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presentación
Esta memoria anual supón para a Fundación Menela un documento de presentación da súa
actividade como organización, como equipo que entende, defende e comparte o obxectivo de
mellorar a calidade de vida e o benestar das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e
das súas familias.
O ano 2012, do que facemos memoria neste documento, servíunos para avanzar cara a consolidación dunha completa rede de recursos ao servizo das persoas con TEA e dependencia. Por
un lado, rematamos a laboriosa tarefa, emprendida hai mais de cinco anos, de facer real o
soño de contar cunha Residencia para persoas maiores e con alto nivel de dependencia, Agora
atopámonos coa natural inquedanza sobre o seu futuro e posta en marcha, nun momento económico complicado para emprender iniciativas desta magnitude. Sen dúbida trátase dun importante reto de futuro, que solventaremos con novos proxectos e liñas de traballo. E por outro
lado, este foi o ano en que a Fundación Menela intensificou a súa aposta pola detección precoz
e a atención temperá coa potenciación dun proxecto de calidade, innovador e motivador que
comezou no ano 2009. Ambos elementos fortalecen á entidade, constituindo elementos estratexícos para acadar a nosa misión.
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Deixamos atrás un ano atípico, caracterizado por continuas ameazas de recortes que afectan
ás persoas e a súa inclusión social. Sen embargo, o ano péchase cun resultado económico moi
favorable debido en gran parte ao aporte de ingresos que proveñen dos servizos postos en
marcha nos últimos anos e á prudencia á hora de afrontar novos gastos. Seguiremos na senda
da busca de novas fontes de financiamento e da contención de custes para tratar de preservar
ao máximo a continuidade de todos os nosos servizos e continuaremos avanzando paseniñamente cara a sostebilidade económica, garantindo a viabilidade da nosa entidade no futuro.

memoria 2012
fundación menela

É preciso continuar traballando, solventando debilidades e potenciando fortalezas, para
afrontar con ilusión un futuro cheo de dificultades. Todo o sector é consciente de que ten grandes retos por diante nos vindeiros anos, pero hoxe estamos mais preparados que nunca para
aunar esforzos e facer fronte ás barreiras, as nosas propias e as que proveñan do exterior. Coa
redacción dun novo Plan Estratéxico marcaremos o camiño a seguir segundo o noso xeito de
ver e interpretar a realidade que nos rodea, aplicando coma sempre unha combinación de
experiencia, de bo facer, de paixón e compromiso.

1. PERFIL DA ORGANIZACION
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p erf il d a o rg a n i za c i ón
así é a fundación menela

unha proposta de valor
Fundación Menela é unha entidade galega de iniciativa social que desde 1.989 xestiona servizos
para a mellora da calidade de vida das persoas con autismo e as súas familias
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de vida, desenvolvemento humano e contorna familiar e social das persoas con Trastrornos do
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O seu obxecto social está dirixido a prestar todo tipo de axudas, procurando mellorar a calidade
Espectro do Autismo, así como fomentar todo tipo accións a favor da atención das mesmas.

Rexistrada como entidade prestadora de Servizos Sociais e entidade de Acción Voluntaria da
Xunta de Galicia, Deputación de Pontevedra e Concello de Vigo, pertence como socio de número á Federación Autismo Galicia, Confederación Autismo España, a Asociación Española de
Fundacións e a Federación Autismo Galicia.
Os servizos da Fundación Menela están certificados baixo a norma de calidade ISO 9001:2008

fundación menela

A entidade está declarada como benéfico-asistencial e de interese galego pola Xunta de Galicia.

misión
contribuir á mellora da calidade de vida das persoas con TEA e defender a súa dignidade como cidadáns,
dando resposta ás necesidades específicas de apoio ao longo de todo o seu ciclo vital

A visión é ser un referente na atención a persoas con TEA en Galicia, e ampliar
o alcance

dos seus servizos a outras formas de dependencia, solidamente

relacionados con outras entidades do sector no ámbito internacional.
Asumimos o compromiso de prestar servizos especializados e diferenciados
de calidade baseados na mellora continua e unha aposta pola innovación, co
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obxectivo de satisfacer as necesidades e benestar de usuarios e familias.
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Os valores propios da Fundación Menela son:

P Compromiso coa mellora continua
P Transparencia
P Confianza en nos mesmos

fundación menela

P Honestidade e ética
P Traballo de calidade
P Respecto mútuo
P Paixón polo saber

unha estrutura sólida
A organización e funcionamento da Fundación Menela nace dunha una estructura
sólida sobre a que, cunha visión sistémica, están distribuídas as funcións e
responsabilidades. Distínguense cinco áreas funcionais, dirección e coordinación
xeral, unha área transversal e tres áreas operativas que atenden as etapas
cronoloxicamente definidas dos seus usuarios (infancia, educación e idade adulta).

organigrama
PADROADO
FUNDACIÓN
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dirección xeral

DIRECTOR XERENTE

O Consello do Padroado é o órgano máximo de goberno e xestión da entidade. Na súa composición hai
familias e profesionais relevantes especialmente sensibles cós fins da Fundación

o consello do padroado

A composición do Padroado da Fundación Menela, a 31
de decembro de 2012, queda conformado do seguinte
xeito:
PRESIDENTE: D. Pedro Fernández Puentes

Ao fin de dar cumprimento a súa función o Padroado da
Fundación Menela ostenta as funcións de representación,
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disposición e xestión da entidade.

SECRETARIO: D. Cipriano Luís Jiménez Casas
VOCAIS:

Dª Remedios Parga García
D. Jorge Sors Pérez
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Para o exercicio de ditas facultades o Padroado outórgase

D. Carlos Varela García

tres tipos de facultades:

Dª María Isabel González Quiroga
D. Miguel Angel Vázquez Vázquez

P 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

fundación menela

poidan afectar o patrimonio futuro da Fundación.
P Nomear e cesar aos Patróns da Fundación e aos seus
cargos de responsabilidade.
P Aprobar a modificación de estatutos
En novembro de 2012 producese a baixa como patrono, a
petición propia de D. Carlos Rodríguez Martínez.

Dª Julia Jiménez Fernández
D. Marcos Fernández Álvarez-Santullano

A Dirección Xeral constitúe o órgano executivo da entidade
A súa misión é garantir o cumprimento das decisións adoptadas polo Padroado na operativa diaria de xestión
Nesta tarefa, o Director Xeral conta có apoio dos equipos de Dirección e Coordinación

a dirección xeral
A 31 de decembro de 2012, D. Cipriano Luís Jiménez Casas
exerce as funcións de Director Xeral da Fundación Menela.
Baixo a dependencia do Director Xeral, o Director Xerente ten ao
seu cargo a xestión e administración xeral. A 31 de decembro
de 2012, o Director Xerente é D. José Manuel Varela Rodríguez.

Composto polos responsables das principais áreas que conforman
a Rede de Servizos da Fundación Menela, ten como misión asesorar
e apoiar á Dirección Xeral no desenvolvemento das súas funcións,
participando no deseño de políticas de actuación da entidade, e
servindo de canle de comunicación entre Centros e Servizos.
A 31 de decembro de 2012 o Equipo Técnico de Dirección está
constituído por:

A coordinadora de programas ten como misión velar para que
os distintos elementos da rede menela taballen en sincronía,
mellorando a eficiencia dos seus procesos. A 31 de decembro, a
Coordinadora de Programas é Dª Paula Estévez Salazar.

Cipriano Luís Jiménez Casas. Director Xeral

P

José Manuel Varela Rodríguez. Director Xerente

P

Paula Estevez Salazar. Coordinadora de Programas

P

Estrela Vázquez Allegue, Centro Castro Navás

P

Sonia Álvarez Pérez, Residencia Castro Navás

P

Mª Amparo Maquieira Prieto. Centro Menela

P

Pilar Pardo Cambra. Área Psicosocial

P

Mercedes López Francisco. Área Psicosocial

P

Ana Rodríguez González. Área Económica

fundación menela

P

13
memoria 2012

coordinación de programas

o equipo técnico de dirección

servizos administrativos centrais

contacto:
José Manuel Varela Rodríguez

Rede Menela

r/ Marqués de Alcedo ,19 Vigo
tel. 902 502 508 | fax 986 484 228
fundacion@menela.org
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Na Sede Social da Fundación Menela están centralizados os servizos de
apoio administrativo da rede de Centros e Servizos, desenvolvéndose 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

fundación menela

necesidades de financiamento da Fundación Menela, así como a busca
de financiamento adicional, có fin de acadar os recursos que posibiliten o
desenvolvemento dos programas deseñados pola Dirección Xeral.
O servizo está organizado nas seguintes áreas de actuación:
· Rexistro e Xestión de Persoal:

Mª Teresa Filgueiras Gonzalves

· Área Económica:

Ana Rosa Rodríguez González

centro de recursos edificio CAMI
contacto:
Mercedes López Francisco
Rúa Laxe, 3 | 36202 Vigo
tel. 986 222 023
cami@menela.org

Desde o Servizo de Atención Psicosocial e Apoio Familiar realízanse
diferentes actividades de acompañamento e coordinación con outros
servizos de interese (sociais, médicos, de ocio, etc.) para as familias.
Desde esta área aténdense ás necesidades e preocupacións das familias
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ATENCIÓN PSICOSOCIAL E APOIO FAMILIAR

facilitándolles a mellor orientación e asesoramento, os apoios necesarios
especializados.
Dentro das funcións deste servizo está o apoio e asesoramento xeral das
familias en tramitacións diante da administración, a formación a través da
escola de nais e pais, reunións coas asociacións de familias e a xestión e
desenvolvemento de programas de respiro familiar.

fundación menela

e información dos recursos máis axeitados e programas de intervención
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centro de recursos edificio CAMI

o edificio CAMI alberga tamén outras áreas importantes dentro da nosa rede servizos

SERVIZO DE DIAGNÓSTICO E ORIENTACIÓN

SERVIZO
DE DIAGNÓSTICO
ORIENTACIÓN
Especializado
no diagnósticoE dos
TEA, este servizo

realiza as avaliacións

empregando os sistemas de clasificación internacionalmente aceptados (DSM-IVTR e CIE-10) e a aplicación de probas especificas para o diagnóstico dos TEA

Especializado
no diagnóstico
dos
TEA,
este do
servizo
realiza
as avaliacións
(ADI-R, ADOS-G,
Escala Autónoma
para
a detección
Síndrome
de Asperger
eo
Autismo de
Nivel de de
Funcionamento,
etc.),internacionalmente
seguindo as Boas Practicas
empregando
os Alto
sistemas
clasificación
aceptados
recoñecidas sobre diagnóstico e detección do Autismo (Grupo GETEA.Instituto de

(DSM-IV-TR e CIE-10) e a aplicación de probas especificas para o diagnóstico
Salud Carlos III).

dos TEA (ADI-R, ADOS-G, Escala Autónoma para a detección do Síndrome
Desde o e
servizo
de diagnóstico
se presta
e apoio, non so aos etc.),
usuarios
e
de Asperger
o Autismo
de Alto
Nivelatención
de Funcionamento,
seguindo
familias que integran a Fundación Menela, senón tamén a todas aquelas familias
as Boas
Practicas recoñecidas sobre diagnóstico e detección do Autismo
que o solicitan e que poden vir derivadas doutros ámbitos como o educativo,

(Gruposanitario
GETEA.Instituto
de Salud Carlos III).
ou social.

Desde o servizo de diagnóstico se presta atención e apoio, non so aos
FOTO 7 E 8

usuarios e familias que integran a Fundación Menela, senón tamén a todas
aquelas familias que o solicitan e que poden vir derivadas doutros ámbitos
como o educativo, sanitario ou social.

centro de recursos edificio CAMI

SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ E APOIO INTEGRAL

intervencións dirixidas a nenos e nenas de 0 a 6 anos (Atención Temperá) e de
6 en adiante (Apoio Integral), ás súas familias e o seu contorno, co obxectivo
de dar resposta as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os
nenos con trastornos do desenvolvemento, ou que están en risco de padecelos.
Especializado na intervención con nenos con Trastornos do Espectro do
SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
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O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral abrangue un conxunto de

Autismo, o servizo está composto por un equipo de catro psicólogas-terapeutas.

responde aos parámetros das salas tipo Snoezelen; un espazo de traballo
terapéutico dotado de diferentes elementos visuais, auditivos, olfactivos e
táctiles que favorecen o espertar sensorial a través da propia experiencia
sensorial. Inaugurada en 2011 e financiada pola Fundación Inocente Inocente,
reforza as actividades que desenvolven os servizos da Fundación Menela.

fundación menela

O edificio CAMI conta cunha Aula de Estimulación Multisensorial que
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centro de recursos edificio CAMI

o edificio CAMI alberga outras áreas importantes dentro da rede de servizos

Centro de Formación CAMI
A formación constitúe un eido prioritario para a Fundación Menela que considera que, no marco da situación
socioeconómica actual, resulta esencial que todas as persoas en idade laboral teñan continuas oportunidades para
adquirir as competencias que o mercado laboral e a sociedade esixen.
A Fundación Menela realiza actividades formativas de carácter ocupacional e de especialización pro-fesional a través
de dúas canles:

· Formación Presencial. Desde o ano 1999 imparte nos Centros Homologados de Formación Ocupacional dos que é
titular (Nº 36H0831 - Sede Central e 36H1439 - Edificio CAMI), cursos de formación das ramas Sanitaria e Sociosanitaria.
Consellería de Traballo da Xunta de Galicia.

· Formación On-line. A plataforma de formación a distancia da Fundación Menela ofrece cursos especializadosa través
de internet.

Promoción do Voluntariado
Inscrita como entidade de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia desde o ano 2005, a Fundación Menela promove a
participación, tanto de mozos como de persoas maiores, nas súas actividades a través do traballo voluntario.
A organización e xestión do programa de voluntariado da Fundación Menela recae nos responsables dos Centros aos
que se adscriben as persoas voluntarias, baixo a coordinación xeral da área psicosocial.

centro de educación Menela
contacto:
Amparo Maquieira Prieto
Camiño da Veiguiña,15 | 36212 Vigo
tel. 986 240 703
ceemenela@menela.org
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con Trastorno do Espectro do Autismo no Centro de Educación Especial
MENELA, en Bouzas - Vigo.
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A Fundación Menela presta atención educativa a nenos e nenas diagnosticados

O Centro está concertado pola Consellería de Educación e Ordenación

O cadro de persoal de atención directa está composto por un total de 17
profesionais, 10 profesores/as e 7 auxiliares técnicos educativos.

Ademais dos servizos educativos, o Centro dispón de servizo de transporte,
financiado pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, comedor
propio e limpeza, dos que se encarga o correspondente persoal de servizos.

fundación menela

Universitaria da Xunta de Galicia, estructurándose en 8 unidades educativas.

centro de educación Menela

Goberno do Centro e Participación Familiar
A comunidade educativa participa no goberno do Centro a
través do Consello Escolar.
Tralas eleccións celebradas en novembro, a 31 de decembro de
2012 a composición de dito órgano é a seguinte:
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Presidenta: Mª Amparo Maquieira Prieto. Directora
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· Representación da Fundación Menela:
Cipriano Luís Jiménez Casas
José Manuel Varela Rodríguez
Mercedes López Francisco
· Representación das Familias:

fundación menela

Concepcion Moreira
Santiago Carrera Blanco
Juan Jose Perez
A 31 de decembro de 2012 os membros da ANPA do Centro Menela son:
· Representación do Claustro de Profesorado:

		Presidenta: Concepcion Muiña

Lourdes Martin Lorenzo

		Vicepresidenta: Concepcion Moreira

Bibiana Rodriguez Casal

		Tesorera: Pilar Rodriguez Fernandez

Pedro Martinez Iglesias

		Secretaria: Martina Costas

centro de día e residencia Castro Navás

contacto:
Estrela Vázquez Allegue
Rúa Navás, 11 | 36391 Vigo
tel. 986 365 558
castronavas@menela.org
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acolle a persoas maiores de 16 anos con Trastorno do Espectro do Autismo
en réxime de Media Pensión e distintos tipos de estancias de residencia, con
e sen fin de semana.

persoal e social. Tamén desenvolve actividades de ocio dirixidas a reforzar as
habilidades de inclusión social e desenvolvemento autónomo do participantes.

Está financiado pola Xunta de Galicia, mediante un Contrato de Xestión de
Servizo Público asinado coa Fundación Menela, e polas aportacións das
familias dos seus usuarios/as.

fundación menela

O Centro presta aos seus usuarios servizos de terapia ocupacional e axuste
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O Centro Castro Navás, situado na parroquia de Priegue no Concello de Nigrán,

centro de día e residencia Castro Navás

O centro conta cunha media de 37 profesionais para dar apoio a 55 usuarios/
as nos distintos rexímenes de atención. Deste cadro de persoal, 17 traballan
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en Centro de Día, 15 no Centro Residencial e os 5 restantes comparten as
súas función entre ambos.
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O Centro de Día e a Residencia están dirixidos polas súas correspondentes
responsables, recaendo na responsable do Centro de Día a dirección de
todo Castro Navás.
A 31 de decembro de 2012, as responsables de cada servizo son:

fundación menela

· Estrela Vázquez Allegue, Centro de Día
· Sonia Álvarez Pérez, Residencia.
As familias de usuarios/as participan na vida do Centro a través dunha
Asociación propia, creada en 1993.
A 31 de decembro de 2012, o presidente da Asociación de Nais e Pais do
Centro CASTRO NAVAS é D. Eloy Alonso Misa.

un compromiso
coas persoas
un compromiso
coas persoas

PCDA CAMI

CEE MENELA
CENTRO DÍA C. NAVAS
RESIDENCIA C. NAVAS

Execución de protocolos e programas

A rede de servizos Fundación Menela desenvolveu nos seus
A rede de centros
servizosaoda
Fundación
Menela
desenvolveu
nos eseus
longo
do ano 2012
distintos
protocolos
programas
centros aode
longo
do
ano
2012
distintos
protocolos
e
programas
actuación para garantir a calidade e seguridade. Algúns
de actuación para garantir a calidade e seguridade. Algúns deste
destes protocolos veñen recollidos nesta táboa.
protocolos veñen recollidos nesta taboa.
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2. Programa de atención psicolóxica
3. Programa de animación e entretemento

5. Protocolo de Ingreso

7. Órganos de participación de usuarios e familiares
8. Programa de detección e prevención de maltrato

10. Programas de atención temperá
11. Protocolo de Defunción

fundación menela

9. Programa destinado á familia

fundación menela

6. Protocolo de baixa e despedida
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4. Programa de promoción da autonomía funcional
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1. Programa de atención social

Execución de protocolos e programas

Capacidade dos Centros da Fundación Menela en 2012

Capacidade dos Centros da Fundación Menela en 2012

PRAZAS PUBLICAS

Capacidade

Ocupadas

Atención Temperá

PRAZAS PRIVADAS

Ocupadas

Capacidade

Ocupadas

66

53

66

53

40

32

60

52

Centro E.E. Menela
Centro de Día
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Estancias Ordinarias

Residencia Estancias
Puntuais

(Temporais,
Emerx. Social,
Respiro Fam…)

TOTAL PRAZAS

Capacidade

51

51

Semana

14

14

14

14

Fin Semana

20

20

20

20

Total Prazas

34

34

38

34

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

Semana
Fin Semana
Total Prazas

9

4

1

2

actividade da rede menela
o traballo de todo un equipo

dirección e
coordinación

DIRECCIÓN E COORDINACIÓN XERAL DE PROGRAMAS E DA REDE DE
CENTROS E SERVIZOS DA FUNDACIÓN MENELA

1. Xestión de Proxectos

XESTIÓN DE PROXECTOS

SOLICITUDES PRESENTADAS
Os resultados obtidos na busca de ﬁnanciamento
para proxectos ao longo do ano 2012 foron os seguintes:
✔ 10 proxectos
aprobados de 18 presentados
(55,6% efectividade)

Local
17%
Estatal
61%

✔ 354.201,52 € recibidos (75,2% para equipamento e
24,8% para actividades)

Autonómico
40%

fundación menela

AXUDAS CONCEDIDAS
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Estatal
40%

Local
20%

fundación menela

✔ Porcentualmente, o 67% das axudas recibidas
proveñen da Xunta de Galicia e o 24% son achegas
estatais.
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✔ 7 entidades públicas e privadas concederon axudas

Autonómico
22%

PROXECTOS SALIENTABLES

xestión da política de protección de datos
A aplicación lopd é unha ferramenta de axuda para os profesionais da Fundación Menela que ten o
obxectivo de promover a aplicación da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Persoal e o regulamento que a desenvolve.
Con este soporte búscase incorporar a protección de datos á cultura da organización, ao seu deseño,
organización e funcionamento, protexendo os datos persoais que proporcionan as persoas con TEA,
as súas familias, profesionais e provedores, e controlando o uso que se realiza dos mesmos de cara a
garantir a protección do dereito e proporcionar a seguridade e confianza que merecen.
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prevención e sensibilización ao ámbito da saúde
As persoas con TEA non so teñen maiores necesidades médicas ca o resto da poboación, senón que
presentan dificultades para anticipar e comprender situacións e contextos sociais, recoñecer e expresar
síntomas e adaptarse a persoas e lugares novos ou aos tempos de espera en inactividade; características
que fan que o acceso aos servizos médicos moitas veces se converta nunha experiencia difícil.

fundación menela

Coa financiación da Consellería de Sanidade desenvolveuse ao longo dos meses de marzo e novembro
o programa “Prevención e Sensibilización ao ámbito da Saúde” no que participaron 89 usuarios/as do
CEE Menela e do Centro de Día e Residencia Castro Navás.
O programa constituíuse para familiarizar as persoas con TEA cós espazos, instrumentos, técnicas,
servizos e persoal sanitario involucrado en cada servizo médico específico, contribuíndo a facer realidade
o dereito a gozar do máis alto nivel posible de saúde e a mellora da súa Calidade de Vida.

R e s i d e n c i a p a r a p e r sresidencia
o a s m a i opara
r e s persoas
c o n T Emaiores
A e D econ
p e nTEA
d e nec iDependencia
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Resumo ano 2012

Investimento
Total

Remate Obra

1.095,78

Urbanización

28.378,00

Inst. Electrica e Domótica

34.446,14

Equipamento

36.657,75

Mobiliario

Entidades Financiadoras
Xunta
Galicia

Mº Politica
Social

Fundación
ONCE

1.095,78
28.378,00
15.253,32

19.192,82
27.669,87

8.987,88

163.220,60 163.220,60

Acondic. obra e Limpeza
TOTAL

3.137,08

659,61

266.935,35 180.229,31

2.477,47
75.240,69
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11.465,35

As actuacións que diron remate á obra foron posibles grazas ao financiamento de
tres entidades: Consellería de Traballo e Benestar (68%), Ministerio de Sanidade,
Politica Social e Igualdade (28%)e a Fundación ONCE (4%).

ano 2012
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En 2012 investironse un total de 266.935,35 euros, dos cales un 61% foi adicado a
adquisición de mobiliario, repartíndose o resto segundo o que se recolle na taboa
axunta.
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No ano 2012 prodúcese o remate definitivo da obra de construcción da nova
residencia ubicada a carón do Centro Castro Navás. Esta instalacions está chamada
a ser un dos servizos mais importantes da nosa entidade a medio prazo.

Construcción da Nova Residencia.
Resume final

Despois de caseque sete anos de duro traballo, a ﬁnais de 2012 a Fundación Menela culminou o
proxecto de construcción da Nova Residencia en Priegue-Nigrán.
Co remate e equipamento do ediﬁcio cumprese un soño inciado en 2005 que permite a Fundación
Menela dispor dun lugar de vida para as persoas con maior necesidade de apoios. Deste xeito, a
nosa entidade da unha vez mais resposta ás inquedanzas de moitas familias, asegurandolle aos
seus ﬁllos unha atención especializada e de calidade no futuro.
No desenvolvemento do proxecto participaron un numeroso grupo de profesionais, da propia Fundación como de fora dela, que ven deste xeito recompensados todos os esforzos empregados ao
longo dos anos.
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ano

FINANCIAMENTO da OBRA
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importe anual

10

11

12

investimento (€)

2006

67.550,72

2007

72.925,09

2008

987.450,3

2009

1.050.256,07

2010

515.820,22

2011

534.960,56

2012

266.935,35

TOTAL

3.495.898,31

SENSIBILIZACIÓN E VISIBILIDADE

2 de abril, día mundial de concienciación sobre o autismo
Dende a súa aprobación pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas en 2007, cada 2 de abril celébrase o
Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo. Na edición deste ano, na que se incidiu na importancia
da detección temperá e os indicadores que a posibilitan, a Inauguración da exposición de pintura e
fotografía ‘Olladas dende a Diversidade’ e a presentación do primeiro libro con pictogramas en
galego Un Soño na Bandexa foron as actividades conmemorativas organizadas pola Fundación Menela
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Lugar

Centro da 3ª Idade de A Ramallosa (Nigrán)

Interveñen Dna. Mª Carmen Alonso, concelleira de Benestar e Sanidade
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“Olladas dende a diversidade”

Dna. Liliana Silva, concelleira de Turismo, Cultura e Deporte

A Fundación Menela, en colaboración co Concello de Nigrán, inaugura “Olladas dende a
diversidade”, exposición de pintura e fotografía que recolle unha mostra significativa da
obra de Yolanda, Luís Eduardo e Adrián, tres rapaces do Centro Castro Navás, e que se
presenta como un espazo de expresión e comunicación que se enmarca no proxecto de
vida de cada un deles.

fundación menela

D. Cipriano L. Jiménez, Director Xeral da Fundación Menela

“Un soño na bandexa” de Mariné Lorenzo Corcoba
Salón de actos do MARCO (Vigo)
Dna. Mariné Lorenzo Corcoba, autora
D. Jorge Vázquez, ilustrador
D. Francisco Castro, editor
D. Cipriano L. Jiménez Casas, Director Xeral da Fundación Menela
D. Manel Fernández, concelleiro de Normalización Linguística. Concello de Vigo

Pola tarde, a Fundación Menela e a Editorial Galaxia presentaron “Un soño na
bandexa”, o primeiro libro infantil con pictogramas en galego. Por fin os
nenos con TEA poden ler un conto na nosa língua e contar cunha ferramenta
máis na aprendizaxe da lectura. Ademais supón un elemento de visibilización
dun sistema de comunicación que está integrado nun conto que pode ser lido
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por calquera neno, con discapacidade ou sen ela. No transcurso do evento, a
autora do – Mariné Lorenzo- realizou unha sesión de contacontos acompañada
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das ilustracións en directo de Jorge Vázquez.

A actuación de Oscar Vázquez, Carlos Veiga e Sara Carrasco, membros e
colaboradora da orquestra Castro Navás puxo fin ao acto de presentación.

Por outra banda, o Concello de Vigo, sumouse á acción internacional Light it up
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blue, promovida por Autism Speaks, tinguindo de azul a noite do 1 ao 2 de abril
as fontes da rúa Aragón e da Gran Vía.

De forma complementaria, colocáronse globos azuis nos centros da Fundación
e entregáronse os “Lazos e Pulseiras pólo Autismo” que fixeron os/as usuarios/
as do Centro de Educación Menela e Castro Navás, nos seus obradoiros en
colaboración cos seus profesores/as e monitores/as.

5 de outubro, día europeo do autismo
No Día Europeo do Autismo o Sevilla FC recoñece
o labor social da Fundación Menela no traballo con
persoas con TEA
O presidente do Sevilla FC, José María del Nido Benavente,
e parte do seu consello de administración visitaron, no Día
Europeo do Autismo, as instalacións do CEE Menela, coa
finalidade de recoñecer e apoiar o labor social da Fundación
Menela en favor das persoas con TEA.
O presidente do Sevilla FC, José María del Nido, o
vicepresidente, José Castro Carmona, e os conselleiros
José María Manzano e José María Del Nido Carrasco,
percorreron o centro educativo acompañados polo equipo
e o director xeral, D. Cipriano L. Jiménez.
Ao finalizar a visita a directiva so Sevilla FC entregou
diferentes agasallos aos nenos e fixo entrega da Escultura
SFC. Esta visita englóbase na campaña de apoio do clube
ás organizacións sociais sen ánimo de lucro.
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directivo da Fundación Menela, as representantes da ANPA,
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3 de decembro, Día Internacional das Persoas con Discapacidade
Coincidindo coa semana na que se celebra o Día Internacional das Persoas con Discapacidade a
Fundación Menela organizou e participou en diferentes actividades de sensibilización:

Conferencia maxistral de Ángel Carracedo
“Causas e Avances Xenéticos no Trastorno do Espectro do Autismo”
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Día

1 de decembro de 2012

Lugar

Sala de Conferencias do Centro Social Novacaixagalicia. Vigo

Organiza

Fundación Menela

A Fundación Menela ofreceu no Centro Social Novacaixagalicia, unha
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conferencia a cargo do Dr. Ángel Carracedo, Director Executivo da
Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX), sobre as
Causas e Avances Xenéticos no TEA.
Trala conferencia maxistral presentouse o Proxecto de Investigación:
Diagnóstico xenético en nenos e adolescentes con TEA, que está levando
a cabo a FPGMX coa colaboración do Sergas e da Fundación María José

fundación menela

Jove, e no que participa de forma activa a Fundación Mene-la.
Os TEA se caracterizan por ser alteracións no desenvolvemento e
funcionamento cerebral pero as causas que o producen non se coñecen.
Demostrada a alta implicación de factores xenéticos (80% en relación có
ambiente), o obxectivo do estudio é a identificación dos factores xenéticos
potencialmente causantes do TEA e contribuír a un mellor entendemento
do trastorno.

Programa A Revista CRTVG

Congreso Internacional nosoutros:
Arte, Comunicación e Integración Social

“A única inclusión posible non pode ser outra que a través do traballo”

Achegar e promover iniciativas pedagóxicas e didácticas que contribúan a
desenvolver e incrementar o nivel de calidade de vida das persoas e colec-

Día

3 de decembro de 2012

tivos en situación ou risco de exclusión social a través de iniciativas dentro

Lugar

Centro Castro Navás

do campo da cultura e da actividade artística.

O Programa A Revista da CRTVG estivo en Castro Navás para dar coñecer

Día

4 de decembro de 2013

a sociedade a actividade formativa e laboral que se desenvolve no mesmo.

Lugar

Facultade de Ciencias da Comunicación

Destacáronse os obradoiros productivos e o convenio de colaboración coa
empresa Embalajes Armando S.L.U

Universidade Santiago
Organiza campUSCulturae
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PASO VIGO
3 de decembro de 2012

Implicación personal dos profesionais na rehabilitación psicosocial

Lugar

Vigo

· Discapacidade, Diversidade e Autismo.
CONFERENCIA a cargo de Cipriano L. Jiménez Casas.

O CEE Menela e Castro Navás participaron na concentración que tivo lugar

· Fundación Menela. Rede de servizos para o autismo e a dependencia.

en Vigo baixo o lema “Que non nos quiten a voz” e organizada por PASO

PRESENTACIÓN do labor que desenvolve. Berta Meijide e Antía Fernández

VIGO (Plataforma Accesibilidade Solidaria)

fundación menela

Día

A arte e a artesanía danse a man. Fundación Menela e
Cabuxa, presentan unha EXPOSICIÓN de Yoli e Luis.
Datas do 4 ao 11 de decembro do 2012
Lugar Detrás Do Marco (Rúa Londres s/n- Vigo)
Obradoiro de creación de bolsos e accesorios de coiro CABUXA, formado por Ana
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Alonso e Alfredo Hernández, edita os seus produtos coas ilustracións de Yolanda
Manrique e Luís Eduardo González. Os deseñadores de Cabuxa lanzaron unha
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nova colección de bolsos e accesorios con dous novos artistas Yoli e Luís, usuarios
do centro Castro Navás do que é titular a Fundación Menela. Froito deste encontro
presentouse unha exposición en Detrás do Marco, onde puidemos ver e gozar das
pezas artesanais acompañadas polas obras orixinais dos artistas.
Na inauguración da exposición estiveron arroupados polas familias e compañeiros,
e contamos coas concelleiras de Vigo, Teresa Cendón e Iolanda Veloso.

fundación menela

Dende o centro Castro Navás quérese promover unha actitude positiva cara
ao traballo artístico das persoas con Trastornos do Espectro do Autismo. Esta
colaboración invita á unha reflexión sobre as posibilidades que ofrece o arte
para as persoas con discapacidade. Yoli e Luís crean as súas obras no centro
Castro Navás; moi impactantes pola forza das súas harmonías coloridas, pola súa
composición e nivel de detalles, foron premiadas en varias exhibicións e certames
do ámbito nacional e internacional.

XESTIÓN DE CONTRATACIÓN
Acordos de Colaboración
Relación de contratos, convenios e concertos subscritos pola Fundación Menela con Administracións Públicas, entidades privadas ou
empresas de servizos durante o ano 2012
1.Universidade de Vigo
Convenio cooperación educativa. Máster en necesidades específicas de apoio
educativo.
2. Concello de Vigo – Área de Benestar Social
Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares ou coidadores de persoas con
discapacidade
3. Xunta de Galicia – Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Renovación do Concerto educativo do CEE Menela, sendo as unidades
concertadas oito.
4. Xunta de Galicia – Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal
Contrato de Xestión de Servizo Público para a “Reserva e ocupación de prazas
área metropolitana 5 (Ponteve-dra) do Mapa Galego de servizos sociais, na
modalidade de concerto”
5. Colexio MIRALBA (Jesuitinas)
Colaboración en su Progama de Acción Social
6. Colexio San José de la Guía
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en centro residencial con centro de día para persoas con discapacidade na
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Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Integración Social
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Atención Sociosanitaria
8. Universidade de Santiago de Compostela
Convenio para a realización de prácticas da Licenciatura de Psicoloxía.
9. Embarbox (Embalajes Armando S.L.U), Federación Autismo Galicia e
Menela
Convenio de colaboración para o desenvolvemento dun programa de emprego
con apoio.

fundación menela

7. IES Chapela

PROVEDORES

Subministracións

Durante o 2012 a Fundación Menela
mantivo relación relevante cos
seguintes provedores de servizos

Aqualia
Gas Natural/Repsol
Unión Fenosa
Sistemas de Xestión e Calidade
CAI. Sistemas Informáticos SL
Det Norske Veritas España S.L.
BDO N(POR)M S.L.
Galides
Servizos para os usuarios/s
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Alessa Catering Services S.A.
Autos Gonzalez SL
Lema&Bandín Laboratorios

memoria 2012

Mantemento de instalacións e equipos
Ascensores Enor S.A.
Celtsener SL
Extintores de Galicia S.L.
Fagor Industrial S. Cooperativa
Hijos Adonis Pérez SL
ThysenKrupp Elevadores S.L.
Construción do centro residencial

fundación menela

ACL 2009 Soluciones Integrales S.L..
Electricidad Celec S.L.
Aluminios Guillarey S.L.
Celtgas S.L.
Ortopedia Nicaragua S.L.
Sirvent S.L.
Construcciones, obras e viais S.A.
Inserga S.L.
Monte Import Textil S.L.
Menaje Galicia S.L.
Fagor Industrial S.Coop.
A Velha Mina LDA

atención
psicosocial

FAMILIAS, FORMACIÓN, ACCIÓN VOLUNTARIA E LECER

ACTIVIDADES DA ÁREA PSICOSOCIAL

Formación a familias
Dando resposta as demandas de coñecemento e
habilidades expresadas polas familias
Os días 20 e 21 de xuño celebrouse no Edificio CAMI a acción
formativa Promoción e prevención de riscos na saúde da
persoa con TEA: aplicacións prácticas dirixida ás familias da
Rede de Centros e Servizos da Fundación Menela, e orientada
a promoción de hábitos saudables e habilidades funcionais
nas persoas con TEA.
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· 2 familias de Atención Temperá e Apoio Integral
· 3 familias do CEE Menela
· 6 familias do Centro Castro Navás
Durante a mesma abordouse o obxectivo de axudar as
familias a vencer os problemas de comunicación en situacións
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Participantes:

de especial dificultade e risco para a saúde dos seus fillos, e o
e contención, apoiada con materiais accesibles e adaptados.
Esta acción enmárcase dentro do convenio de colaboración
da

Federación

Autismo

Galicia

có

SERGAS

para

o

desenvolvemento de actividades de formación e sensibilización
no entorno sanitario.
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emprego de técnicas de actuación básicas, primeiros auxilios

Conciliación familiar
Fundación Menela conta con programas que brindan ás

Ocio Xullo

familias e coidadores habituais un tempo de descanso, e

En 2012 participaron 13 nenos/as en Ocio Xullo,

ás persoas con discapacidade e autismo un espazo de

programa que conta coa financiación da ANPA do

actividades de lecer adaptadas aos seus gustos e intereses
(sendeirismo, praia, manualidades, etc.), e que favorecen
o desenvolvemento de habilidades sociais, autonomía
persoal e inclusión social.
Programa de Respiro Familiar
Edificio CAMI
O Programa de Respiro Familiar, financiado pola Concellería
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de Política de Benestar, Igualdade e Normalización
Lingüística do Concello de Vigo, desenvolveuse nas
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vivendas do Edificio CAMI. Ao longo do 2012 déronse un
total de 72 estancias a 18 persoas, tendo en conta que
estancia é persoa con discapacidade atendida por día.
Participantes e procedencia:
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· 10 Fundación Menela (Vigo)
· 5 ASPANAEX (Vigo)
· 2 Centro Juan María (Nigrán)
· 1 AMENCER (Pontevedra)
Centro Castro Navás
Durante este ano gozaron das prazas de Respiro Familiar
de Fin de Semana en Castro Navás, financiadas pola
Consellería de Traballo e Benestar, 315 persoas, 135
mulleres e 180 homes.

CEE Menela e que se desenvolve nas instalacións
do centro educativo durante ese mes, de luns a
venres en horario de 9.30 a 13.30h.

Promoción do Voluntariado
Entidade de Acción Voluntaria da Xunta de Galicia desde o ano 2005
O voluntariado e a formación en prácticas sempre estivo presente na Fundación Menela, realizando actividades de apoio
na atención directa e acompañamento nas actividades de lecer e respiro familiar.

Edificio CAMI
· Servizo de Diagnóstico
Licenciada en Psicoloxía. Prácticas formativas durante un periodo de 3 meses.
· Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral
Clube de Ocio. Unha persoa voluntaria fai actividades de lecer con un grupo de 8 rapaces/as con Síndrome de Asperger
en reunións quincenais.

CEE Menela
participaron 4 alumnos de bacharelato na hora extraescolar, de 15:15 a 16:15 h.
Formación en Réxime de Prácticas:
· Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago de Compostela: 2 alumnos do 17 de xaneiro ata o 17 de febreiro
· Facultade de Pedagoxía. Universidade de Santiago de Compostela: 1 alumnos do 30 de xaneiro ata o 29 de febreiro
· IES Chapela “Módulo de Atención Sociosanitaria”: 1 alumnos desde 17 de marzo ata o 22 de xuño
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Ao longo do curso 2011-12 continuou a colaboración có Proxecto de Acción Social elaborado polo Colexio Miralba no que

· Segundo Master en Necesidades Educativas Especificas de Apoio Educativo: 2 alumnos do 10 de abril ata o 4 de maio

Un total de 4 persoas participaron como voluntarias nas actividades do Centro Castro Navás.
Continuou o proxecto de colaboración coa Escola de Música Tradicional de Vigo (ETRAD) que implica a participación dunha mestre no obradoiro de música, unha mañá á semana.
Formación en Réxime de Prácticas:
Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago de Compostela: 1 alumno do 19 de novembro ata o 21 de decembro.
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Centro Castro Navás

Recoñecemento da Acción Voluntaria

Na Fundación Menela a acción voluntaria ten o seu recoñecemento. Acorde as
diferentes motivacións e intereses existen diferentes espazos ou ámbitos que van desde
o recoñecemento formal que ten lugar có motivo do Día internacional do Voluntariado
ata o recoñecemento informal que ten lugar no día a día e que ten o seu sustento
nas relacións humanas. Co recoñecemento da persoa voluntaria queremos conseguir
reforzar o seu sentimento de pertenza á organización e o seu apoio na acción diaria.
“Celebrando o voluntariado”
O Día Internacional do Voluntariado é unha celebración do noso compromiso e da nosa
esperanza de un mundo mellor.
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Hoxe queremos recoñecer o voso compromiso e a vosa dedicación.
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A solidaridade non é tan só un xesto puntual, é unha actitude ante a vida e gracias a
esa vosa actitude vosa que Castro Navás é capaz de sensibilizar, apoiando proxectos e

Castro Navás, Residencia

iniciativas co voso tempo e actitude solidaria…esa actitude solidaria é precisamente a

05/12/12 - Día do Voluntariado

que fai deste mundo un mundo diferente… Grazas!
Hoxe é importante que reclamemos o xusto e necesario, e
E moi dura a realidade pola que estamos a pasar, é moi dura a realidade de outros
moitos países onde o que a nos parécenos xusto para eles é una miragre, onde o que
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nos reclamamos por dereito, para eles e un soño. Nos estamos a pelexar por manter

importante que poñamos en pe a nosa conciencia solidaria
e que celebremos que temos a posibilidade de ser texido

moitos dos nosos dereitos acadados pero hai outras persoas que tan sequera teñen o

social activo capaz de transformar as realidades aquí e alá,

dereito ou a posibilidade de acadalos.

lonxe e preto, dentro e fora das nosas fronteiras.

Este é un momento moi importante para traballar pola xustiza, a igualdade, os dereitos
humanos, a diegnidade das persoas e a dignidade social. E un momento privilexiado
para saír ás rúas e manifestar que non todo é válido, que as persoas están por riba das
economías e dos poderes e que sen conciencia solidaria non imos a ningures.

GRAZAS Rosa y Rebe, sondes parte fundamental de
Castro Navás… as nosas voluntarias.! Celebramos con vos
que outro mundo é posible.

DATOS RELEVANTES DO SERVIZO

DATOS RELEVANTES DO SERVIZO

1.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DAS PERSOAS ATENDIDAS

a. IDADE e SEXO

DIAGNOSTICO

SAI

CEE MENELA

H

M

H

M

H

M

<6 anos

17

1

33

4

5

1

7-14 anos

13

2

24

6

15

7

15-24 anos

1

1

5

2

9

3

C.DIA

RESIDENCIA

H

M

H

M

9

1

2

1

25-34 anos

18

3

13

2

35-49 anos

13

8

12

8

50 e máis anos

1

1

1

41

13

28

4

62

DIAGNOSTICO
H
M

12

SAI
H

M

1

4

2

Outra relación familiar

30

3

55

10

Tutela Administración

2

CEE MENELA
H
M

31

4

61

M

RESIDENCIA
H
M

3

2

27

7

13

2

1

2

1
26

11

26

11

41

13

28

11

Centro Castro Navás
Total

C.DIA
H

47
11

29

11

1

fundación menela

1

11
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Familia Monoparental

29
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b. CONVIVENCIA

31
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Total

c. RENDA MENSUAL

CEE MENELA
H

M

C.DIA

RESIDENCIA

H

M

H

M

38

11

25

10

Ata 350 €
350,01 € a 750 €

5

750,01 € a 1.050 €

1

+ de 1.050 €
Non teñen
Total

24

11

29

11

1

3

1

3

41

13

28

11

48
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d. OUTROS DATOS

CEE MENELA

C.DIA

RESIDENCIA

Con Incapacidade Legal

4

47

38

Sen Familia de Referencia

1

0

0

Familiares con Minusvalidez no fogar

4

2

2

Trastornos conductuais

39

54

39

2. GRAO DE DEPENDENCIA RECOÑECIDA POLO S.A.A.D.
Nº Usuarios/as
C.E.E. MENELA

C.DIA

RESIDENCIA

Grado I

0

1

0

Grado II

11

8

4

Grado III

14

39

31

Sen valoración ou en Trámite

16

4

2

TOTAL

31

52

37

49

90
77

Dependencia). Un tercio deste grupo
pertencen ao nivel máis alto (maior nivel de
dependencia), nivel II.

64
51
39

fundación menela

Se

26

unicamente

os

resolución, a porcentaxe de
incluidos no Grao III sería do 80%.

13
0

contamos

Grado I

Grado II

C.E.E. MENELA

Grado III
C.DIA

en Trámite

RESIDENCIA

casos

con

usuarios

Non existe ningún caso resolto que pentenza
ao Grao I (Dependencia Moderada)

fundación menela
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O 58% dos usuarios está valorado polos
Servizos do Sistema de Autonomía Persoal e
Atención á Dependencia co máximo dentro
da escala que determina a Lei (Grao III-Gran

memoria 2012

NIVEL DE DEPENDENCIA SAAD:

prevención da
dependencia

DIAGNÓSTICO, ORIENTACIÓN E ATENCIÓN TEMPERÁ ESPECIALIZADA

DIAGNÓSTICO E ORIENTACIÓN FAMILIAR

Especializado no diagnóstico dos TEA, este servizo realiza as avaliacións empregando
os sistemas de clasificación internacionalmente aceptados (DSM-IV-TR e CIE-10) e a
aplicación de probas especificas para o diagnóstico dos TEA (ADI-R, ADOS-G, Escala
Autónoma para a detección do Síndrome de Asperger e o Autismo de Alto Nivel de
detección do Autismo (Grupo GETEA.Instituto de Salud Carlos III).
O servizo atende a toda persoa que manifeste síntomas ou sospeitas de TEA (sinais de
alerta, programa de cribado con resultado positivo, grupo de risco, etc.), realizando tamén
revisións e seguimento de casos tratados.
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Funcionamento, etc.), seguindo as Boas Practicas recoñecidas sobre diagnóstico e

No proceso de avaliación inclúese entrevista familiar seguindo o protocolo da entrevista
competencias do neno ou nena e probas estandarizadas especificas para o diagnóstico
de Autismo, recollendo información doutros profesionais implicados.
O proceso diagnóstico remata cun informe escrito que se entrega e explica á familia, que
describe os resultados da avaliación e as necesidades do neno ou nena, e indicacións
sobre as pautas e orientacións oportunas así como os recursos existentes.

fundación menela

ADI-R; observación directa; aplicación de probas estandarizadas para avaliar as

ATENCIÓN TEMPERÁ E APOIO INTEGRAL

Servizo especializado en TEA. O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral abrangue
un conxunto de intervencións dirixidas a nenos e nenas de 0 a 6 anos (Atención Temperá)
e de 6 en adiante (Apoio Integral), ás súas familias e o seu contorno, co obxectivo de
dar resposta as necesidades transitorias ou permanentes que presentan os nenos con
trastornos do desenvolvemento, ou que están en risco de padecelos.
O proceso de intervención baséase nun plan individual que integra todos os ámbitos da
vida do neno/a (centro escolar, familia, outros profesionais, etc.), promovendo unha rede
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de apoio dirixida a atender as súas necesidades. A intervención desenvólvese en sesións
individuais e/ou grupais dando prioridade á dimensión comunicativa, uso temperá de
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Sistemas Aumentativos e/ou Alternativos de Comunicación, desenvolvemento social e
terapia de xogo, aspectos condutuais e autonomía en actividades básicas da vida diaria.
Este proceso se apoia, en todo momento, na colaboración das familias e profesionais
que traballan có neno/a.
O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral de Fundación Menela sigue o marco
xeral establecido polo Libro Branco da Atención Temperá publicado no ano 2000.

fundación menela

OUTRAS ACTIVIDADES DO SERVIZO
Formación e Sensibilización
Como continuidade a campaña de sensibilización no ámbito da saúde iniciada no 2011, a
psicóloga do Servizo de Diagnóstico impartiu unha sesión informativa dirixida aos membros da Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria.
Aproximación ao neno/a con Trastorno do Espectro do Autismo
Pilar Pardo Cambra. Psicóloga Servizo de Diagnóstico
Grupo de Pediatría Extrahospitalaria de Vigo
Hotel Los Galeones. Vigo

Reunións Técnicas de Traballo. Unidade de Atención Temperá da USC
Durante o ano 2012 participouse en dous grupos de traballo con Mª José Buceta Cancela,
directora da Unidade de Atención Temperá da Universidad de Santiago de Compostela e
presidenta da Asociación Nacional para a Docencia e Investigación en Atención Temperá,

Temperá.

Sistema de Xestión de Calidade. ISO 9001:2008
Ao longo deste ano 2012 e có obxectivo de incluir no alcance do sistema de xestión de
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para compartir experiencias e intercambiar información sobre os servizos de Atención
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calidade o Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral elaborouse a documentación

		
Visitas
· Asociación de Nenos con Hiperactividade e/ou Déficit de Atención “ANHIDA”. 27 de
marzo de 2012
· Colexio Saladino Cortizo. Visita a Aula de Estimulación Multisensorial. 26 de novembro
de 2012.

fundación menela

correspondente para o citado servizo segundo o descrito no referencial ISO 9001:2008.

educación

EDUCACIÓN, DESENVOLVEMENTO PERSOAL E SOCIAL

O Centro de Educación Especial Menela escolariza a nenos/as con Trastornos
do Espectro do Autismo e abrangue as etapas educativas de Infantil, Ensinanza
Básica

Obrigatoria Especial e Programas de Transición á Vida Adulta, promo-

vendo a aprendizaxe de habilidades para o desenvolvemento persoal e social.

sellería de Educación e Ordenación Universitaria con 36 alumnos/as de idades
comprendidas entre os 4 e os 19 anos, catro de eles en modalidade de escolarización combinada con centros ordinarios de Vigo, de forma que se ofrece a
posibilidade de desenvolvemento de habilidades comunicativas e de relación
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O centro conta con 8 unidades de educación especial concertadas pola Con-
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social nun entorno inclusivo.

des de cada alumno, promovendo o desenvolvemento normalizado dun currículo baseado nuns

obxectivos funcionais e adecuados á evolución do neno.

As actividades enmárcanse dentro da “aprendizaxe por entornos significativos”,
procurando experiencias que permitan unha maior autonomía en tódolos ámbitos da vida diaria, potenciando aquelas cunha marcada proxección social que
favorecen situacións de intercambio comunicativo.

fundación menela

A intervención psicopedagóxica deséñase a partir das necesidades e habilida-

OFERTA EDUCATIVA

ACTIVIDADES PEDAGÓXICAS
Nas aulas do centro Menela trabállanse as aprendizaxes
establecidas no currículo formal atendendo as capacidades
individuais de cada alumno, que poden ir desde o manipulativo
ata

a

lectura-escritura,

matemáticas,

coñecemento

do

médio, etc. e potencianse as habilidades de comunicación,
proporcionando sistemas aumentativos e alternativos da
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comunicación: signos, fotografías e pictogramas.
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As TICs están presentes en todo o centro. O seu uso material
didáctico é estimulante para o alumno, axudándolle a traballar
os contidos académicos e funcionais.
Todos os espacios respetan unha estrutura espacial e temporal
que facilita a comunicación e a aprendizaxe.

fundación menela

AUTONOMÍA PERSOAL E FUNCIONALIDADE
XANTAR

· Obradoiro doméstico: Cociña e Comedor do Centro
Apoiados pola cociñeira do centro, realizan as tarefas de “axudante
de cociña”: preparar café, os alimentos para cociñar (lavanos,
pelan, cortan), aprenden a usar os electrodomésticos e utensilios
da cociña, a limpar superficies, poñen mesas do comedor e recoller,
barrer o comedor e depositar bolsas do lixo no contedor.

· Obradoiro de Cociña:
Ao longo do curso realizáronse sobremesas (tarta de mazá,
cholocate con galletas, mouse de limón) e menus para as ceas
(pizzas, espaguetis, quiche); elaboraron os menús por escrito no
ordenador e seguiron as súas indicacións. Sempre levan un anaco

O APERITIVO
Abórdanse os aspectos que representan indirectamente algunha das

saídas de proxección
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de sobremesa como mostra as súas casas

social como saber estar en lugares públicos;
coñecer as que non son desexables. A súa finalidade é axudar ao alumno a conseguir autonomía
e independencia na realización das actividades
da vida diaria.

fundación menela

elixir preferencias, ter conductas axeitadas e re-

PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL “VOZ NATURA”
No marco de programa medioambiental, patrocinado pola Voz de Galicia e
a Fundación Santiago Rey Fernández - Latorre, realízanse as actividades de
mantemento do xardín do centro, recollida de follas con escoba e recolledor,
uso da carretilla, manexo das tesoiras de podar, recollida e garda dos materiais no galpón.
RECICLADO DE PAPEL
Realízase o proceso de reciclado de papel abordándose os beneficios para o
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medio ambiente. Reciclado o papel, emprégase para elaborar diversos materiais, como chaveiros para o agasallo do día do pai, forrado de carpetas e
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encadernacións.

fundación menela

SECRETARÍA, FOTOCOPIADO E PLASTIFICADO
Xestionase o correo interno, envío circulares a familias, fotocopia de
materiais adaptados e plastificación previo corte con guillo-tina/tesoiras.
RECADOS E LAVANDERÍA
Recollen a roupa sucia e acoden a lavandería de Castro Navás, van
ao apartado de correos de Bouzas a recoller as cartas que, posteriormente, levan a sede de Fundación Menela. Así tamén realizan distintos recados como ir a papelería ou outras compras que teñan que
facer para o centro.
LIMPEZA DE VEHICULOS
Este ano comenzou a actividade de aspirado, cepillado dos asientos,
limpeza das partes plásticas da furgoneta do centro e doutro vehículo da Fundación Menela. Resultou moi positiva e motivante para o
alumnado.
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ACTIVIDADE FÍSICA
A actividade de Educación Física desenvolveuse nas instalacións cedidas polo

CLUBE DEPORTIVO MENELA

Concello de Vigo no Pavillón Municipal de Coia (pista deportiva cuberta, ximnasio
e tatami), en zonas públicas ó aire libre, nas máquinas deportivas das que dispón

CAMPIONATO GALEGO DE NATACIÓN

o centro (bicicleta estática e cinta de correr), e nas pistas de atletismo de Balai-

Data:		

18/04/2012

dos. A actividade de piscina tivo lugar no Piscina Municipal de Travesas.

Organiza:

FEGADEMPS

Lugar:		

A Cañiza

Participan:

13 alumnos

Resultado:

13 medallas

CAMPEONATO GALEGO DE CAMPO A TRAVÉS
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Data:		

29/02/2012

Organiza:

FEGADEMPS

Lugar:		

Castrelos (Vigo)

Participan:

9 Alumnos

Resultado:

4 Medallas

memoria 2012

CAMPEONATO GALEGO DE ATLETISMO

fundación menela

MUSICOTERAPIA
Na Fundación Igualarte traballáronse contidos referidos a percusión, a música e o
movemento, recoñecemento e execución de instrumentos con cancións, xogos e
procurouse que as audicións musicais tivesen forma moi activa e motivante para
tódolos nenos. En tódolos grupos continuaron familiarizándose coa aprendizaxe
da linguaxe musical (lectura, escritura e execución das notas musicais).

Data:		

30/05/2012

Organiza:

FEGADEMPS

Lugar:		

Vilargacía

Participan:

15 alumnos

Resultado:

11 medallas

PROXECCIÓN SOCIAL

Ao longo do 2012 os noso alumnos participaron

El Corte Inglés. Visita aos grandes almacéns con

en diferentes actividades ofertadas polo Club

invitación a chocolate con churros na súa cafetería.

Hípico Alazán, NovaGaliciaBanco, El Corte

Datas: 21-03-12 // 27-03-12

Inglés e Concello de Vigo.
I Centro de Xogos “MUNDO PIRATA PARK”
Data: 20/04/12
Xornadas municipais de teatro escolar Concello
Cine: “A pantasma do palco”

de Vigo. Data: 07/05/12

Data: 07/03/2012
Data: 14/03/12

Festival de Títeres de Redondela
Data: 16/05/12.

Teatro Lírico: “El elixir del amor”
Data: 20/01/12
Música: “Gaiteiros da Xistra”
Data: 08/02/12
Teatro Caixanova: “Pinguín Teatro”
Data: 25/05/12

Excursións Fin de Curso
Aulas A e B: paseo pola cidade, visita a un centro de
xogos e comida fora do centro.
Aula C: excursión a Sanxenxo.
Aulas D, E, G e H: excursión ó Talaso de Oia.
Aula F: excursión ó parque dos sentidos. Marín.

Data: 06/06/2012

Aula H: viaxe ás Illas Cíes. Datas: xuño de 2012

“Cine: Submarino I”
Cine: “Submarino II”

Aniversarios Alumnos fora do centro (McDonalds,
centros comerciais...)

Data: 30/11/12
Cine: “Campanilla y el secreto de las hadas”
Data: 21/12/12

Festa Fin de Curso: “Mundo Pirata Park” e actuación
dun contacontos no CEE.

fundación menela

“NATURNOVA”

Data: 28/11/12
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Teatro: “Cirque Deja Vu”

RELACIÓNS PÚBLICAS E VISITAS INSTITUCIONAIS
13 de febreiro de 2012
Os nenos da Fundación Menela cociñan con Benigno Campos

5 de outubro de 2012
No Día Europeo do Autismo o Sevilla FC recoñece o labor social
da Fundación Menela no traballo con persoas con TEA
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10 de outubro de 2012
A Xunta valora o labor que a Fundación Menela realiza día a día para educar
ás persoas con autismo. A delegada territorial da Xunta en Vigo, María José
Bravo Bosch, mantivo un encontro cos responsables de Menela no CEE que
dita fundación xestiona na parroquia de Alcabre.

19 de decembro de 2012
O Carteiro Real de El Corte Inglés
21 de decembro de 2012
Papa Noel en Menela

fundación menela

atención
adultos

FORMACIÓN, EMPREGO E INCLUSIÓN SOCIAL

O Centro de Día e Residencia CASTRO NAVAS é un servicio específico de apoio, configurado como dispositivo de atención
integral, preventiva e rehabilitadora. Está destinado ao aloxamento, temporal ou permanente, de adultos maiores de 16
anos con discapacidade psíquica severa, especialmente persoas con Trastorno do Espectro do Autismo.
O seu obxectivo é formar, apoiar e dar unha oportunidade de inclusión e normalización ás persoas con TEA a través do
traballo. Persegue a potenciación das capacidades de desenvolvemento

persoal e de participación na comunidade á

vez que intenta acadar un maior nivel no autovalemento, mellora condutual e inclusión 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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CARTEIRA DE SERVIZOS

· COIDADOS PERSOAIS E ATENCIÓN 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 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
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Aloxamento habitación dobre
Limpeza diaria de habitacións, baños e espazos comúns
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Manutención diaria completa
Almorzo, xantar e cea
Dietas alimentarias
Servizo de Lavandería.
· SERVIZOS DE SAÚDE
Atención básica de enfermería
Control e administración da medicación

fundación menela

Acompañamento a visitas médicas
Programas de promoción da saúde.
· REHABILITACIÓN E ATENCIÓN PSICOLÓXICA
Fisioterapia e Hidroterapia
Terapia Ocupacional
Atención Psiquiátrica e Psicolóxica
Estimulación Sensorial
Empresa Castro Navás SL de inserción

ÁREAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN
O desenvolvemento das competencias sociolaborais

OCUPACIONAL E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL

é posible gracias o labor que se desenvolve nos
obradoiros, cada un deles coordinado por un profesional
especializado na rama de traballo: agropecuario que
abrangue as actividades de horto-fruticultura biolóxica,

Non podemos falar de inclusión social plena e calidade de vida das persoas

animais e xardinería; artesanía con velas e xabróns, papel

con autismo se non existe o traballo

reciclado e tear; conservas e marmeladas e lavandería
industrial.

O proceso formativo implica:
· Formación en habilidades laborais e procesos de
traballo:
comprensión); hábitos (ritmo de traballo, hixiene persoal);
seguridade no traballo.
· Adaptación do posto de traballo.
Atender aos intereses, motivacións e competencias
individuais,

incorporándose diferentes adaptacións
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Aptitudes laborais (coordinación, motricidade, memoria,
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(estruturación tarefas, tempos e espazos; apoios
comprender o sentido, proceso e funcionalidade das
Castro Navás nace baixo o lema de que a única inclusión posible non

tarefas.

pode ser outra que a través do traballo. Atendendo a gran variabilidade

· Formación en habilidades sociais e comunicativas.

que existe dentro do noso colectivo, a abordaxe dos procesos de inclusión

· Proxección Social.

sociolaboral implica considerar todas as fórmulas que posibilitan que as

Este

persoas desenvolvan un traballo funcional, adaptado as súas capacidades

no contorno comunitario: compra do material para

e nas condicións o mais normalizadas posibles.

obradoiros e entrega do productos elaborados.

proceso

complementarase

con

actividades

fundación menela

físicos, verbais e visuais; traballo en positivo) co fin de

Integrando Capacidades
Proxecto formativo para a inclusión sociolaboral

Durante os meses de marzo e novembro desenvolveuse
o proxecto formativo para a inclusión sociolaboral
Integrando Capacidades, no obradoiro de Conservas e
Marmeladas, financiado pola Deputación de Pontevedra.
Neste período 2 monitoras e 8 persoas con TEA (r1:4),
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traballaron a adquisición de habilidades sociolaborais
e comunicativas necesarias para participar no proceso
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productivo de elaboración de marmeladas, coa finalidade
de

incrementar

as

oportunidades

de

promoción

persoal e inclusión social, así como as habilidades de
autodeterminación e de calidade de vida.

fundación menela

FORMACIÓN E EMPREGO CON APOIO
Convenio colaboración Embalajes Armando S.L.U.
O 31 de xullo tivo lugar en Castro Navás o acto da sinatura
do Convenio de Colaboración entre a empresa Embalajes
Armando SLU, Fundación Menela e a FAG, para desenvolver un
Programa de Emprego con Apoio dirixido a persoas adultas con
Trastornos do Espectro do Autismo.
Este convenio suscrito polo Xerente de Embalajes Armando
SLU, Agapito Costas, e o Director Xeral da Fundación Menela
e Vicepresidente da FAG, Cipriano L. Jiménez, ten o obxectivo
fixar un marco de colaboración para favorecer a igualdade
de oportunidades e a inclusión sociolaboral, contribuíndo a
mellorar a Calidade de Vida. No acto contamos coa concellala
Carmen Alonso Macías-Jorreto.
Trala sinatura do convenio, na que estivemos acompañados por
un grupo de rapaces do centro e polo presidente da Asociación
de Nais e Pais de Castro Navás, Eloy Alonso Misa, visitamos
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de Benestar Social e Sanidade do Concello de Nigrán, Mª del
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o obradoiro de tapas onde puidemos ver o traballo que se

Neste marco realización das tarefas inherentes á montaxe de
tapas transparentes para as caixas de mariscos e moluscos.
Para desenvolver esta función serán eles mesmos quenes
recollan o material necesario no Porto Pesqueiro de Vigo e farán
entrega do producto final unha vez que o teñan elaborado.

fundación menela

desenvolve no mesmo.

DVD Formación en habilidades sociolaborais para persoas con TEA
Na Lavandería Industrial e no obradoiro de Conservas e Marmeladas
gravouse o DVD formativo en habilidades sociolaborais para persoas
con TEA, unha ferramenta multimedia, interactiva e visual, dirixido a
preparadores/as laborais e/ou profesionais que desenvolven o seu
traballo no ámbito de autismo.
O DVD aborda a autonomía persoal, autocontrol, hixiene e imaxe
persoal, habilidades sociolaborais, habilidades prelaborais e as
responsabilidades laborais, aspectos que van favorecer o acceso a
prácticas en empresas e posterior obtención dun contrato laboral.
Este proxecto levouse a cabo pola FAG coa financiación do programa 1

74

Kilo de Ayuda para la Educación. Fundación Altius Francisco de Vitoria.
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Difusión e promoción comercial
A difusión e comercialización de productos elaborados realízase a
través de Castro Navás SL, empregando diferentes vías:
· Venta directa en mercadillos e/ou exposicións.
Campaña de De Boa Man
Lugar: Vigo
Data: Do 5 ao 8 de xuño / Do 11 ao 14 de decembro de 2012

fundación menela

Organiza: Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo
· Venta en tendas especializadas.
· Venta a través Catálogo de Productos “Obradoiros Castro Navás”
· Venta a través da páxina cnavas.com
· Encargos de empresas e particulares.

PROMOCIÓN SA SAÚDE. BENESTAR FÍSICO E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
O Programa de Promoción da Saúde abrangue dúas dimensións ou ámbitos
diferenciados e complementarios entre eles: intervencións de acción directa
sobre a propia persoa que

afectan de xeito global ao benestar e a saúde

(dietas, farmacoloxía, deporte, etc.) e intervencións dirixidas a promocionar e
facilitar o acceso das persoas con TEA aos servizos sanitarios.
Programa de Benestar Físico
Abórdanse diferentes áreas da saúde có obxectivo de estimular, mobilizar e
dinamizar as diferentes partes do corpo, evitando e/ou atrasando a aparición
de enfermidades e manifestacións de hábitos non saudables. As actuacións

· Fisioterapia (preventiva e rehabilitadora)
· Piscina/Hidroterapia
· Psicomotricidade
· Actividade deportiva

sendeirismo e actividades puntuais entre as que destacamos a participación
xornada de Surf.

fundación menela

Exercicios físicos de mantemento diario no ximnasio, paseos en bicicleta,
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que se potencian son:
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Xornada de Surf para Persoas con Discapacidade
“a tua primeira onda”
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Data: 2 de marzo de 2012
Organiza: Club Surfeiros e Federación Gallega de Surf
Colabora: Concello de Nigrán
A Fundación Menela, xunto có Centro Juan María e Fundación
Igualarte, participou na I Xornada de Surf para Persoas

fundación menela

con Discapacidade organizada a Escola Club Surfeiros e a
Federación Galega de Surf, e na que colaborou o Concello de
Nigrán. Á actividade principal, o bautismo de surf, tivo lugar na
Praia de Patos se lle sumaron a práctica doutros deportes como
fútbol o voley-ball, có fin de gozar dun día de praia.

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. MEDICACIÓN E APOIO MÉDICO
Son actividades propias desta área a atención de
enfermería; control e administración de medicación baixo
prescrición facultativa, acompañamento a médicos, saúde
bucodental e nutrición (axuste de dietas e adaptación de
menús; control de peso).
Campañas de Vacinación
Antigripal e Antipneumocócica 2012. Consellería de Sanidade
Día: 12 de decembro de 2012
Vacinados: 45 usuarios/as e 4 monitores/as.
Equipo de vacina: 1DUE
Lugar: Sala de Fisioterapia (Centro Castro Navás)
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· Hospital Xeral/Povisa: 27 (urxencias o citas médicas)
· Centro de Saúde Val Miñor: 38
· Odontoloxía Centro Saúde Val Miñor: 9
· Odontoloxía Santiago de Compostela: 7
· Psiquiatria Centro de Saúde Valmiñor: 2
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VISITAS MÉDICAS 2012

fundación menela

EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Arte como proxecto de vida
A arte abre un mundo de posibilidades ás
persoas con autismo, favorecendo a inclusión
e o seu desenvolvemento persoal e profesional.

· exposición itinerante “olladas dende a diversidade”

Dende Castro Navás queremos promover unha
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actitude positiva cara ao traballo artístico das

Centro da 3ª Idade de A Ramallosa. Nigrán

persoas con TEA. Buscamos que as obras de

2 - 4 de abril de 2012

pintura e musicais teña un lugar na vida social

Mª del Carmen Alonso, concelleira de Benestar e Sanidade. Concello de Nigrán

e cultural, de aquí que cada ano se organicen

Liliana Silva, concelleira de Turismo, Cultura e Deporte. Concello de Nigrán

diferentes exposicións e actos para compartir

Cipriano L. Jiménez, Director Xeral da Fundación Menela

e mostrar a sociedade a súa sensibilidade

memoria 2012

persoal, expresividade e capacidade creativa.

Detrás Do Marco (Rúa Londres s/n). Vigo
6 - 25 de setembro de 2012

Pintura

Isaura Abelairas Rodríguez, concelleira de Cultura e Benestar. Concello de Vigo
Cipriano L. Jiménez Casas, Director Xeral da Fundación Menela

Teñen un talento especial e os traballos que
realizan no obradoiro de pintura (Castro

Detrás Do Marco (Rúa Londres s/n). Vigo

Navás; 2002) son un reflexo desta realidade.

4 - 11 de decembro de 2012
Ana Alonso e Alfredo Her-nández. Cabuxa

fundación menela

Ao longo desde ano a Fundación Menela

Estrela Vázquez Allegue, Directora Centro Castro Navás

organizou diferentes exposicións baixo o título
“Olladas dende a diversidade” que recolle

Congreso Internacional nosoutros: Arte, Comunicación e Integración Social

unha mostra significativa da obra de Luís

Facultade Ciencias Comunicación. Santiago de Compostela

Eduardo González e Yolanda Manrique.

3-6 decembro de 2012

· Fundación Menela e Cabuxa, presentan

· Obradoiro de Pintura Castro Navás

a EXPOSICIÓN de Yoli e Luís
Os deseñadores de Cabuxa lanzaron unha
nova colección de bolsos e accesorios
coas obras de Yoli e Luís.
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Música
Os soños pódense facer realidade. A Orquestra Castro Navás, formada no ano 2000 e integrada
por músicos, amigos e colaboradores, é froito dun desexo e da certeza de que as persoas con
autismo poden participar de algo tan fermoso como é a practica musical.
Actuacións destacadas da orquestra:
Presentación do libro “Un soño na bandexa” de Mariné Lorenzo Corcoba (Editorial Galaxia)
Día:

2 de abril de 2012

Lugar: Salón de actos do Marco (rúa Príncipe 54)
Fundación Menela e Cabuxa, presentan unha EXPOSICIÓN de Yoli e Luís.
Día:
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4 de decembro do 2012

Lugar: Detrás Do Marco (Rúa Londres s/n- Vigo)

Convenio de colaboración con ETRAD
Mantense vixente o convenio de colaboración
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coa Escola Municipal de Música Folk e
Tradicional de Vigo, mediante o que contamos
coa colaboración de Xela Conde Fernández,
mestra da ETRAD, no traballo musical que se
desenvolve todos os mércores no obradoiro de
música.

fundación menela

Seguindo a tradición de todos os anos, o 7 de
xuño recibiremos a visita de Rodrigo Romaní e
dos mestres da Escola Municipal de Música Folk
e Tradicional de Vigo (ETRAD).

Teatro
Grupo “T.E.A.tro” Castro Navás
Director:
Ermel Morales. Profesor Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia.
O grupo “T.E.A.tro” de Castro Navás nace no ano 2008
por iniciativa de Ermel Morales. Trala obra “O Cabalo
cación Vial, este ano a actividade centrouse no traballo
en tres áreas:
· Sensación / Imaxinación
Creación de atmósferas e sensaciós.
Modelo: xogo na praia (sensación calor, area, olas)

Desenvolvemento motricidade de grupo
Modelo: xogo da barca (remar en equipo, cancións)
· Creación de estímulos sobre os demais
Modelo: pasaxe da terror (asustar, finxir, esconderse...)

fundación menela

·Motricidade coral
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Coxo” e o desenvolvemento do Programa de Edu-

OCIO E LECER
Inclusión a todos os niveis
A área de ocio e tempo de lecer ofrece un amplo abanico de actividades lúdicas que se desenvolven ao longo de todo o ano, para o uso
e aproveitamento do Ocio e Tempo de Lecer. Proporciónanse diferentes
experiencias e actividades que permiten atender aos gustos, intereses e
inquietudes individuais, contribuíndo a mellora do funcionamento cognitivo
e socio- emocional, e a mellorar a calidade de vida.

82
memoria 2012

Equinoterapia na Fundación Carriegos
O programa abrangue terapia con cabalos, ademais doutras actividades
como obradoiros de manualidades, cociña ou veterinaria. Na segunda
edición, aproveitando a proximidade das festas de Todos os Santos,
organizaron tamén un obradoiro de disfraces de Halloween, para fomentar
a capacidade creativa e imaxinativa dos participantes.

fundación menela

Data: do 20 ao 25 de febreiro; do 22 ao 27 de outubro
Participantes: 8
Lugar: Fundación Carriegos. León
Organiza: Federación Autismo Galicia

SPA
Data: 17 e 25 de Outubro
Participantes: 12
Lugar: SPA de Moaña
Organiza: APA Castro Navás
Turismo e Termalismo para Persoas con Discapacidade
O Grove foi o destino elixido para que 14 usuarios
participasen nunha nova edición do programa nacional
do Imserso e desenvolvesen actividades tan suxestivas
como circuítos termais, rutas de sendeirismo e merendas
campestres no magnífico marco xeográfico que ofrece as
Rías Baixas (Pedras Negras e Monte Siradella)
Data: do 9 ao 11 de maio
Participantes: 12
Organiza: Confederación Autismo España

Camping de Untes
Data: do 15 ao 17 de xuño
Participantes: 2
Organiza: Autismo Vigo
Campamento de Verán Albergue Xuvenil “As Sinas”

83

Data: do 9 ó 15 de Setembro
Participantes: 3

memoria 2012

Lugar: Hotel SAP Norat. O Grove

Campamentos de Verán

Organiza: Autismo Galicia
Camping Os Invernadoiros – Allariz
Data: do 14 ó 16 de Setembro; do 28 ó 30 de Setembro
Participantes: 2
Organiza: Autismo Vigo

Celebración

de

aniversarios,

O

entroido,

Festa

da

Reconquista de Vigo; Festa do Verán, a noite de San
Xoán, Festa da Primaveira, celebración do Día das Letras
Galegas, o Magosto no centro Castro Navás e no Pavillón
Polideportivo de Panxón, Festa Nadal, Festival de títeres de
Redondela, saídas semanais a cafetería.

fundación menela

Celebracións e outras actividades

RELACIÓNS PÚBLICAS E VISITAS INSTITUCIONAIS

28 de xaneiro de 2012

14 de setembro de 2012

Visita do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, D. José Manuel Figueroa Vila, do alcalde

Visita da delegada territorial da Xunta de

de Nigrán e deputado provincial, D. Alberto Valverde Pérez, e da concelleira de Benestar Social

Galicia en Vigo, María José Bravo Bosch,

e Sanidade do Concello de Nigrán, Dna. María del Carmen Alonso Macías-Jorreto a Residencia

para manter un encontro cos responsables

para persoas Maiores con Autismo e Dependencia da Fundación Menela có motivo da

e coñecer as instalacións do Centro Castro

subvención que concedeu a Deputación de Pontevedra ao proxecto “Adaptación de Espazos

Navás.

no Centro Residencial para Persoas Maiores con Autismo e Dependencia”.
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18 de setembro de 2012
Visita

da

Concelleira

de

Patrimonio,

Igualdade e Xuventude, Dna María José Pino

fundación menela

Fernández, da Concelleira de Promoción
Empresarial, Comercia e Emprego, Dna
Rosa Rodríguez Rodríguez, e da Concelleira
de Benestar Social e Sanidade do Concello
de Nigrán, Dna. Carmen Alonso MacíasJorreto a Residencia para persoas Maiores
con Autismo e Dependencia da Fundación
Presentación Actividades Semana Santa. Concello de Nigrán

Presentación I Xornada de Surf. Concello Nigrán

Menela.

capacitación
profesional

FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL

FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO PERSOAS E EQUIPOS
A calidade do traballo ven determinada en gran medida pola calidade
dos nosos profesionais. A Fundación Menela, como entidade
prestadora de servizos persoais, defende que o principal activo da
organización é o seu Capital Humano, constituíndo a formación un
elemento estratéxico para a xestión e desenvolvemento do mesmo
xa que incide no desenvolvemento persoal e profesional, mellora a
motivación, satisfacción e condicións nas que se realiza o traballo,
e axuda a garantir a máxima calidade nos servicios prestados e a
mellora na atención que se da ás persoas usuarias dos mesmos.
Os retos que se derivan do Plan Estratéxico 2011 – 2013 unidos a
e Servizos de Atención a Persoas con Discapacidade en relación
mellora da cualificación profesional a través do desenvolvemento
de competencias profesionais e, por último, a adaptación aos
requirimentos legais e necesidades emerxentes do entorno en
materia formativa, constitúen o eixe en torno ao cal se definen os

memoria 2012

esixencias que recolle o XIV Convenio Colectivo Xeral de Centros
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eidos que deberá abordar o Plan de Formación; un plan flexible e
comprometido coa misión, visión e valores, e coherente có resto de
políticas da Fundación Menela.

fundación menela

dinámico dirixido a todo o equipo de profesionais e voluntarios,

RELACIÓNS PÚBLICAS E VISITAS INSTITUCIONAIS
Formación Recibida

Formación Interna

FORMACIÓN INTERNA
XESTIÓN E LIDERADO

Plan Xeral de Contabilidade para as ONL.

Algalia

Contexto sociolaboral. Lei 3/2012 e XIV Convenio Discapacidade.

Algalia

O Plan de Actuación nas Fundacións.

Algalia

Xornadas Protección Xurídica e Discapacidade.

Fundación Gavela

“Emprender, motivar, impulsar, cooperar, comprometerse y confiar”
Social Venture Academy.
Formación Auditores Sistemas Calidade
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L. Navarro e JM. Gasalla
Fundación Barrié de la Maza y PWC
Confederación Empresarios Pontevedra

Administración Central
Administración Central
Administración Central
Apoio Familias
Castro Navás
Castro Navás
Castro Navás

TRASTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO. AVALIACIÓN E INTERVENCIÓN

memoria 2012

Formación e Acreditación para o diagnóstico do TEA. ADOS –G.

Federación Castilla y León

PECS. Sistema de Comunicación por Intercambio de Imaxes

Diagnóstico e Valoración
SAI
Rede Servizos Menela

Proxecto IN – TIC. Comunicación e acceso ao ordenador para persoas con discapacidade

CEE Menela

Taller de formación IN-TIC. Betania Groba

CEE e Castro Navás

Xornada Transdiciplinar: As Tics no ámbito da atención temperá
Federación Autismo Galicia

CEE Menela

Instituto Municipal de Educación

CEE Menela

Hospital Xeral

CEE e Castro Navás

FAG

Castro Navás

Hixiene e Alimentación en Institucións Sociais.

Fundación Menela

Castro Navás

Atención Física e Sociosanitaria a Persoas Dependentes.

Fundación Menela

Rede de Servizos Menela

Xornada formativa: Causas e avances xenéticos no TEA.

FPGMX

Contención Mecánica no ámbito Sociosanitario.

fundación menela

Conferencia sobre hiperactividade: Poñente Paula Múñoz.
VII xornada Clásicos en Psiquiatría: o nacemento da Psiquiatría infantil.

Promoción e prevención de riscos na saúde da persoa con TEA: aplicacións prácticas.

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Novo marco normativo de PRL. Evolución e situación actual.

FREMAP

Implantación Plan Autoprotección: (1) Plan Autoprotección e Plan Actuación Emerxencias

Protocolo de Actuación en caso de Accidente de Traballo.

CEP

Castro Navás

Confederación Empresarios Pontevedra

Traballadores Residencia

FRATERNIDAD

Delegado Prevención

Confederación Empresarios Pontevedra

Castro Navás

Prevención de Riscos Laborais
Accidentes laborais e enfermidades profesionais

CEE e Castro Navás

CERTIFICADO PROFESIONALIDADE. ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS

(2011) e b. Coidadores: 100% decembro 2015, cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais):
▪ Centro de Día. Directora (100%) - Persoal de Atención Directa (100%)
▪ Residencia.

Responsable (100%) - Persoal de Atención Directa (77,77%)

fundación menela

Desde o compromiso adquirido para seguir os criterios establecidos polo SAAD (Directores/as: titulación universitaria e formación en dependencia
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(2) Simulacros de Evacuación (3) Loita contra incendios. Uso e manexo de extintores e BIES

Administración Central

RELACIÓNS PÚBLICAS E VISITAS INSTITUCIONAIS
F oINTERNA
rmación Impartida
FORMACIÓN

Formación Interna

Os profesionais da rede de servizos da Fundación Menela asesora ás persoas relacionadas e interesadas na atención directa de alumnos con TXD, en
xeral, pertencentes ós distintos centros e entidades universitarias cos que teñen convenio (Facultade de Psicoloxía, Psicopedagoxía, Pedagoxía da
Universidade de Santiago de Compostela e IES Chapela "Módulo de Atención Sociosanitaria") e tamén a voluntarios.

Formación en Diagnóstico TEA

Servizo de Diagnóstico

1 Psicóloga

Estancias Formativas na Rede Menela

CEE Menela

9 alumnos das Facultades de Psicoloxía (3) e Pedagoxía (1) da

Centro Castro Navás

Universidade de Santiago de Compostela, Máster en Necesidades
Educativas Específicas de Apoio Educativo (2) e IES Chapela
"Módulo de Atención Sociosanitaria" (1).
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Comprensión do TEA

Aproximación ao neno con TEA

Master en Avaliación e Intervención Temperá

Data: 31 de xaneiro de 2012.

Data 23 de febreiro de 2012

Data: 8 e 9 de xuño de 2012.

Organiza: Fundación Igualarte.

Organiza: Federación Autismo Galicia

Organiza: Universidade Santiago Compostela.

Lugar: Fundación Igualarte.

Lugar: Asociación Galega de Pediatría

Lugar: Facultade de Psicoloxía.

Imparte: Ana Rodríguez y Berta Meijide

Imparte: Pilar Pardo Cambra

Imparte: Cipriano L. Jiménez; Estrela Vázquez; Ana Rodríguez y
Berta Meijide.

fundación menela

Da comprensión a intervención co TEA

2º Master Necesidades Educativas

Congreso Internacional nosoutros: Arte, Comunicación e

Data: 25 de outubro e 7 de novembro

Especificas de Apoio Educativo

Integración Social

Lugar/s: Maxisterio S. Pablo CEU

Data: 29 de novembro

Data: 4 de decembro de 2013

Lugar/s: Universidade de Vigo

Organiza: camUSCulturae

Imparte: Ana Rodríguez y Berta Meijide

Lugar: Facultade Ciencias da Comunicación. USC

CEFORE
Imparte: Ana Rodríguez y Berta Meijide

Imparte: Cipriano L. Jiménez; Berta Meijide e Antia Fernández.

RELACIÓNS PÚBLICAS E VISITAS INSTITUCIONAIS
FORMACIÓN EXTERNA
A Fundación Menela xestionou en 2012 distintos cursos por encargo doutras organizacións. Este servizo inclúe a selección e xestión do profesorado así
como o aluguer das instalacións.

FOREM GALICIA Fundación Formación e Emprego
de Galicia
Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa
en institucións
Datas: 15/02/12-21/04/12
Duración: 210 horas
Lugar: Edificio CAMI
Datas: 20/02/12-25/04/12
Duración: 100 horas
Lugar: Edificio CAMI
Apoio na organización de intervencións no ambito
institucional
Datas: 14/02/12-25/04/12
Lugar: Edificio CAMI
COGAMI
Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en
Institucións Sociais
Datas: 12/2011 – 05/2012
Lugar: Edificio CAMI

fundación menela

Duración: 100 horas
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Apoio domiciliario e alimentación familiar
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3

indicadores de desempeño
unha organización con futuro

indicadores económicos

No apartado do desempeño económico, o exercicio 2012 ven caracterizado
por uns resultados extraordinarios, como nunca se viran na historia da
Fundación Menela. O resultado de explotación acadou un saldo positivo de
95.000 euros, que se quedarían finalmente en 80.000 euros, unha vez
contabilizados os gastos financeiros. Todo isto, nun momento no que a crise
económica ataca con maior virulencia á nosa sociedade.

90.000
67.500
45.000

Comparando a situación económica da Fundación Menela a finais do ano 2012

22.500

un 227%, ata acadar os 163.000 euros.

-22.500

-90.000

2008

2009

2010

2011

un crecemento sostido.
Aínda queda traballo por facer, xa que a estrutura financeira da entidade non é
todo o sólida que sería desexable, pero as bases están postas e o camiño
marcado é, á vista dos resultados, o correcto.

fundación menela

A eficiente xestión dos recursos económicos que se ven mantendo nos últimos
exercicios fai posible que se vaia dando cumprimento ás estratexias que se
marcou a dirección xeral da nosa entidade: consolidar á fundación e potenciar

fundación menela

Resultado Económico
dos últimos 5 anos

2012
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-67.500

0
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-45.000

coa que se presentaba no ano 2008, a evolución é realmente moi satisfactoria.
O inmobilizado material incrementouse nun 51%, ata chegar aos 5,7 millóns de
euros. Pola súa parte, o pasivo non corrente, débedas a longo prazo,
reducíronse nun 68% e o pasivo corrente ou débedas a curto prazo, reduciuse
nun 77%. Por último, os fondos propios da entidade neste período aumentaron

2012

2008

%

Activos

€ 5.968.039

€ 5.593.654

6,7%

Patrimonio Neto

€ 5.432.754

€ 3.362.222

61,6%

Inmobilizado Material

€ 5.685.017

€ 3.764.314

51,0%

€ 72.137

€ 224.619

-67,9%

Pasivo corrente

€ 463.147

€ 2.006.813

-76,9%

Fondos Propios

€ 163.060

-€ 128.477

226,9%

Pasivo non corrente

As principais causas que explican estes resultados favorables son, entre outras, as
seguintes:
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- Contención do gasto de persoal. No ano 2012 culmina un proceso iniciado a partir do
ano 2010, no que o custe de persoal ralentiza o forte crecemento que viña
experimentando ao longo do decenio anterior. Esto é posible cando a organización
acada a súa madurez e os equipos profesionais están xa deﬁnidos. Así se explica que
mentres o incremento da partida de persoal entre o 2008 e 2009 foi do 4,3%, no
periodo 2011-2012 ese incremento redúcese 7 veces, quedando nun 0,6%
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- Reducción da partida de gastos en bens correntes. A mellora da xestión de compras e
gastos ﬁxo posible que na actualidade gastemos nesta partida menos (-7%) que no ano
2008, sin afectar ao índice de satisfacción dos usuarios polos servizos recibidos, tal
como demostran as enquisas de satisfacción a familas. Tendo en conta que a inﬂacción
oﬁcial dos últimos cinco anos foi dun 11,4%, este dato resulta especialmente
satisfactorio
- Forte incremento dos ingresos recibidos por cotas de usuarios e da partida de outros
ingresos. A posta en marcha de novos servizos (atención temperá e diagnóstico) e
novas prazas no centro de adultos incrementou notablemente a partida de ingresos e
contrarrestou a rebaixa de fondos provintes das Administracións Públicas.

Taboa. Comparativa da evolución de algúns
elementos do balance de situación entre os anos
2008 e 2012

Outros

Admón Local

3%

6%

0,67%

18%
Usuarios
0%

Admon. Autonómica

72%

Gráﬁca. Distribución de ingresos de 2012 por fonte de
ﬁnanciamento.

1.450.290,97

100,66%

Prestación Servizos

263.037,09

270.783,01

97,14%

Outros gastos correntes

255.671,09

255.167,33

100,20%

24.308,85

26.780,27

90,77%

142.246,27

151.121,43

94,13%

2.145.164,46

2.154.143,01

99,58%

Cotas Usuarios

392.648,31

346.440,00

113,34%

Consellería Traballo-Benestar

969.633,71

979.320,96

99,01%

Consellería Traballo- Emprego

70.102,31

54.774,09

127,98%

572.155,44

582.825,18

98,17%

93.187,88

71.484,51

130,36%

127.517,03

132.450,38

96,28%

2.225.244,68

2.167.295,12

102,67%

Gastos Financeiros
Amortizacións e Provisións
TOTAL GASTOS

Consellería Educación
Outros Ingresos
Subvención Traspasadas a resultado exerc.
TOTAL INGRESOS
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1.459.901,16
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orzamento 2012

%
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liquidación do

Gastos de Persoal

Orzamento
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1.

Resultado

Comentario á liquidación do orzamento 2012

Comparando os resultados económicos do ano 2012 coas previsións elaboradas, constátase a eﬁciente xestión
levada a cabo e explícanse mellor os resultados económicos obtidos. O conxunto da organización foi consciente de
que, nestes momentos de incerteza económica e diminución dos apoios públicos ás políticas sociais, era necesario
facer un esforzo extra para manter os gastos de explotación nos límites deseñados pola dirección económica da
entidade. Así, vemos que o pequeno desvío da partida de persoal foi compensada pola reducción do gasto en
servizos e custes ﬁnanceiros, polo que ao ﬁnal a partida de gastos foi inferior á inicialmente prevista. Un éxito que
sen dúbida corresponde a todas as persoas que asumen responsabilidades de dirección e xestión nos centros e
servizos da nosa entidade.
Pero é que, ademais, o capítulo de ingresos experimentou un importante incremento sobre o previsto, a pesar da
rebaixa imposta unilateralmente pola Administración Autonómica nos fondos destinados á contribuir ao
mantemento dos Centros Menela e Castro Navás. Con todo, como xa dixemos, os fondos recibidos directamente
das familias dos usuarios e por outros ﬁnanciadores permitiron que o total do capítulo de ingresos experimentara un
incremento dun 2,67% sobre o inicialmente previsto.
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1500000

gastos

1.459.9011.450.291

1500000
1312500

1312500

1125000

1125000

979.321

937500

937500

750000

750000

582.825

562500

562500
375000

24.309

Persoal

Servizos

346.440 969.634

375000

263.037 270.783 255.671 255.167

187500
0

ingresos

Outros gtos

Datos Económicos 2012
Previstos no Orzamento

26.780

142.246 151.121

187500
0

Financeiros Amort e Prov.

392.648

Usuarios

Benestar

70.102

54.774

Emprego

572.155
93.188

Educación

Datos Económicos 2012
Previstos no Orzamento

71.485

Varios

132.450
127.517

Subv a Rtdo.

2.

balance de

situación

ACTIVO
5.771.631,15

Activo Non Corrente

Inmobilizado Intanxible
Inmobilizado Material
Investimento a longo prazo

6.000.000

196.408,44

Activo Corrente

4.500.000

Activo Corrente
Activo Non Corrente

3.000.000
1.500.000
0

3.243,82
5.685.017,33
83.370,00

A c t i v o

Usuarios e outros deb. da activ. propia
Debedores e outras contas a cobrar
Inves. entidades do grupo a curto prazo
Investimentos e periodiﬁcacións a curto prazo
Tesourería e outros Activos Líquidos

93.771,30
47.811,59
3,25
4.806,38
50.015,92

5.968.039,59

TOTAL ACTIVO
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Fondos Propios
Subvencións, doazóns e legados recibidos

5.432.754,86
163.060,60
5.269.694,26

72.137,55

Débedas a longo prazo

72.137,55
463.147,18

Débedas a curto prazo

310.950,50
152.196,68

Acredores comerciais e débedas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO e PASIVO

5.968.039,59

Patr. Neto e Pasivo

4.500.000
3.000.000
1.500.000
0
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Pasivo Corrente

Pasivo Corrente
Pasivo Non Corrente
Patrimonio Neto
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Pasivo Non Corrente

6.000.000
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Patrimonio Neto
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PATRIMONIO NETO e PASIVO

3.

conta de

resultados
ANO 2012

Abundando no que vimos dicindo nesta memoria, a conta de
resultados do exercicio 2012 pon de manifesto unha vez mais, tal
como sucedera nos últimos tres anos, que a nosa organización
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TOTAL INGRESOS EXPLOTACION

2.090.583,65

Persoal
Outros Gastos da Actividade
Axudas monetarias e otros

(1.459.901,13)
(517.889,98)
(2.416,29)

TOTAL GASTOS ACTIVIDADE

(1.980.207,40)

Amortización do Inmobilizado
Subvenc. e doazóns traspasadas ao rtdo. exercicio
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO DO EXERCICIO

(142.246,27)
127.517,03
95.647,01
(15.566,79)
80.080,22
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O futuro aínda é moi incerto, sobre todo para un sector
economicamente débil e moi dependente do ﬁnanciamento
público. Pero o proceso iniciado co Plan Estratéxico 2010-2013
permítenos observar os acontecementos con certa dose de
conﬁanza, aínda que atentos aos movementos que pretenden
reducir gastos a costa da cobertura das necesidades das
persoas mais vulnerables.

1.362.632,02
681.709,59
46.242,04
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ten capacidade para adaptarse ás variacións do exterior e que
sabe adiantarse ás condicións adversas, aproveitando a
diversificación das súas áreas de actividade e a calidade técnica
e humana dos seus activos.

Aportacións Usuarios
Subvenc. de explotación imputadas a resultado
Outros Ingresos da actividade

indicadores socio-laborais
1 . perfil

COMPOSICIÓN XERAL

dos equipos

No total da Fundación Menela, o 82% do seu equipo humano está integrado por
mulleres. Este dato diﬁre algo do ano pasado (80-20), aínda que en termos moi
escasos.
Si atendemos ao establecido na Lei de Igualdade, a composición equilibrada
non debería superara o 60-40 en cada un dos sexos, polo que a entidade non

homes

18%

cumpriría este equilibrio. Razóns de tipo cultural ligada a actividade de coidados
a persoas dependentes explicarían este desequilibrio.

COMPOSICION POR NIVEIS DE RESPONSABILIDADE

A segregación vertical que se observa nos nosos datos, que podería dar a
entender certa concentración nos postos de responsabilidade, considérase
debida ao sesgo producido polo baixo número de traballadores/as (4 en total)
incluídos no grupo de persoal de dirección e administración xeral.

especialmente notable no Centro de Día, onde os homes acadan o 28% do total
da plantilla.
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Por departamentos, a presenza feminina faise mais notable en Apoio Psicosocial
(100% de mulleres) e Educación (88% de mulleres). A presenza masculina é

fundación menela

COMPOSICIÓN POR DEPARTAMENTOS
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82%
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mulleres

Na Fundación Menela obsérvase unha pequena variación da proporción entre
sexos a medida que se revisan os datos en función do nivel de responsabilidade.
Así, nos niveis de dirección a relación é de 75-25, mentres que no resto do
persoal a relación de mulleres e homes sería do 82-18.

Ano 2012. Distribución do persoal por sexos.

nº total
mulleres homes
DIRECC/ADMON. XERAL
3
1
APOIO PSICOSOCIAL
4
0
EDUCACION
15
2
ADULTOS-C.DÍA
10
4
ADULTOS-RESIDENCIA
13
3
SERV. DOMESTICOS
5
1
TOTAL
50
11
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% absoluto
mulleres
homes
75,00%
25,00%
100,00%
0,00%
88,24%
11,76%
71,43%
28,57%
81,25%
18,75%
83,33%
16,67%
81,97%
18,03%
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20
17
13
10
7
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3
0

DIRECC

PSICOSOCIAL

EDUCACION

mulleres

C.DÍA

homes

RESIDENCIA

SERVIZOS

% relativo
mulleres
homes
6,00%
9,09%
8,00%
0,00%
30,00%
18,18%
20,00%
36,36%
26,00%
27,27%
10,00%
9,09%
100,00%
100,00%

2.

condicións laborais:

contratos
indeﬁnido
temporal

40%
30%
profesionais
DIRECCIÓN/ADMON.
APOIO PSICOSOCIAL
EDUCACION
ADULTOS-CENTRO DE DÍA
ADULTOS-RESIDENCIA
SERV. DOMESTICOS
TOTAL

4
4
17
14
16
6
61

10%
0%

DIRECC

PSICOS.

EDUCACION

C. DÍA

RESIDENCIA
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SERVIZOS

A ﬁnais de 2012 a Fundación Menela contaba cun total de 61 profesionais, distribuidos nos distintos centros e servizos. Deles, case a metade
(49%) traballaban no Centro de Día e Residencia para adultos “Castro Navás”, mentres que o 28% facíano no Centro de Educación “Menela”.
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No referente aos contratos indeﬁnidos, tal como era de esperar, os centros de mais antigüidade son os que presentan unha porcentaxe mais
elevada. Así, no Centro Castro Navás a relación de contratación indeﬁnida sobre a temporal é de 3:1, mentres que na área de apoio psicosocial, a
relación é 1:1. A excepción sería o Centro Menela, onde os contratos indeﬁnidos non chega ao 60% da contratación total.
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No que se reﬁre ao tipo de relación laboral, o 70% dos contratos da entidade son contratos indeﬁnidos, mentres que o resto corresponden a
algunha das modalidades de contratación temporal.
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Ano 2012. Distribución de contratos indeﬁnidos-temporais por
departamentos
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Ano 2012. Distribución do persoal por servizos

20%

3.

condicións laborais:

xornada
Directores
Técnicos Apoio
Téc. Atenc. Directa

O 75% dos traballadores da Fundación Menela prestan os seus servizos
a xornada completa. O restante 25% están contratados por periodos
inferiores, aínda que case todos por riba do 70% da xornada.
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Analizado desde a óptica dos grupos profesionais, a xornada reducida
distribúese proporcionalmente a representatividade de cada grupo no
total. Así os auxiliares de atención directa, que representan o 45% da
plantilla, son os que mais contratos presentan con xornada inferior á
máxima (41% do total), seguidos polos técnicos (26%).

Serv. Doméstico
0 4 8 11 15 19 23 26 30
Xornada Completa

Parcial

SERVIZOS CENTRAIS
Edificio CAMI
MENELA
CENTRO DE DIA
RESIDENCIA
0 3 5 8 10 13 15 18 20
Xornada Completa

Parcial

fundación menela

fundación menela

Por último, na distribución por centros, observamos que é no Centro de
Día donde se concentra a maior proporción de contratos de xornada
reducida (41% do total) seguido do Centro Menela, co 26,7% dos
traballadores con xornada parcial.

Administrativos
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Entre os profesionais que teñen reducción de xornada, o 81% son
mulleres, proporción prácticamente idéntica á representatividade
feminina do conxunto do persoal. A reducción de xornada ven motivada
no 85% dos casos por necesidades organizativas dos centros, sendo
únicamente o 15% os que son orixinadas por vontade da traballadora,
xustiﬁcada por conciliación da vida familiar e laboral.

Auxiliares At. Directa

indicadores de calidade
A Fundación Menela dispón dun Sistema de Xestión da Calidade
certiﬁcado baixo a norma ISO9001:2008. No ano 2012 leváronse a
cabo enquisas de satisfacción no Centro Menela, no Centro de Día
e Residencia Castro Navás que amosan un alto nivel de calidade
percibida polas familias dos nosos usuarios, o que nos fai sentir
orgullosos do traballo realizado polos equipos profesionais dos
nosos centros, á vez que nos compromete a incrementar os niveis
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A nosa entidade fai un importante esforzo económico, traducido en
custes e horas de adicación, por manter un sistema de calidade

fundación menela
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satisfacción das persoas ás que prestamos servizo.
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auditado por entidades de prestixio coa certeza de que unicamente
a avaliación externa pode dar a xusta medida do nivel de calidade
acadado. Agardamos que estes resultados, con todas as súas
limitacións, poidan servir de punto de referencia para seguir
avanzando na mellora da calidade e, consecuentemente, na
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en exercicios futuros. Unha táboa cos principais indicadores
pódese consultar no reverso desta mesma páxina.

Diagnóstico

At. Temperá

C.E.E. Menela

Centro Día

Residencia

SI

NON

SI

SÍ

SI

NON

NON

NON

SÍ

SI

% de usuarios con Plan de Atención Indivualizada (PAI)

-

-

-

% de familiares ás que se aplican enquisas de satisfacción

-

-

100 % 100 % 100 %

% de satisfacción coas instalacións

-

-

90 %

95 %

90 %

% de satisfacción co trato e servizos prestados

-

-

90 %

95 %

95 %

% de satisfacción co servizo de comedor

-

-

90 %

95 %

95 %

100%

-

100%

100%

100%

% de familias que acuden a entrevistas no centro

-

75

38

51

37

Reunións anuais dos órganos de participación de familias

-

-

7

Queixas e suxestións das persoas usuarias e familias

0

0

0

Certiﬁcación ISO 9001:2008 (SI/NON)

fundación menela
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Indicadores de calidade

Carta de Servizos (SI/NON)

% de familias que reciben información anual

Número de actas de inspección con infraccións

0

0

0

100 % 100 %

8
0

0

0

0

4

anexos

a fundación menela nos medios
Fundación Menela
» Estudio Xenético
31.01.2012 La Voz de Galicia
Estudian el ADN de mil niños con enfermedades psiquiátricas.
» Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo 2012
22.03.2012
La Once dedica un cupón al autismo. La Voz de Galicia
5 millones de cupones de la ONCE por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
La opinión A Coruña
30.03.2012
Vigo súmase os actos do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo o 2 de abril. Vigo.

109

org
Amplia y variada oferta de actividades para esta Semana Santa. Concello de Nigrán

1.04.2012 Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo. Cipriano L. Jiménez. Faro de Vigo
3.04. 2012
2.04.2012 Nigrán conmemora el Día Mundial del Autismo con una exposición de la Fundación

Prensa Edición Dixital

Menela. Concello de Nigrán

· La Mirilla. La Voz de Galicia
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Publicamos o primeiro libro infantil con pictogramas en galego. Blog Editorial Galaxia

Un libro en gallego para niños autistas.
cuenta con pictogramas dirigidos a los niños con trastorno del
espectro del autismo
· Cuentos y música en el día del autismo. Atlántico
· Talento sin etiquetas. Faro de Vigo
· Presentouse UN SOÑO NA BANDEXA con pictogramas Blog
Editorial Galaxia

fundación menela

La Fundación Menela publica el libro «Un soño na bandexa», que

Televisión
· “Olladas dende a diversidade” minutos 2:49 e e 24:05. RTVE.
· A necesidade da detección temperá centra o Día Mundial do Autismo.
“Un soño na bandexa” en ZigZag Diario; min 7:30 Televisión de Galicia
Outros. FAG e CAE/ Agaresco (reporteiros solidarios galegos)
Dossier Informativo. DMCA 2012. Aparición en medios de Autismo Galicia
e as súas entidades federadas. FAG 2012

» Conferencia Dr. Ángel Carracedo
Causas e Avances Xenéticos no Trastorno do Espectro do Autismo
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01.12.2012
Fonte. Faro de Vigo
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Un informe gallego quiere identificar los factores genéticos del autismo
La Fundación Xenómica secuenciará el ADN de 200 personas con este
trastorno
02.12.2012
Fonte. Faro de Vigo
Galicia aguarda una máquina para secuenciar el genoma en un día con un

fundación menela

gasto de 700 euros Sería la tercera parte de lo que cuesta ahora permitiría
avanzar en el diagnóstico genético de trastornos como el autismo
Fonte. Atlántico
Ángel Cariacedo. “Se necesita mucha investigación aún, pero la genética
es el futuro de la medicina” Investigador y experto internacional en
Genética, en Vigo

Dossier Informativo. DMCA 2012. Aparición
en medios de Autismo Galicia e as súas
entidades federadas. FAG 2012

Centro de Educación Especial Menela

Centro Castro Navás

» Larpeirada no CEE Menela

» Xornada de Surf para Persoas con Discapacidade “a tua primeira onda”

Los Larpeiros mas solidarios. Benigno Campos ha participado en una paella con los

1 de marzo de 2012

niños de la Fundación Menela. La Voz de Galicia. 13.02.2012

Discapacitados psíquicos practicaran por primera vez surf en la playa de

Paella Menela. Ya es la tercera “paellaza” de Benigno Campos. Faro de Vigo. Mira Vigo.

patos. La voz de galicia.

16.02.2012

2 de marzo de 2012
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1114075
http://www.atlantico.net/noticia/185180/primera/discapacitados/patos/

O presidente do servilla fc visita a fundación menela durante a estancia do seu equipo

Tamén na edición de papel do Faro de Vigo

en Vigo. Televigo. 05.10.2012

3 de marzo de 2012

Visita do Sevilla FC ao CEE Menela. VIARTV. 06.10.2012

Subidos a la ola de la integracion. Farodevigo

O Sevilla mostra a súa cara solidaria en Vigo. Faro de Vigo. 06.10.2012

Surf Integración La voz de galicia
Integracion congrega discapacitados patos Atlantico

» A delegada territorial da Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, mantivo hoxe
un encontro cos responsables da Fundación Menela, encargados do centro
educativo
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» Visita da Servilla FC ao CEE Menela Día Internacional do Autismo

A Xunta valora o labor que o centro de educación especial Menela realiza día a día para
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educar ás persoas con autismo 10.10.2012

http://www.atlantico.net/noticia/185387/integracion/congrega/discapacitados/patos/

http://www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2012/03/02/surf-integracion/01101330708721269483807.htm
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http://www.farodevigo.es/comarcas/2012/03/03/subidos-ola-integracion/629148.html
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» Convenio de Colaboración – Embalajes Armando SL
El Centro Navás logra empleo a cinco personas con autismo.
Atlántico. 31.07.2012
Los autistas no son diferentes, tienen capacidades distintas.

» De Boa Man

VIARTV

11.12.2012
Fonte. Faro de Vigo
Discapacitados de diez entidades ponen a la venta sus

» Inauguración da exposición de pintura “olladas dende a

manualidades en “De boa man”. Faro de Vigo

diversidade”
Residencia para Persoas Maiores con Autismo e Dependencia

06.09.2012. Dos artistas con autismo inauguran una muestra de

28.01.2012

sus obras.

A Fundación Menela recibe 15 mil euros para o seu centro

07.09.2012. “olladas dende a diversidade” de dos pintores autistas.

terapéutico castro navás en nigrán. Val Miñor Info.
La Fundación Menela recibe 15.000 euros de subvenciones de la

14.09.2012

diputacion. Baiona. TV.

Bravo Bosch visitou hoxe o centro Castro Navás, referencia

29.01.2012

da Área de Vigo para o desenvolvemento das persoas con

Ayuda para el nuevo edificio de la Fundación Menela en Priegue.

autismo. Xunta de Galicia

Atlántico y Faro de Vigo.

4.12.2012
Cabuxa e Fundación Menela inauguran exposición. Faro de Vigo
» Día Internacional das Persoas con Discapacidade
3.12.2012
En España hai mais de catro millóns de persoas con discapacidade.
RTVG
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» Exposición Fundación Menela - CABUXA
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Detrás Do Marco Faro de Vigo. Edición Papel.

organizacións e institucións que colaboran

Entidades colaboradoras

Entidades financiadoras
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autism

fundación menela

FUNDACION MENELA

Rede de Servizos para o Autismo e a Dependencia
r/ Marqués de Alcedo, 19
36203 VIGO (Pontevedra)
www, menela.org
fundacion@menela.org

