas Cognitivas”,
“Calidade de Liderado”, “Apoio Social dos
compañeiros” e “Estima” acadan puntuación
coincidentes coa da poboación media
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ESTUDIO 360 DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS
Ao longo do segundo semestre de 2010, con motivo da participación na investigación “O Lider
Extraordinario”, que leva a cabo a consultora internacional “Zenger Folkman” e o “Grupo P&A”, a
Fundación Menela tivo a oportunidade de elaborar
una avaliación 360º a un grupo de catro responsables dos seus Centros e Servizos. Esta iniciativa
márcase dentro das actuacións levadas a cabo
para dar cumprimento aos obxectivos marcados
na liña 8 do Plan de Acción 2010.
A investigación ten como fin desvelar o nivel de
competencias de liderado dos directivos de empresas de todos os sectores productivos.
As puntuacións acadadas polos participantes da
nosa entidade situaron á Fundación Menela no
posto 14 dun total de mais de 100 empresas, o
que sen dúbida é un motivo de gran satisfacción.

I PLAN ESTRATÉXICO da FUNDACION MENELA

Entre os días 6 e 14 de outubro de 2010 nas
instalacións do “Club Financeiro de Vigo” tiveron
lugar as reunión dun grupo de traballo formado por
profesionais de todos os niveis da Fundación Menela
constituído
coa
finalidade
de
proceder
ao
desenvolvemento das fases analítica e estratéxica
do Plan Estratéxico 2011-2013. Nestas reunións
realizouse a análise interna e externa, a
identificación das bases filosóficas da organización
(misión, visión e valores) e a determinación da
estratexia que se deberá seguirse no período que
abarca o Plan.
A fase operativa do despregamento das estratexias
establecidas foi asumida pola Xerencia, que
elaborou o correspondente mapa de obxectivos e
indicadores, que sería aprobado polo Equipo Técnico
da Fundación Menela en reunión celebrada o día 11
de novembro.
O documento final foi sometido á aprobación do
Padroado da Fundación o día 19 de novembro,
rematándose así o proceso de elaboración do Plan
O apoio externo, indispensable para moderar os
debates e dirixir as discusións, foi posible grazas á
colaboración de Francisco Javier Montes, psicólogo
especialista en desenvolvemento organizacional, da
empresa “Grupo P&A ”
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A Dirección Xeral e os Servizos Centrais constitúen a
unidade coa que a Fundación Menela leva a
administración xeral da Organización, coordina
proxectos e xestiona o persoal e as operacións
financeiras, contables e orzamentarias que permiten o
seu funcionamento.

Misión e Principios:

Os rexistro central recibe unha
media de 1.600 docu-mentos
anuais.
Deles, o 66,4% son entradas e
o 32.6% a saídas de documentación.

A Misión dos Servizos Centrais e contribuír a acadar os
fins e metas institucionais da Fundación Menela dende
o servizo que se nos encomenda, facilitando a
Profesionais e Familias instrumentos de xestión
eficaces que apoien o seu traballo e asegurando que
as actuacións dos distintos programas son conformes
coas disposicións e normativas correspondentes.
Para poder conseguir estes fins, procuramos aplicar os
seguintes principios:
1. Un compromiso pola calidade claro e
irrevogable.
2. Un control sobre os nosos procesos ata o
momento en que remate a prestación do
servizo.
3. Cualificación do persoal que permita
realizar o seu traballo con competencia.
4. Uso coherente e axeitado das Tecnoloxías
da Información.

Como estratexias fundamentais temos establecido:
1. Potenciar a profesionalidade de todo o
persoal dende o punto de vista técnico.
2. Optimización e eficiencia da xestión, empregando os recursos no necesario e procurando o aforro de tempo en tramitacións
internas.
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Principais Actuacións dos Servizos Centrais
• Dirección e Coordinación Xeral da Rede de Centros e
Servizos da Fundación Menela

• Relacións Institucionais
• Rexistro Xeral de Correspondencia. (Entradas e Saídas
de Documentación)

• Apoio Administrativo ás Asociacións de Familias dos

Centros da Fundación.
● Xestión Orzamentaria. (Elaboración, execución e control de orzamentos)
● Administración Económica. (Xestión e Control de Ingresos e Gastos)
● Xestión Contable
● Xestión de Caixa
● Xestión e Control dos Servizos Xerais prestados por
provedores externos

• Xestión de Persoal (Contratación, Administración e
Procesos de desvinculación)

• Coordinación xeral de proxectos
• Elaboración, supervisión, control e xustificación de
subvencións e axudas

A 31 de decembro de 2010, a estrutura dos Servizos
Centrais presenta a seguinte organización:
Director Xeral: Cipriano Luís Jiménez Casas
Contacto: cjimenez@menela.org
Director Xerente: José Manuel Varela Rodríguez
Contacto: jmvarela@menela.org
Administración, Xestión de Persoal e Rexistro:
Mª Teresa Filgueiras Gonzalves
Contacto: fundacion@menela.org
Xestións Económicas:
Ana Rosa Rodríguez González
Contacto: ana@menela.org
Coordinadora de Proxectos e Operacións:
Paula Estevez Salazar
Contacto: pestevez@menela.org
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Actividade da Área de Xestión de persoal no 2010

No ano 2010, a Fundación
Menela rexistrou un contrato
de traballo cada dous días. E
dous expe-dientes de
Incapacidade Laboral cada
cinco días
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Ten como obxetivo ofrecer un diagnóstico e as
oportunas orientacións, das persoas que presentan un
Trastorno do Espectro Autista. Facilítase tamén a
información necesaria para a comprensión do
diagnóstico e dase apoio a familia durante todo o
proceso. Realízanse tamén revisións e seguimentos da
evolución de casos tratados con anterioridade. Este
Servizo presta atención e apoio, non so os usuarios e
as súa familias da Fundación Menela, senón tamén a
todas as familias que o solicitan.
As familias poden vir por iniciativa persoal ou
derivadas por outras entidades ou profesionais:
pediatras,
neurópediatras,
centros
educativos,
logopedas, etc.

O equipo o forman psicóloga
e traballadora social como
persoal ﬁxo, en colaboración
con psicólogas e psicopedagogas do Servizo de Atención
Temperá e outros profesionais dos centros da Fundación.
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Dende este momento facilítaselles toda a información
respecto ao proceso de valoración e diagnóstico.
Realízanse as entrevistas familiares correspondentes
para recoller toda a información necesaria e lévanse a
cabo as sesións de valoración da persoa. Mantéñense
contactos tamén cos diferentes profesionais implicados
no caso (médicos, orientadores, titores, etc.).

O proceso diagnóstico conclúe coa entrega e
explicación do informe escrito á familia, confirmando
ou descartando o diagnóstico de TEA, baseándose nos
sistemas internacionais de clasificación diagnóstica.
Realízanse ademais as orientacións oportunas,
explicitando a escolarización que se cre máis axeitada
segundo as características específicas de cada neno e
os apoios que serán necesarios.

Para ser usuario dalgún dos nosos centros e servizos,
ten que existir un diagnóstico firme de TEA.
.
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En 2010, foron atendidos un
total de 31 casos de
diagnós co, valoración e
orientación . Ademais,
realizáronse 6 valoracións
para solicitude de praza no
centro de adultos Castro
Navás.

No mes de Marzo de 2009 elaborouse o Proxecto do
Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral (SAI).
Ó longo dese ano iniciouse o traballo con 6 familias.
Este continuou durante o ano 2010 en 5 casos, e o
longo do mesmo incorporáronse ó servizo 15 novas
familias. O SAI está destinado ás persoas con TEA e
ás súas familias. Dentro da Atención Temperá
aténdese a nenos/as de 0-6 anos e a patir dos 6 anos
pasan a formar parte do Servizo de Apoio Integral.
Os casos que chegan ó noso servizo veñen derivados
tanto do noso Servizo de Diagnóstico como doutras
entidades privadas e públicas, pediatras, neurólogos,
centros educativos...

Este servizo, que nace en
2009, está formado por
unha psicóloga, unha
psicopedagoga e unha
traballadora social..

O traballo lévase a cabo en sesións individuais dunha
hora semanal. O plan de intervención abarca os
distintos contextos naturais destas persoas, é dicir,
familia, centros educativos, outros profesionais, etc.
As familias están presentes en parte da sesión onde
observan e se lle explica o traballo levado a cabo con
seu fillo á vez que se lle dan pautas para solucionar as
dúbidas do seu día a día, para estimulalos en base ás
súas características especiais e sobre todo axúdaselle
a comprender o trastorno e as implicacións que ten
no seu modo particular de comunicarse, relacionarse,
xogar, aprender...incluíndo aos irmáns, que participan
nalgunhas das sesións.
Deste modo, pretendemos contribuír a mellorar a
calidade de vida destas persoas, así como de dotar ós
seus familiares e persoal educativo das ferramentas
para poder fomentar o desenvolvemento das súas
habilidades e potencialidades.
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ESTATÍSTICA DO SERVIZO DE A. TEMPERÁ E SAI
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1.– APOIO CONDUCTUAL POSITIVO
Impartido: Mª Victoria Martín Cilleros
Duración: 18 horas
Organizado: INICO
Lugar: Universidade de Salamanca

2.– FORO DE FORMACIÓN FUNDACIÓN MENELA
Datas: último mércores de cada mes
Organizado: Fundación Menela
Lugar: Edificio CAMI

1.– COLABORACIÓN NA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DA
LICENCIATURA DE PSICOLOXÍA DA UNED
2.– COLABORACIÓN NA FORMACIÓN DO PERSOAL EN
PRÁCTICAS NOS CENTROS DA FUNDACIÓN MENELA

3.– COLABORACIÓN NA FORMACIÓN DE ALUMNOS DOS
CURSOS AFD DE FORMACION DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO,
IMPARTIDOS POLA FUNDACIÓN MENELA

4.– COLABORACIÓN CO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE NOS
SEMINARIOS “DIALOGOS CON PACIENTES:
RECOMENDACIÓNS PARA A ATENCIÓN SANITARIA A
PACIENTES CON TEA E TRASTORNOS ASOCIADOS”
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Participación co Servizo de Apoio Integral da posta en
marcha do Grupo de Ocio para nenos/as co trastorno
de Asperger e características semellantes, no que
participan algúns irmáns e outros nenos non usuarios
da Fundación Menela.
Reúnense cada 15 días no Edificio CAMI

Participación co Servizo de Apoio Integral da posta en
marcha do Grupo de Nais e Pais do Servizo de
Atención Temperá da Fundación Menela

•

Visitamos a entidades relacionadas coa
discapacidade: Aspanaex (Vigo), CEE A Barcia
(Santiago de Compostela)

•

Visita de entidades relacionadas coa
discapacidade: Adecco (Madrid), InicoUniversidade de Salamanca.

•

Mantense contactos con outros profesionais de
educación e sanidade (profesores, titores,
persoal de enfermería, ...) informando,
asesorando e entregando material formativo.

Ao longo do ano 2010 contamos con persoal
voluntario participando en actividades de atención
directa e ocio cos nosos usuarios
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Ao longo do ano 2010 dotouse ao servizo de atención
temperá dunha sala de estimulación multisensorial
controlada, coñecida tamén co termo “snoezelen”,
conseguiuse grazas a axuda da Fundación Inocente
Inocente
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O Centro de Educación Especial Menela
proporciona unha atención educativa a nenos/as
e a novos con Autismo co obxectivo de promover
ao
máximo
a
súa
capacidade
de
desenvolvemento persoal e social.
Durante o ano 2010, o centro conta con 8
unidades de educación especial concertadas pola
Consellería
de
Educación
e
Ordenación
Universitaria con 30 alumnos/as de idades
comprendidas entre os 5 e os 17 anos, dous de
eles en modalidade de escolarización combinada
con centros ordinarios de Vigo.

A atención educa va
abrangue dende a
promoción de habilidades
básicas de autonomía,
interacción social e
comunicación ata o
desenvolvemento do
currículo académico.

Polas dificultades que presenta este alumnado,
para transferir, xeneralizar e manter o
aprendido, as actividades desenvólvense en
contextos naturais e significativos.

Ac vidades de carácter pedagóxico/
académicas
Realizadas
no
aula
trabállanse
aqueles
aprendizaxes pedagóxicos establecidos dentro do
currículo de infantil ou de primaria en función das
capacidades dos alumnos e que poden ir dende o
manipulativo
ata
a
lectura
e
escritura,
matemáticas, coñecemento do medio, etc. Tamén
se traballan os sistemas alternativos de
comunicación, o uso de signos, fotografías e
pictogramas.
Outro aspecto importante a destacar é o uso do
ordenador como material didáctico e estimulante
para o alumno que axuda a traballar os contidos
académicos funcionais e que está presente en
todas as aulas.
Todos os espacios-aulas están estructurados
temporal e espacialmente para que os nosos
alumnos comprendan o entorno e anticipen as
actividades.
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Ac vidades de autonomía persoal

Actividade “Aperitivo”
A súa finalidade é axudar ao alumno a
conseguir autonomía e independencia na
realización das actividades da vida diaria
traballando contidos como vestido, aseo,
alimentación,
tarefas
domésticas,
intentando
que
sexan
ambientes
normalizados.

Alimentación
Tanto o aperitivo como a comida realízanse
no comedor escolar. Fanse diferentes tarefas
como poñer a mesa, limpar, recoller, varrer,
preparar o aperitivo, para poder facelo en
outros lugares públicos. Trabállanse así
ademais normas, eleccións e preferencias e a
comunicación.

Talleres domésticos
7 alumnos do ciclo maiores de 12 anos,
participan na cociña apoiados pola
cociñeira do centro e a súa titora na
limpeza
de
cristais,
mobiliario,
instrumentos, na realización de menús,
facer café, cortar o pan, etc.
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Ao longo de este ano 2010, os nosos alumnos
puideron gozar da actividade de música impartida
polos profesionais da Fundación IgualArte que se
atopa moi próxima ao noso Centro, o cal facilita poder
levala a cabo, xa que nós non temos instalacións
adecuadas para elo (falta de espacio, sen condicións
ambientais apropiadas, falta de instrumentos, etc.). A
actividade ten unha frecuencia quincenal cunha
duración de trinta minutos cada grupo de tres ou
catro nenos. Valoramos moi positivamente esa
actividade polo aprendizaxe como polo que gozan os
nosos alumnos

Ac vidade de piscina
A actividade de natación realizase na Piscina
Municipal de Traviesas con monitores
especializados; todos os rapaces gozan con esta
práctica e aproveitase para traballar o aseo,
vestido, e espido, manexarse polas instalacións,
etc. Valorámola como moi positiva para os nosos
rapaces.
Cos logros que se conseguen participamos en
distintas competicións ao longo do ano.

Ac vidade de educación sica

As actividades de educación física realízanse tanto
no pavillón municipal de Coia e se o tempo o
permite ao aire libre.
Temos unha bicicleta estática e unha cinta
andadora no centro para poder adestrar.
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Ac vidades de xardinería
Participan no proxecto os alumnos das aulas
do ciclo de maiores de 12 anos, en total 13
alumnos co apoio do xardineiro do centro e os
seus titores. Valoramos dunha forma moi
positiva esta actividade xa que disfrutan
realizándoa dentro dun ambiente normalizado,
funcional como é o xardín do centro
aprendendo a utilizar e coidar os instrumentos
necesarios, a plantar, regar, arrincar malas
herbas, podar, ....

Participación no proxecto medioambiental
“Voz Natura” da Voz de Galicia. Arranxo das
xardineiras do Centro

Ac vidades de papel reciclado

No ano 2010 participaron un total de 9 alumnos é
fundamentalmente realizaron algún adorno de
Nadal e elaboraron o Meco para o Entroido.
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Ac vidades de proxección social
Ao longo do ano 2010 os nosos alumnos participaron
das diferentes actividades que ofertan tanto o Concello
de Vigo como Novacaixagalicia, nas que comparten
tempos e espacios con nenos/as de outros centro.

ACTIVIDADES OFERTADAS POLO CONCELLO DE VIGO:

XANEIRO 2010:
FEBREIRO 2010:

Bombeiros
Viveiro ADOA
APROINPA (fábrica do pan)
ABRIL 2010:
Ruta de Sendeirismo polo
Vixiador
OUTUBRO 2010:
Mercado do Calvario
NOVEMBRO 2010: Granxa KIRIKO

monte

ACTIVIDADES OFERTADAS POR

XANEIRO 2010:

Música popular galega
Instrumentos musicais
FEBREIRO 2010:
Cine: ”Kiriko e as bestas salvaxes”
MARZO 2010:
Teatro: “O gato manchado”
MAIO 2010:
Teatro: “Dóeme a cuncha”
NOVEMBRO 2010: Cine Submarino
DECEMBRO 2010: Cine: “O lince perdido”
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Outras Ac vidades

MAIO 2010: OCEAN WORLD 3D
Invitación da Concellaría de Medio Ambiente

ENTROIDO 2010

Data:
Organiza:

Febreiro 2010
C.E.E Menela. Disfraces e semana do meco
elaborado polos alumnos e profesores con
papel reciclado.

MAGOSTO 2010
Data:
Organiza:

Novembro 2010
C.E.E Menela.

NADAL 2010
Data:
Decembro 2010
Organiza:
C.E.E
Menela.
Festa
celebración con comida típica do Nadal

EXCURSIÓNS FIN DE CURSO
Data: Xuño 2010. Balneario Moaña
Data:Xuño 2010. Monte Aloia
Data:Xuño 2010. Museo Domus. A Coruña
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de

Nadal,

VISITA BENIGNO CAMPOS (LARPEIROS) 11/02/2010

PARTICIPACION DO DIA MUNDIAL DO AUTISMO
07/04/2010
Todos os alumnos do Centro Menela
foron a Santiago de Compostela

VISITA DO CARTEIRO REAL.
16/12/2010
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Ac vidades ar s cas
As obras de tres formidables artistas que forman parte do grupo de
usuarios do Centro de Educación Especial Menela recibiron durante o
ano 2010 o recoñecemento que se merece, colaborando a difundir o
traballo que realizamos diariamente no nosos centros. Destacamos:

Participación no concurso de
postais de Nadal de Vitrasa,
conseguindo o terceiro premio:
Daniel Hermelo Jalda.

Participación no concurso de postais de Nadal de El Corte Inglés e a
Fundación Celta de Vigo, conseguindo tres premios os alumnos:
Jessica Arias, Francisco Seoane e Iván Lago.

Participamos tamén no concurso de beléns que organiza tódolos
anos Novacaixagalicia, conseguindo o primeiro premio no apartado
de colectivos. O noso belén, no que participaron os trinta alumnos
do centro, está construído con materiais reciclados e as figuran
levan os traxes tradicionais
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Compe cións Depor vas
CAMPEONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS
Data:
Organiza:
Lugar:
Participan:
Resultado:

03/03/2010
FEGADEMPS
Castrelos (Vigo)
8 Alumnos
2 Medallas

CAMPEONATO GALEGO DE NATACIÓN
Data:
Organiza:
Lugar:
Participan:
Resultado:

21/04/52010
FEGADEMPS
A Cañiza
13 alumnos
11 medallas

CAMPEONATO GALEGO DE ATLETISMO
Data:
11/05/2010
Organiza: FEGADEMPS
Lugar:
Vilargacía
Participan: 17 alumnos
Resultado: 9 medallas

CAMPEONATO ESPAÑA DE ATLETISMO
Data:
28/05/2010
Organiza: FEGADEMPS
Lugar:
Pontevedra
Participan: 1 alumno
Resultado: 0 medallas
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Formación Impar da. Modalidade Presencial

1.- CHARLA-CONFERENCIA PARA ALUMNOS DE
BACHARELATO CON MOTIVO DA III SEMANA DA
SENSIBILIZACIÓN COA DISCAPACIDADE
Datas: 4 de marzo de 2010
Lugar: IES A Guía
1 profesional do CEE Menela

2.- OS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN.
EDUCACIÓN E COMUNICACIÓN
Datas: Maio 2010
Lugar: CEE de Vilagarcía

Organizado: CEFORE de Vigo

2 profesionais do CEE Menela

3.- PLAN ESTRATÉXICO
Datas: 13 e 14 de outubro
Lugar: Club Financeiro de
Vigo

Organizado: Fundación Menela

2 profesionais do CEE Menela

3.– FORO DE FORMACIÓN DA FUNDACIÓN MENELA
Datas: Último mércores de
cada mes
Lugar: Edificio CAMI

Organizado: Fundación Menela
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Promoción do Voluntariado

Colaboración co programa de voluntariado social (acción
social) do centro privado concertado Miralba de Vigo, coa
participación de alumnas de bacharelato na actividade
extraescolar do no noso centro.
Dende Novembro de 2009 a Xuño de 2010

Convenios con Centros Forma vos

Ao longo do 2010 estiveron varias persoas facendo
prácticas no noso centro en virtude aos diferentes
convenios establecidos con:

Cruz Vermella
Curso de coidador de discapacitados físicos e
psíquicos
Período de Vixencia: Xaneiro-Marzo de 2010
Participantes: 2 persoas
Colexio San José de la Guía
Curso de educador de discapacitados psíquicos
Período de Vixencia: Xaneiro-Marzo de 2010 e
Setembro-Decembro de 2010
Participantes: 2 persoas
Facultade de psicoloxía de Santiago de
Compostela
Período de Vixencia: Xaneiro-Febreiro de 2010
Participantes: 2 persoas
Facultade de psicoloxía da UNED
Período de Vixencia: Marzo de 2010
Participantes: 1 persoa
Facultade de pedagoxía de Santiago de
Compostela
Período de Vixencia: Xaneiro-Marzo de 2010
Participantes: 1 persoa
IES A Guía
Actividades deportivas para discapacitados
Período de Vixencia: Marzo-Xuño de 2010
Participantes: 1 persoa
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Mantemento das Instalacións
O longo do verán do 2010 realizáronse diversas
obras de acondicionamento e mantemento do
centro, tendo en conta a súa antigüidade e as
reparacións que iso supón.

No
centro
fundamentalmente
colocáronse
tódalas ventás e as dúas portas de entrada,
cambiando as de madeira que xa estaban moi
deterioradas por unhas novas de aluminio, o cal
pensamos que será un aforro de cara a
calefacción no inverno e unha mellora na
habitabilidade.

No xardín arranxáronse os columbios e
colocouse debaixo deles unha tapiz verde
que protexe das caídas dos nenos e que
evita que se poidan mollar coa auga da
auga da choiva.

Tamén se construíu un camiño de formigón
para evitar os charcos do terreo, adaptándoo
así ás condicións climáticas desfavorables.
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O Centro de Día e Residencial CASTRO NAVAS é un
servicio específico de apoio preventivo, oferta especializada de recursos e actividades rehabilitadoras
para aquelas persoas maiores de 16 anos con discapacidade psíquica severa, especialmente persoas con
Trastorno do Espectro Autista (TEA).
O Centro CASTRO NAVAS oferta servicio social especializado configurado como dispositivo de atención
integral, destinado a aloxamento, temporal ou permanente, de adultos con discapacidade psíquica severa, especialmente persoas con Trastorno do Espectro Autista (TEA)
CASTRO NAVAS ofrece unha atención integral ós
seus usuarios dando servicios de carácter sociorehabilitador e habilitación persoal e social, coidados
persoais e asistencia especializada co fin de conseguir o maior desenvolvemento das súas capacidades
e posibilidades de integración social
O seu obxectivo é formar, apoiar e dar unha oportunidade de integración e normalización ás persoas
con TEA a través do traballo. Potenciación das capacidades de desenvolvemento persoal e de participación na comunidade, á vez que intentamos acadar
un maior nivel no autovalemento,mellora conductual
e integración social
O Centro Castro Navás ten actividade as 24 horas
durante todos os días do ano. Como Centro de día
está aberto de lúns a venres, en horario de 09:30 a
18:00 horas, funcionando o resto da xornada, incluídos os fins de semana, como Centro Residencial
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COIDADOS PERSOAIS E ATENCION INDIVIDUAL
● Apoio nas actividades instrumentais da vida diaria.
● Aseo Persoal diario con apoio
● Servizo de Transporte

SERVIZOS PSICO-SOCIAIS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Avaliación psicolóxica individualizada
Apoio e seguimento no ingreso e na adaptación
Información e axuda en tramitación de recursos sociais
Programas de Intervención
Intervención social e comunitaria
Servizo de Voluntariado
Psicomotricidade
Promoción de habilidades para a vida diaria
Programas de Ocio e Lecer
Respiro Familiar

SERVIZOS HOSTELEIROS
●
●
●
●
●

Aloxamento en habitación dobre
Limpeza diaria de habitacións, baños e espazos comúns
Manutención diaria completa. Almorzo, xantar e cea
Dietas alimentarias
Servizo de Lavandería

SERVIZOS DE SAÚDE
● Atención básica de enfermería.
• Control e administración da medicación
● Acompañamento a visitas médicas
● Programas de promoción da saúde.

REHABILITACION E ATENCION PSICOLÓXICA
●
●
●
●
●

Fisioterapia e Hidroterapia
Terapia Ocupacional
Atención Psiquiátrica e Psicolóxica
Estimulación Sensorial
Empresa CASTRO NAVAS SL, de inserción
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Área Formativa: comunicación, habilidades sociais, autovalemento e
actividades de proxección social
Área Laboral: formar persoas adultas con autismo gravemente afectadas, para o traballo con apoio, as estratexias que seguimos:

√ Traballo en positivo
√ Intereses/preferencias e habilidades especiais de cada persoa
√ Apoios físicos, verbais ou visuais segundo precise a persoa
√ Sistemas alternativos de comunicación si a persoa os precisa
√ Estructuración de actividades, tempos e tarefas seguindo unha orde
lóxica

√ Principio e fin da actividade clara
√ Tempos de traballo curtos
√ Actividades programadas con posibilidade de
éxito para evitar frustracións
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1.-Turismo e termalismo
11 usuarios en réxime de internado con fin de semana
gozaron do programa de turismo e termalismo organizado pola Confederación Autismo España acompañados de 9 monitores.
Datas: 22/05/2010-24/05/2010.
Lugar: Hotel SPA Oca Galatea. Sanxenxo
2.– Campamento de verán
5 usuarios de Castro Navás acudiron ó campamento
de verán que organiza a Federación Autismo Galicia
Datas: 08/09/10-15/09/10
Lugar: Albergue Xuvenil Marina Española. Sada
3.– Entroido.
Febreiro 2010
4.– San Xoán. 23/06/2010
5.– Magosto
6.– Nadal
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7.– Noite de Venres en Vigo
8.– Concertos de Verán en Vigo. Parque de Castrelos.
9.– Obradoiro de Teatro
Participación do obradoiro de teatro no I Seminario
Internacional de Animación Sociocultural e Necesidades Educativas Especiais.
Lugar: Novo Auditorio do Centro Cultural de Chaves
Datas: 16 e 17 de abril de 2010
Director Grupo Teatro: Ermel Morales
10.– Día Mundial do Autismo
Asístese ao acto conmemorativo do Día Muldial do
Autismo en Santiago. Faise unha camiñata e lectura
dun manifesto ao remate
Asisten 20 usurarios e 10 monitores de Castro Navás
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As obras de dous formidables artistas que
forman parte do grupo de usuarios do
Centro Castro Navás participaron en distintos concursos e exposicions e recibiron
durante o ano 2010 o recoñecemento que
se merece, colaborando a difundir o traballo que realizamos diariamente no nosos centros.

Destacamos:
V Exposición Internacional de Arte para
Persoas con Autismo “PINCELADAS DE
AUTISMO”. Do día 8/10/210-10/10/2010
en Catania. Participan neste concurso Luis
e Yolanda. Consegue o 2º premio Yolanda
Manrique.

Luis González Núñez

Yolanda Manrique Pereira

II Certame de Debuxo e Pintura ART-TEA. Organizado pola Confedereación Autismo España. Participan neste certame Luis e Yolanda. Consegue unha mención especial Yolanda Manrique

Luis González Núñez
“Mi seiscientos”

Yolanda Manrique
“Mi seiscientos”

Concurso organizado pola Concelleria de Benestar Social do Concello de Vigo. Participan Luis e
Yolanda. Consegue premio Yolanda Manrique.
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Exposición de Yolanda Manrique.
“a imaxe, a miña linguaxe” no Atrio
Laxeiro.
Sede da Fundación Caixagalicia de
Pontevedra.
Dende 30/08/2010-12/09/2010

56

fundación menela

4 de maio: visita/xuntanza dos Traballadores Sociais
de Autismo Galicia
11 de maio: visita IES Chapela
8 de xuño:
D. Antonio Dorado. Inspector INEGA. Consellería de
Industria

20 de setembro:
D. Rafael Louzán e Dna.Teresa Pedrosa Silva Presidente e Vicepresidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra respectivamente.

20 de outubro: visita da Xunta directiva do Centro
DOA de Vigo
16 de decembro:
D. Alberto Tizón. Subdirector Xeral do Menor. Xunta
de Galicia
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1.- CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Datas: 5/05/2010
Lugar: Castro Navás
Organizado: Alessa Catering Services S.A.
3 Profesionais e 6 usuarios do Centro Castro Navás

2.– RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Datas: 09/12/2009-17/02/2010

Duración: 110 horas

Lugar: Confederación Empresarios Pontevedra

Organizado: Fundación Menela

1 profesionais do Centro Castro Navás

3.- PLAN ESTRATÉXICO
Datas: 13 e 14 de outubro
Lugar: Club Financeiro de Vigo

Organizado: Fundación Menela

4 profesionais do Centro Castro Navás

4.– FELICIDADE NO TRABALLO: CLAVE DA COMPETITIVIDADE E A SOSTENIBILIDADE
Datas: 10,11 e 12 de Xuño 2010
Lugar: A Coruña

Organizado: Congreso Nacional Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas. AEDIPE

1 profesionais do Centro Castro Navás
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5.– FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Datas: 17 de xuño de 2010

Duración: 10 horas

Lugar: Museo Provincial de Pontevedra

Organizado: Deputación Pontevedra

1 profesionais do Centro Castro Navás

6.– CONFERENCIA-COLOQUIO: UNA HISTORIA SOBRE AUTISMO “María y yo”
Datas: 24 de novembro de 2010

Colabora: Deputación Pontevedra

Lugar: Auditorio Municipal do Areal

Organizado: Fundación Menela e Club Faro de
Vigo

6.– ESTRATEXIA DE MELLORA NA CALIDADE PERCIBIDA, APLICADA Á DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS DE CENTROS RESIDENCIAIS E CENTRO DE DÍA XERONTOLÓXICOS
Datas: 5 e 6 xullo
Lugar: Sala ITE. Caixa Galicia. A Coruña

Organizado: E.I.G. A Coruña e Obra Social
Caixa Galicia

2 profesionais do Centro Castro Navás

6.– APOIO CONDUCTUAL POSITIVO
Datas: 15, 16 e 17 de novembro
Lugar: APAMP

Organizado: ASPACE-Galicia. Vigo

2 profesionais do Centro Castro Navás
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1.– I ENCONTRO GALEGO: RSE, EMPRESAS COMPROMETIDAS CO EMPREGO, COMPETITIVAS E SOSTIBLES

Datas: 23 de setembro de
2010

Duración: 10 horas

Lugar: Centro Social Novacaixagalicia.
Santiago de Compostela

Organizado: Xunta de
Galicia e Fundación
Fuertes

Participación na Intervención III-Integración da RSE
na xestión e Lei de Economía social: A experiencia
da Fundación Menela na inclusión labaoral de persoas con TEA. O encontro tivo a finalidade de aumentar a concienciación entre as empresas ordinarias e
de Economía Social de que a RSE é un factor clave
para xerar un cambio de modelo empresarial e
unha economía “máis competitiva”.
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Durante o ano 2010 o Centro Castro Navás contou coa
colaboración de 7 persoas voluntarias que axudan e
apoian aos nosos rapaces nas tarefas cotiás o nos
obradoiros cos que conta o noso centro, destacamos a
Ermel Morales que acude todos os mércores é que desenvolve o obradoiro de Teatro.

As prác cas laborais e o voluntariado forman parte da
polí ca de visualización e
percepción dos TEA da Fundación Menela
Ao longo do 2010 estiveron varias persoas facendo
prácticas no noso centro en virtude aos diferentes convenios establecidos con:

IES Chapela
Integración Social
Período de Vixencia: 28/09/2009-30/03/2010
Participantes: 1 persoa
Centro Formación Fundación Menela
Curso Atención Sociaosanitaria a persoas no domicilio
Período de Vixencia: novembro de 2010
Participantes: 2 persoas
Centro de Formación ICA
Período de Vixencia: 17/11/2010-30/11/2010
Participantes: 6 Persoas
Universidade de Vigo
Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas. Asignatura Complementaria
Período de Vixencia: 13/12/2010-17/12/2010
Participantes: 1 persoas
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PROXECTO APOIO ESPECIALIZADO PARA A PROMOCIÓN DA SAÚDE

O programa, que se desenvolveu entre os meses de
xaneiro e decembro do 2010, facilitou o acceso e
aproveitamento dos recursos sanitarios comunitarios,
permitiunos promover hábitos de vida saudables, conductas de autocoidado, de prevención dosriscos para a
propia saúde e, polo tanto, dar atención aos procesos
de envellecementodas persoas con TEA. Por outra
banda, realizouse tamén o seguimento das medidasadoptadas e do estado de saúde dos/as 85 usuarios/as
destinatarios do mesmo.
A posta en marcha deste programa permitiu que durante o ano 2010 se cuadriplicaron as visitas e acompañamentos médicos respecto o ano anterior.
Nestas visitas/consultas non están incluídas aquelas
situacións que supervisa a enfermeira directamente co
médico de referencia e que non fai falla que o usuario/
a vaia a consulta.Tampouco están incluídas as consultas rutineiras de petición /control de medicación.

Campaña de Vacinación Gripe
En outubro do 2010 lévase a cabo a campaña de vacinación de gripe para usuarios e persoal do Centro.
38 usuarios e 5 monitores son vacinados
Equipo de Vacinas: 2 enfermeiras postas polo Centro
Lugar: No propio Centro Castro Navás
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PROXECTO DE INCLUSION SOCIOLABORAL PARA PERSOAS CON TEA. PROGRAMA DE
EMPREGO CON APOIO.
No marco de Programa Emprego con Apoio que desenvolveu a Federación Autismo Galicia en
colaboración coa Fundación Menela realizáronse as seguintes actividades.
1.– Campaña de inscrición no Servicio Público de Emprego:
Valoración de candidatos, contacto telefónico e información ás familias. Solicitude de autorización e
elaboración de documentación. Inscrición no Servicio Público de Emprego de catro usuarios do Centro.
2.– Prospección laboral: Difusión do proxecto no sector público e privado na zona na que se atopa o noso centro.
Entidades locais: Como a Mancomunidade do Val
Miñor, Concello de Nigrán e o Consorcio Galego de
Igualdade e Benestar
Asociacións de empresarios: Como a Asociación de
empresarios de “A Pasaxe” e a Asociación de Empresarios do Val Miñor (OVALMI).
Análise e contacto có tecido empresarial: Contactos con servizos de alimentación (Ekoama, Gadisa,
Froiz, Mercadona, ...) , con Residencias (Residencia
para maiores Bellavista e Fundación San Rosendo),
con mensaxería (MRW), con xardinerías e viveiros
(Viveros Sabarís) e outros (paradores).
3.– Convenios de colaboración con: Residencia Bellavista Care e Carrefour
Residencia Bellavista-Care
Usuario: Marta Martínez e Manuel Figueroa
Condicións: 08/06/210-08/08/2010
Martes e xoves de 10:00-13:00

Carrefour
Usuario: J. Angel Sanromán Portela
Condicións: 25/06/210-25/08/2010
Martes e xoves de 11:00-14:00
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PROXECTO DE INCLUSION SOCIOLABORAL PARA PERSOAS CON TEA.
PROGRAMA DE EMPREGO CON APOIO.
A Fundación Menela solicitou a participación no Programa de Emprego con
Apoio (ECA) promovido pola Obra Social Caja Madrid, xestionado polo
“Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO)” da Universidade de Salamanca.
A Fundación Menela acadou un acordo coa empresa Logística Garden S.L.
para a contratación de dúas usuarias do Centro Castro Navás dende o 15
de xuño de 2009 ata o 15 de xaneiro de 2010.
O posto de traballo das usuarias contratadas consiste na realización de
diversas actividades de mantemento, coidado de plantas e instalacións do
viveiro. Asisten acompañadas dun monitor con formación agropecuaria.
A responsable do programa de inserción designada pola Fundación Menela
foi a psicóloga Paula Estevez Salazar.
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A empresa Castro Navas
S.L. recibiu o premio Carmen Ferro da Deputación
Provincial de Pontevedra
pola súa traxectoria no eido da integración de persoas co discapacidade

Para conmemorar o Día Internacional das Persoas
con Discapacidade, a Deputación de Pontevedra outorgou o Premio CARMEN FERRO 2010. Entre os
premiados atópase á empresa Castro Navás S.L,
na categoría Empresa Privada, pola súa iniciativa de
inclusión sociolaboral a través do proxecto
“Lavandería Castro Navás”.
A empresa Castro Navás S.L ten como socio maioritario á Fundación Menela, unha entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro, recoñecida oficialmente como benéfico – asistencial e de interese galego, que atende ás necesidades das persoas con
Trastornos do Espectro do Autismo (TEA) coa misión
de mellorar a súa calidade de vida.
A “Lavandería Castro Navás” é un Proxecto de Inclusión Sociolaboral para persoas con TEA, que nace
como resposta á falta de recursos no ámbito laboral
e da firme crenza de que todas as persoas con autismo teñen posibilidades reais de desenvolvemento
e están capacitadas para realizar traballos de calidade sempre que se lles preste os apoios e recursos
necesarios. O seu obxectivo último é favorecer a
inclusión sociolaboral e aumentar así a súa calidade
de vida.
A entrega dos premios presentada por Dna Mª
Teresa Pedrosa Silva, Vicepresidenta da Deputación de Pontevedra, tivo lugar no auditorio da
Cidade Infantil “Príncipe Felipe”
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A Area Social abarca diversas accións que complementan o resto de servizos que ofrece a Fundación Menela.
Unha das accións é a Atención ás Familias, moito do
traballo que se leva a cabo desde a Area Social da Fundación Menela vai enfocada a orientar e apoiar as familias das persoas con T.E.A.
Os recursos que mais solicitaron no último ano son os
de información, orientación e tramitación de recursos
para eles a para os seus fillos.
Un 95% dos usuarios dos Centros da Fundación Menela xa está valorados e con dereitos recoñecidos, aínda
que unha porcentaxe bastante elevada aínda está a
espera de percibir o recursos ó que teñen dereito, sobre todo os alumnos do CEE Menela (Libranza por coidados no contorno familiar ou servizo de axuda a do-

No 2010 os trámites máis
demandados foron os de Solicitude de Valoración de
Discapacidade e Información sobre o Recoñecemento da Situación da Dependencia e do dereito ás prestacións do sistema de dependencia.

micilio). Ós usuarios do Centro Castro Navás non lles
varía a situación o ter xa recoñecida unha praza no
Centro e ser esta incompatible con outras axudas económicas do Sistema da Dependencia.
As solicitudes de Estancia de Respiro Familiar son outra das accións que máis se tramitaron. Por un lado
temos as solicitadas polas familias dos usuarios do
Centro Castro Navás para realizarse no propio centro
que van en aumento e por outro lado as solicitadas
polas familias de ambos centros para realizarse no Edificio CAMI, dentro do Programa de Respiro Familiar
asinado có Concello de Vigo. A medida que este se
afianza, as familias confían mais e aumenta a demanda das estancias.
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As solicitudes para ó Servizo Odontolóxico a Pacientes
Especiais da Universidade de Santiago de Compostela
foi outro dos trámites máis solicitados, sendo os adultos do C. Castro Navás os que mais acudiron.
Ademais se fixeron seguimentos de situacións familiares especiais, visitas a domicilio, entrevistas programadas, tramitacións de prestacións económicas, tramitacións das axudas a alumnos con necesidades educativas especiais, acompañamentos a consultas médicas e
tramitación doutros recursos, elaboración de informes e
certificados,....
Desde a Área Social se traballa con profesionais doutras
entidades que tamén están dentro do sector da discapacidade para aunar esforzos é dar mais e mellores
servizos ás persoas con discapacidade e as súas familias. É o caso da Plataforma PasoVigo, das Reunións de
Traballo de Traballadores Sociais do sector da discapacidade da provincia de Pontevedra e da participación no
Consello Local de Accesibilidade.
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En 2010 a responsable do
servizo asis u a dúas reunións da Comisión Permanente do Consello Local de
Accesibilidade e dúas da Plataforma PasoVigo.
Catro foron as reunións de
traballo coas traballadoras
sociais do sector da discapacidade.

En canto ao programa de respiro familiar, son varias as actuacións levadas a cabo pola Fundación Menela no ano 2010:
1.

Programa de Respiro Familiar da Fundación Menela

Subvencionado polo Ministerio de Educación, Política Social e Deporte con cargo
a asignación tributaria do Imposto sobre
a Renda das Persoas Físicas. Xestionado
a través da Confederación AutismoEspaña, realizouse ao longo de todo o
ano.

2.

Programa de Respiro Familiar do Concello de Vigo.
Durante todo o ano 2010 desenvolveuse no Edificio CAMI este programa para persoas con discapacidade da cidade de Vigo no
que se deron un total de 89 estancias.
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3. Campamento urbano
Cando o tempo non permitiu as saídas
exteriores, optouse por realizar manualiRealizouse un campamento urbano duran-

dades e actividades lúdicas interiores ,

te o mes de xullo (do día 1 ó 30), partici-

aproveitando as instalacións do C.E.E.

paron un toal de 12 alumnos/as acompa-

Menela.

ñados por 6 monitores, tendo como base
de chegada e partida dos rapaces o C.E.E

Dispuxemos dunha furgoneta de 9 prazas

MENELA., recibíamos os rapaces as 09:30

para traer e levar os rapaces as súas ca-

h e marchaban as 13:30 h, e durante ese

sa , só para aquelas familias que teñan

período de tempo realizá-

verdadeiras dificultades pa-

ronse actividades por gru-

ra traer os rapaces o Cen-

pos. De maneira que cada
día un grupo facía unha saída programada e o resto
dos usuarios/as ían á praia
ou

realizaron

lúdicas,

actividades

dependendo

O campamento de verán no
Centro Menela permite ás
familias dispor dunha oferta
lúdica nas vacacións es vais

tro.
Coa realización deste

pro-

xecto pretendeuse cubrir un
período das vacacións destes rapaces e ofertar unha

do

alternativa que beneficie a pais, nais

tempo.

e

responsables destas persoas en termos de
Con estas saídas programadas intentamos

respiro familiar e que lles permita ós seus

que os nenos/as gozasen dos animais, da

fillos empregar o seu

natureza, da auga,... como fan os outros

calquera outra persoa xoven.

rapaces da súa idade.
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tempo libre como

Cursos A.F.D. (ACCIÓNS FORMATIVAS PRIORITARIAMENTE PARA DESEMPREGADOS)
1. ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER
datas:
30 agosto-29 novembro

Duración: 320 horas

Lugar: Marqués de Alcedo

Nº Alumnos: 10 alumnos

Realizáronse prácticas nos seguintes centros: Centro de Día
para Mayores “Parque de Castrelos” e Centro de Día Cruz
Vermella para Terceira Idade.

2. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO
datas: 24 maio-19 novembro

Duración: 635 horas

Lugar: Edificio CAMI

Nº Alumnos: 13 alumnos

Realizáronse prácticas na Residencia EUXA para a terceira idade, en Doral Residencias e na empresa CLECE SA,
que xestiona o servizo de Axuda a Domicilio do Concello
de Vigo. Ademais realízanse prácticas a maiores fora do
horario lectivo en Asociación en favor das persoas con
discapacidade intelectual (ASPANAEX), Asociación de
Dano Cerebral (Alento,) no Centro Castro Navás da Fundación Menela e na Asociación de Persoas con Parálise
Cerebral ( APAMP). A empresa CLECE SA contrata a tres
persoas unha vez rematado o curso.
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1.INTERRELACIÓN, COMUNICACIÓN E OBSERVACIÓN
COA PERSOA DEPENDENTE E O SEU ENTORNO

datas:

22 maio– 10 xullo

Duración: 40 horas

Lugar: Edificio CAMI

2. APOIO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL E COMUNICATIVA NAS INSTITUCIÓNS
datas:

2 novembro-23 decembro

Duración: 75 horas

Lugar: Edificio CAMI
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FUNDACIÓN MENELA
Balance a 31 de decembro de 2010 e 209
Ano 2010

Ano 2009

A) ACTIVO NON CORRENTE
Inmobilizado intanxible
Inmobilizado material
Investimentos en empresas do grupo e asociadas

5.184,36

9.148,47

5.155.029,80

4.777.491,48

82.770,00

116.861,28

600,00

600,00

5.243.584,16

4.904.101,23

Usuarios e outros debedores actividade propia

171.351,02

6.233,02

Debedores comerciais e outras contas a cobrar

103.930,31

1.352.860,15

Investimentos financeiros
B) ACTIVO CORRENTE

Invest en empresas do grupo e asociadas a c/p
Periodificacións a curto prazo
Efectivo e outros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

3,25

3,25

5.882,49

5.591,70

36.378,02

31.584,79

317.545,09

1.396.272,91

5.561.129,25

6.300.374,14

A) PATRIMONIO NETO
Fondos Propios
Dotación Fundacional

6.010,12

Reservas
Excedentes exercicios anteriores
Excedente do exercicio
Subvencións, doazóns e legados recibidos

6.010,12

9.576,94

7.428,89

(136.786,79)

(134.487,29)

77.120,75

(2.299,50)

4.756.674,31

4.464.303,20

4.712.595,33

4.340.955,42

75.258,52
0,00
103.024,13

96.569,27
355,81
103.024,13

178.282,65

199.949,21

351.844,85

738.586,62

B) PASIVO NON CORRENTE
Débedas a longo prazo
Débedas con entidades de crédito
Acredores por arrendamento financeiro
Outras débedas a longo prazo
C) PASIVO CORRENTE
Débedas a curto prazo
Débedas con entidades de crédito
Acredores por arrendamento financeiro

361,94

4.156,27

178.499,22

754.329,83

Acredores varios

67.859,97

192.031,20

Persoal (remuneracións pendentes de pago)

22.229,11

19.946,71

Outras débedas coas Administracións Públicas

49.456,18

50.418,88

670.251,27

1.759.469,51

5.561.129,25

6.300.374,14

Outras débedas a curto prazo
Acredores comerciais e outras contas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B +C)
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FUNDACIÓN MENELA
Conta de resultados a 31 de decembro de 2010 e 2009

1. Ingresos da entidade pola actividade propia
a) Cotas de usuarios e afiliados
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados
a resultados do exercicio afectas á actividade propia.
2. Axudas monetarias e outros
a) Axudas monetarias
b) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno.
7. Outros ingresos de explotación.

(Debe) Haber

(Debe) Haber

2010

2009

2.110.792,59

1.981.644,37

1.242.580,18

263.252,25

868.212,41

1.718.392,12

(21.794,25)

(26.937,96)

(20.794,25)

(26.937,96)

(1.000,00)
15.846,64

5.109,04

(1.426.249,39)

(1.409.915,79)

9. Outros gastos de explotación.

(532.419,44)

(506.871,92)

10. Amortización do inmobilizado.

(154.976,88)

(153.321,35)

132.256,86

129.177,60

(50,00)

(1.973,05)

123.406,13

16.910,94

97,76

1.177,88

15. Gastos financeiros

(12.291,86)

(20.388,32)

16. Deterioro de instrumentos financeiros

(34.091,28)

8. Gastos de persoal*.

11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio
13. Outros resultados
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financeiros.

B) RESULTADO FINANCEIRO (14 + 15 + 16 + 17 +18)

C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B)

19. Impostos sobre beneficios**.

D) EXCEDENTE DO EXERCICIO (C +19)
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(46.285,38)

(19.210,44)

77.120,75

(2.299,50)

0,00

0,00

77.120,75

(2.299,50)

No exercicio 2010 xeráronse uns ingresos pola ac vidade de 2.258.896,09 euros, que supón un incremento do
6,76% respecto ao exercicio 2009
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Durante o ano 2010 a plan lla
media da Rede Menela foi de
59,4 traballadores/as.

Coa intención de dar cumprimento ás liñas de actuación 5 e 8 do Plan de Acción 2010, durante o
pasado exercicio a área de Recursos Humanos foi
marcando dous grandes procesos co obxectivo
final de acadar una única meta, o incremento da
profesionalidade do noso persoal
Neste sentido, durante o pasado ano foron incorporándose á nosa plantilla profesionais con marcado perfil técnico, que ocuparon postos de traballo
acordes coa titulación das persoas que as ocupan.
Este incremento do nivel do profesional xeral continuará sendo unha prioridade nos vindeiros anos.
Así mesmo, o incremento do número de profesionais con responsabilidades que participan nas sesións do Equipo Técnico da entidade, foi un paso
importante cara a participación e a mellora da eficiencia dos equipos directivos, con evidentes resultados.

O tempo efe vo anual de traballo foi de 106.485 horas.
A suma de xornadas traballadas
no ano foi de 16.821 días

A participación de todos os niveis da entidade na
elaboración do I Plan Estratéxico da Fundación
Menela marca un fito nas relacións laborais, que
ten como consecuencia a posta en marcha en 2011 de varias grupos de traballo a fin de mellorar
as condicións laborais e a eficiencia dos equipos
profesionais.
Por último, a elaboración do estudio de clima laboral (primeiro que fai unha entidade de atención a
persoas con TEA en España) permítenos obter
unha idea precisa do nivel de satisfacción dos nosos profesionais e marcarnos liñas de actuación no
futuro
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Distribución por tipo de contrato

A liña de mellora na calidade da contratación
que se viña producindo desde o ano 2006 non
se mantivo no exercicio 2010 con respecto a o
ano inmediatamente anterior. De feito, podese
constatar un certo retroceso, de 1,2%, respec
-to ás porcentaxes de contratos indefinidos
sobre o total, si o comparamos con 2009. Está
circunstancia ven atribuída ao incremento de
novos servizos, Atención Temperá e Integral,
para os que se asinan contratos temporais
debido a incertidume do futuro.

temporal
31,8%
indefinido
68,2%

Esta tendencia, sen dúbida, cambiará no
furturo por mor das novas regulamentacións
que se preparan e as transformacións de
contratos polo paso do tempo. Con todo,
estimamos que debido ás características
especiais da nosa actividade (programas con
subvencións anuais, contratación de profesorado para cursos, etc.) no será posible ter
unha taxa de contratación indefinida por
enriba do 77%.

Distribución por xornada
parcial
16,7%
completa
83,3%

No relativo á distribución da xornada,
mantense un aceptable nivel, por enriba do
80% de contratos a xornada completa. Non
está prevista unha modificación substancial no
futuro a curto prazo.

Tipo de Contrato por área
indefinido

4
12

10

5

9

11

Tipo de xornada por área

temporal

1
3

completa

0
5

3

1
5

13
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3

2

16

14

parcial

1
3

0
5

2
4

Relación de convenios e concertos asinados pola fundación menela con administracións públicas ou
entidades privadas, vixentes a 31 de decembro de 2010:

Universidade de Vigo
Convenio cooperación educativa. Máster en necesidades específicas de apoio educativo. Realización
de prácticas.
Asinado: 20 de setembro de 2010
Período de Vixencia: 1 ano. Curso 2010/2011
Concello de Vigo – Área de Benestar Social
Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares ou coidadores de persoas afectadas por algunha
discapacidade
Asinado: 17 de maio de 2010
Período de Vixencia: 1 de xaneiro de 2010-31 de decembro de 2010
Xunta de Galicia – Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Renovación do Concerto educativo do Centro de Educación Especial Menela, sendo as unidades
concertadas oito.
Asinado: 31 de agosto de 2009
Período de Vixencia: Catro Anos
Xunta de Galicia – Consellería de Traballo e Benestar. Secretaría Xeral de Familia e
Benestar. D. X. da Dependencia e Autonomía Persoal
Contrato de Xestión de Servizo Público para a “Reserva e ocupación de prazas en centro residencial
con centro de día para persoas con discapacidade na área metropolitana 5 (Pontevedra) do Mapa
Galego de servizos sociais, na modalidade de concerto”
Asinado: 1 de decembro de 2009
Período de Vixencia: 1 de decembro de 2009-31 de decembro de 2010.

Caixanova
Convenio de Colaboración para axudar na posta en marcha dunha Residencia para Persoas Maiores
con Autismo e Dependencia.
Asinado: 17 de setembro de 2009.
Período de Vixencia: 1 de xaneiro de 2010- 31 de decembro de 2012
Colexio MIRALBA (Jesuitinas)
Colaboración en su Progama de Acción Social
Asinado: 25 de xuño de 2008. Prorrogable automáticamente
Período de realización de prácticas: novembro de 2009–Xuño de 2010
Colexio San José de la Guía.
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Integración Social
Asinado: 25 de xuño de 2009
Período de realización de prácticas: Setembro de 2009-Marzo de 2010 e Setembro de 2010Decembro de 2010 (2 persoas)

83

memoria 2010

IES A Guia.
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Actividades Físicas e Deportivas
para persoas con discapacidade.
Período de realización de prácticas: Marzo de 2010- Xuño 2010 (1 persoa)
IES Chapela.
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Integración Social
Período de realización de prácticas: Setembro de 2009-Marzo de 2010
UNED
Convenio para a realización de prácticas da Licenciatura de Psicoloxía.
Período de realización de prácticas: Marzo de 2010
Universidade de Santiago de Compostela
Convenio para a realización de prácticas da Licenciatura de Psicoloxía.
Período de realización de prácticas: Xaneiro de 2010-Febreiro de 2010
Universidade de Santiago de Compostela
Convenio para a realización de prácticas da Facultade de Pedagoxía.
Período de realización de prácticas: Xaneiro de 2010-Marzo de 2010
Cruz Vermella
Convenio para a realización de prácticas do curso “Coidador de discapacitados físicos e
psíquicos”.
Período de realización de prácticas: Xaneiro de 2010-Marzo de 2010
Centro de Formación ICA
Convenio para a realización de prácticas do Curso Coidador de persoas con
discapacidade .
Período de realización de prácticas: Novembro de 2010
Centro de Día para Mayores “Parque de Castrelos
Convenio para a realización de prácticas do alumnos do centro de formación da
Fundación Menela do Curso Atención Especializada a Enfermos de Alzheimer
Asinado: 2 de setembro de 2010
Período de realización de prácticas: 6 de Novembro de 2010-26 de Novembro de 2010
Centro de Día Cruz Vermella
Convenio para a realización de prácticas do alumnos do centro de formación da
Fundación Menela do Curso Atención Especializada a Enfermos de Alzheimer
Asinado: 2 de setembro de 2010
Período de realización de prácticas: 2 de Novembro de 2010-26 de Novembro de 2010

84

fundación menela

Asociación de Dano Cerebral de Vigo “ALENTO”
Convenio para a realización de prácticas do alumnos do centro de formación da
Fundación Menela do Curso Atención Socisanitaria a Persoas no Domicilio
Asinado: 26 de outubro de 2010
Período de realización de prácticas: 8 de Novembro de 2010-26 de Novembro de 2010
“ASPANAEX”
Convenio para a realización de prácticas do alumnos do centro de formación da
Fundación Menela do Curso Atención Socisanitaria a Persoas no Domicilio
Asinado: 26 de outubro de 2010
Período de realización de prácticas: 8 de Novembro de 2010-26 de Novembro de 2010
CLECE Servicios Sociales
Convenio para a realización de prácticas do alumnos do centro de formación da
Fundación Menela do Curso Atención Socisanitaria a Persoas no Domicilio
Asinado: 14 de setembro de 2010
Período de realización de prácticas: 8 de Novembro de 2010-26 de Novembro de 2010
DoralResidencias
Convenio para a realización de prácticas do alumnos do centro de formación da
Fundación Menela do Curso Atención Socisanitaria a Persoas no Domicilio
Asinado: 14 de setembro de 2010
Período de realización de prácticas: 25 de outubro de 2010-10 de novembro de 2010
EUXA Servicios Sociosanitarios S.L.
Convenio para a realización de prácticas do alumnos do centro de formación da
Fundación Menela do Curso Atención Socisanitaria a Persoas no Domicilio
Asinado: 14 de setembro de 2010
Período de realización de prácticas: 25 de outubro de 2010-10 de novembro de 2010
Residencia Bellavista Care, Ferderación Autismo Galicia e Fundación Menela
Convenio para a realización de prácticas formativas de emprego con apoio
Asinado: 31 de maio de 2010
Período de realización de prácticas: 8 de xuño de 2010-8 de agosto de 2010
Residencia Bellavista Care, Ferderación Autismo Galicia e Fundación Menela
Convenio para a realización de prácticas formativas de emprego con apoio
Asinado: 31 de maio de 2010
Período de realización de prácticas: dos meses contados a partir do 06 de xullo de 2010
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Durante o ano 2010 a Fundación Menela mantivo relación comercial relevante cos seguintes
provedores de servizos:

NOME DA EMPRESA

SERVIZO CONTRATADO

Afirma Auditores SL

Auditoría de contas

Alessa Galicia de Catering SA

Comedor Centro Castro Navás

Sage SP S.A.

Software Contabilidade e Facturación

Aupregal SL

Prevención riscos laborais

Autos Gonzalez SL

Transporte Centro Castro Navás

CAI. Sistemas Informáticos SL

Software recursos humanos

Celtsener SL

Mantemento caldeira edificio Laxe

Sociedad
de
prevención
Fraternidad—MUPRESA SLU

Ergonomía, Hixiene, Medicina do traballo e Seguridade

Enor Ascensores SL

Mantemento ascensor Castro Navás

Fagor Industrial S. Cooperativa

Mantemento equipos cociña centros

Galides

Desratización

Quindel Galicia S.L.

Protección datos

Lema&Bandín Laboratorios

Análises comedor centro Menela

Hijos Adonis Pérez SL

Mantemento calefacción Castro Navás

ThysenKrupp Elevadores S.L.

Mantemento ascensor edificio Laxe

Unión Fenosa

Subministro eléctrico nos centros

Aqualia

Subministro de auga nos centros

Gas Natural/Repsol

Subministro carburante nos centros

Det Norske Veritas España S.L.

Empresa Certificadora Calidade

Extintores de Galicia S.L.

Mantemento dos Extintores dos Centros

Umana Innova S.L.

Estudio accesibilidade integral do centro residencial

Electricidade CELEC S.L.

Construción do centro residencial

Belypa Construcciones S.L.

Construción do centro residencial

Construcciones Paraxe S.L.

Construción do centro residencial

Celtgas S.L.

Construción do centro residencial

Costas Materiales Cerámicos S.L.

Construción do centro residencial
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