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Concello de Nigrán (Pontevedra)

presentación
O ano 2013, do que facemos memoria neste documento, serviunos para reforzar a nosa
organización, en base a mellorar o traballo colaborativo, incrementar a eficiencia dos
servizos e manternos centrados na orientación aos usuarios e ás súas familias. Este ano
significou tamén un dobre fito de gran trascendencia para toda a organización: o vixésimo
cabodano da inauguración do Centro Castro Navás e por outro o inicio das xestións coa
Administración para a posta en marcha da nova Residencia en Nigrán. A confirmación
dunha realidade xa consolidada coa emoción da posta en marcha dunha realidade futura.
Ás portas dos 25 anos de existencia, a Fundación Menela presenta unha diversidade de
centros e servizos, cada un coa súa singularidade, que supoñen unha auténtica rede de
soporte e asistencia ás necesidades das persoas con Trastorno do Espectro do Autismo en
Galicia. E por trás, sempre, a laboura firme e entregada das persoas que conforman cada
ún destes servizos, que son a verdadeira forza da nosa entidade.
A Fundación Menela é en esencia, un conxunto de profesionais que comparten un obxectivo
común, desde o convencemento de que a meta acádase a partir da construción de relacións
equitativas e duradeiras co noso contorno social, baseadas en la confianza, na
transparencia e no compromiso. Por iso a nosa entidade promove valores que dan un
sentido humano ao traballo e a participación, valoran o desenvolvemento persoal e
animan ao compromiso social. Ter persoas comprometidas coa sociedade, coas persoas
usuarias e coa nosa misión é o reto mais importante ao que nos enfrontamos como
entidade, xa que é o mellor camiño para conseguir unha sociedade mais xusta e avanzada.
Non perder de vista a nosa misión, buscar a máxima excelencia no traballo diario,
avanzar cara a autonomía e a sustentabilidade financeira e fomentar o crecemento
persoal e profesional dos nosos equipos son os catro alicerces nos que planificamos a nosa
actuación para o 2013. Neste documento intentamos recoller os resultado da posta en
marcha destes principios, conscientes de que detrás dos datos hai unha entrega diaria e
apaixoada das persoas que conforman esta institución. Elas son as que fan posible esta
gran tarefa que é a Fundación Menela.
Vigo, xuño de 2014
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p erf il d a or ga n iz a 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

3

Os servizos da Fundación Menela están certificados desde o ano 2007 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. 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.
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O seu obxecto social está dirixido a prestar todo tipo de axudas, procurando mellorar a calidade de vida,
desenvolvemento humano e contorna familiar e social das persoas con Trastrornos do Espectro Autista, así como
fomentar todo tipo accións a favor da atención das mesmas.

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 nosa 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, establecendo relacións sólidas 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 obxectivo de satisfacer as
necesidades e benestar de usuarios e familias.
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Os valores propios da Fundación Menela son:

fundación menela









Compromiso coa mellora continua
Transparencia
Confianza en nos mesmos
Honestidade e ética
Traballo de calidade
Respecto mútuo
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: área
de dirección, unha área transversal (prevención da dependencia) e tres
áreas operativas que atenden as etapas cronoloxicas dos seus usuarios
(infancia, educación e idade adulta).
Fundación Menela

organigrama
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dirección xeral
prevención da dependencia
programa social e familiar
programa asistencial

fundación menela

programa educativo
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AREAS FUNCIONAIS

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 31 de decembro de 2013, o Padroado da Fundación
Menela presenta a seguinte composición:
PRESIDENTE: D. Pedro Fernández Puentes

6

Ao fin de dar cumprimento a súa función o Padroado
da
Fundación Menela ostenta as funcións de
representación, disposición e xestión da entidade.
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Para o exercicio de ditas facultades o
Padroado outórgase tres tipos de
facultades:

fundación menela

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

SECRETARIO: D. Cipriano Luís Jiménez Casas
Dª Remedios Parga García
D. Jorge Sors Pérez
D. Carlos Varela García
Dª María Isabel González Quiroga
D. Miguel Angel Vázquez Vázquez
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

dirección executiva
dirección xeral e xerencia

coordinación de programas
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.

A 31 de decembro de 2013 o Equipo Técnico de
Dirección está constituído por:
Cipriano Luís Jiménez Casas. Director Xeral
 José Manuel Varela Rodríguez. Director Xerente
Paula Estevez Salazar. Coordinadora de Programas
Sonia Álvarez Pérez. Responsable de Residencia
Mª Amparo Maquieira Prieto. Centro Menela
 Pilar Pardo Cambra. Área Psicosocial
 Mercedes López Francisco. Área Psicosocial
Ana Rodríguez González. Área Económica
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A 31 de decembro de 2013, 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 2013, 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.
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O Director Xeral é o responsable de dirixir e coordinar día a día
o funcionamento xeral da Fundación, coa asistencia dos/as
directores e responsables de Centros e Servizos, segundo o
Plan de Actuación aprobado no Consello do Padroado. No
nome do Presidente, representa á entidade no seu trato diario
con terceiros.

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.

fundación menela

Ademais, este servizo ten a misión de apoiar e coordinar a
cobertura de necesidades de financiamento da Fundación Menela,
así como a busca de financiamento adicional, 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:
· Área Económica:

Mª Teresa Filgueiras Gonzalves
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

ATENCIÓN PSICOSOCIAL E APOIO FAMILIAR

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

Desde esta área aténdense ás necesidades e preocupacións das
familias facilitándolles a mellor orientación e asesoramento, os
apoios necesarios e información dos recursos máis axeitados e
programas de intervención especializados.
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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.
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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 E ORIENTACIÓN
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
probas
especificasrealiza
para o diagnóstico
dos TEA
este
servizo
as
Especializado no diagnóstico
dos
TEA, de
ADOS-G,de
Escala
Autónoma parainternacionalmente
a detección do Síndrome de Asperger e o
avaliacións empregando os(ADI-R,
sistemas
clasificación
de e
Altoa Nivel
de Funcionamento,
etc.), especificas
seguindo as Boas Practicas
aceptados (DSM-IV-TR e Autismo
CIE-10)
aplicación
de probas
recoñecidas
diagnóstico Escala
e detecciónAutónoma
do Autismo (Grupo
GETEA.Instituto
de
para o diagnóstico dos TEA
(ADI-R,sobre
ADOS-G,
para
a
Carlos III). e o Autismo de Alto Nivel de
detección do SíndromedeSalud
Asperger
Funcionamento, etc.), seguindo as Boas Practicas recoñecidas sobre
Desde
o servizo de(Grupo
diagnóstico GETEA
se presta atención
e apoio, non so
do Instituto
deaos usuarios e
diagnóstico e detección do
Autismo
Salud Carlos III de Madrid) 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.

Desde o servizo de diagnóstico se presta atención e apoio, non só
aos usuarios e familias que integran a Fundación Menela, senón tamén a
todas aquelas familias que FOTO
o solicitan
e que poden vir derivadas doutros
7E8
ámbitos como o educativo, sanitario ou social.

centro de recursos edificio CAMI
SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ E APOIO INTEGRAL
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Especializado na intervención con nenos con Trastornos do
Espectro do Autismo, o servizo está composto por un equipo de catro
psicólogas-terapeutas.
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O edificio CAMI conta cunha Aula de Estimulación Multisensorial que
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 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.

SALA DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL

O edificio CAMI alberga outras áreas importantes dentro da rede de servizos
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centro de recursos edificio CAMI

Centro de Formación CAMI
A Fundación Menela realiza actividades formativas de
carácter ocupacional e de especialización profesional a
través de dúas canles:

Formación Presencial. Desde o ano 1999 imparte nos Centros
Homologados de Formación Ocupacional centrados
fundamentalmete na rama sociosanitaria

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

centro de recursos edificio CAMI
SERVIZO DE 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.
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memoria 2013

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.

fundación menela

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

O Centro está concertado pola Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia, estructurándose en 8 unidades
educativas. 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

A súa zona de atención educativa é extensa xa que aínda que un 80%
do alumnado proceden de Vigo tamén acoden nenos/as de Concellos
próximos (Cangas, Moaña, Nigrán, Redondela) e incluso de Pontevedra.

centro de educación Menela
Goberno do Centro e Participación Familiar
A comunidade educativa participa no goberno do Centro
a través do Consello Escolar.

A 31 de decembro de 2013 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

 Representación do Claustro de Profesorado:
Lourdes Martin Lorenzo Bibiana Rodriguez
Casal Pedro Martinez Iglesias

A 31 de decembro de 2013 os membros da ANPA do Centro
Menela son:
Presidenta: Concepcion Muiña
Vicepresidenta: Concepcion Moreira
Tesorera: Pilar Rodriguez
Fernandez Secretaria: Martina
Costas

centro de día e residencia Castro Navás
contacto:
Paula Estevez Salazar
Rúa Navás, 11 | 36391 Vigo
tel. 986 365 558
castronavas@menela.org

O Centro Castro Navás, situado na parroquia de Priegue no Concello
de Nigrán, 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.

O Centro presta aos seus usuarios servizos de terapia
ocupacional e axuste 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.
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centro de día e residencia Castro Navás
O Centro de Día Castro Navás ten capacidade para un total de 60
pazas, das que están cubertas 52. O Centro Residencial ten
autorización para un máximo de 41 prazas, presentando
actualmente unha ocupación de 40 usuarios/as

18

Para atender a esta demanda, o Centro conta cunha media de 37
profesionais. 'HVWH FDGUo de persoal, 17 traballan no Centro de
Día, QR&HQWUR5HVLGHQFLDOHos 5 restantes distribúen a súa
xornada entre ambos Centros
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2 &HQWUR GH 'tD H D 5HVLGHQFLD HVWiQ GLUL[LGRV SRODV V~DV
FRUUHVSRQGHQWHVUHVSRQVDEOHVUHFDHQGRQDUHVSRQVDEOHGR&HQWUR
GH'tDDGLUHFFLyQGHWRGR&DVWUR1DYiV

fundación menela

En outubro de 2013 prodúcese a baixa laboral na Fundación
Menela de Estrela Vázquez, sendo substituída na Dirección do
Centro por Paula Estévez Salazar, que compatibiliza este cargo coa
Coordinación de Centros e Servizos da Fundación.

Deste xeito, a GHGHFHPEURGH3o Equipo de
Dirección de Castro Navás queda composto así

- Directora: Paula Estévez Salazar
- Responsle de Residencia: Sonia Álvarez Pérez

Asociación CASTRO NAVÁS
$V IDPLOLDV GH XVXDULRVDV SDUWLFLSDQ QD YLGD GR
&HQWUR D WUDYpVGXQKD$VRFLDFLyQSURSLDFUHDGDHQ
$GHGHFHPEURGH3RSUHVLGHQWHGD$VRFLDFLyQde
familias GR&HQWUR&$67521$9$6p'(OR\$ORQVR0LVD

un compromiso un
coas
persoas
compromiso coas persoas
Protocolos e programas por Centros

PCDA CAMI

CEE MENELA
CENTRO DÍA C. NAVAS
RESIDENCIA C. NAVAS

Execución de

Na Fundación Menela traballa un equipo especializado de
profesionais capacitados para cumprir co obxectivo da nosa
entidade cara á sociedade. O noso reto é acadar de cada un dos
equipos humanos o máximo compromiso coas personas que
protocolos
e programas
utilizan os nosos servizos, usuarios e familias, a base de
traballo ético e coordinado.

Con este fin, promovemos actitudes que dean valor engadido ás
nosas actuacións,
promovan
desenvolvemento persoal e
A rede de servizos da Fundación
Menela desenvolveu
noso seus
centros ao longo do ano fomenten
2012 distintos
protocolos esocial.
programas
o compromiso

2. Programa de atención psicolóxica

protocolos veñen recollidos nesta taboa.

3. Programa de animación e entretemento
4. Programa de promoción da autonomía funcional

7. Órganos de participación de usuarios e familiares
8. Programa de detección e prevención de maltrato
9. Programa destinado á familia

11. Protocolo de Defunción

fundación menela

10. Programas de atención temperá

fundación menela

6. Protocolo de baixa e despedida

memoria 2012

5. Protocolo de Ingreso
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1. Programa de atención social

de actuación para garantir a calidade e seguridade. Algúns deste

Capacidade dos Centros da Fundación Menela en 2013

Capacidade dos Centros da Fundación Menela en 2012
Prazas Públicas

Prazas Privadas

PRAZAS TOTAIS

Capacidade

Ocupación

Capacidade

Ocupación

Capacidade

Ocupación

Atenc. Temperá (Sesións/semana)

0

0

88

85

88

85

Educación

40

32

0

0

TOT
40

32

ADAS

Centro de Día

Atención Temperá
emperá

51

51

9

1

60

52

Residencia

Centro E.E. Menela 40
Centr

40

1

0

41

40

Centro de Día
Centr

20
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Estancias
OrdiDistribución
narias

de prazas no Centro Residencial "Castro Navás" en 2013

Residencia Estancias Prazas Públicas
Capacidade

Estancias
Ordinarias

Estancias
Puntuais
(Emerx. Social,
Respiro Famil..)

Prazas Privadas

PRAZAS TOTAIS

Ocupación

Capacidade

Ocupación

Capacidade

Ocupación

Prazas Totais (Temporais, 34

34

1

0

35

34

14
Semana Lab Respiro Fam…)

14

0

0

14

14

Semana Completa

20

20

1

0

21

20

Prazas Totais

6

6

0

0

6

6

Semana

3

3

0

0

3

3

Fin de Semana

3

3

0

0

3

3

2

actividade da rede menela
o traballo de todo un equipo

dirección e
coordinación

DIRECCIÓN E
COORDINACIÓN
XERAL DOS
CENTROS E
SERVIZOS DA
FUNDACIÓN
MENELA

XESTIÓN DE PROXECTOS

Actuacións de financiamento levadas a cabo en 2013

Distribución de Fondos
por orixe

Os efectos da crise véñense manitestando nos últimos anos a
través do paulatino decrecemento dos ingresos recibidos das
convocatorias de axudas para o financiamento de proxectos.
Esta circusntancia atinxe tanto aos ingresos de Adminsitracións
Públicas como de entidades privadas. No noso caso, o remate
das axudas destinadas á construcción da Residencia para
Persoas Maiores con TEA de Nigrán en 2012 significou unha
importante alteración nos datos cando os comparamos co ano
2013.

✔ Forte incremento das accións non orixinadas a través de
convocatorias de axuda: contratos, convenios de colaboración..
✔ A Xunta de Galicia incrementa a súa porcentanxe ata o 69%
do total, desde o 40% do ano 2012. Esta cifra débese ás
axudas recibidas o pasado ano para o equipamento da nova
residencia.

fundación menela

✔ 7 proxectos aprobados (10 no anos 2012)

Distribución de Fondos
por entidade financiadora
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✔ 164.642 € mais que no ano 2012 (189% mais), excluido o
financiamento para a construcción da residencia

memoria 2012

✔ 251.908 € recibidos (29% menos que no ano 2012)
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PROXECTOS SALIENTABLES
PROGRAMAS DE SAÚDE 2013
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.

prevención e sensibilización ao ámbito da saúde.
Fundación "La Caixa"
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Prevención e Sensibilización no ámbito da saúde é un proxecto de carácter preventivo dirixido
aos 86 usuarios dos Centros Menela (educación) e Castro Navás (adultos). O seu obxecto é a
adquisición de habilidades funcionais para facilitar o acceso aos recursos sanitarios, así como
promover hábitos de vida saúdable, autocoidado e prevención aos procesos de
envellecemento.

Consellería de Sanidade. Xunta de Galicia
FISIO-TEA. Fisioterapia para persoas con TEA.

Deputación Provincial de Pontevedra
Promoción da Saúde para persoas con TEA

PROGRAMAS DE OCIO 2013

Entidades Financiadoras
Total

Ministerio de Sanidade, Política Social e
Igualdad

A través da Convocatoria de Axuda con cargo á Asignación
Tributaria do IRPF recibimos un total de 10.450 euros destinados
a dar aloxamento a usuarios externos no Centro Castro Navás

Concello de Vigo

fundación menela
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memoria 2012

Como en anos anteriores, o Concello de Vigo confiou na
Fundación Menela como entidade encargada de xestionar o
Programa Municipal de Respiro Familiar. Os beneficiarios, persoas
con discapacidade empadroadas en Vigo, utilizaron as
instalacións do Edificio CAMI, na rúa Laxe.
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SENSIBILIZACIÓN E VISIBILIDADE

2 de abril, día mundial de concienciación sobre o autismo
Con motivo da VI edición do Día Mundial de Concienciación do Autismo (DMCA, 2013),
adicado este ano a inclusión, a Fundación Menela organizou un acto conmemorativo no
Auditorio do Concello de Vigo, no os rapaces e rapazas que forman esta entidade
convertéronse nos verdadeiros protagonistas.
Ao acto asistiu o Alcalde da cidade, D. Abel Caballero acompañado polas
concelleiras de Educación (Dna. Olga Alonso) e a de Benestar, Igualdade
e Normalización Lingüistica (Dna. Isaura Abelairas)
No transcurso do mesmo deuse lectura ao Manifesto da Organización Mundial
do Autismo elaborouse un gran panel conmemorativo . Ao rematar, a orquestra
Castro Navás pechou coa súa músic a a xornada.
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5 de outubro, día europeo do autismo
A Fundación Menela conmemorou o Día Europeo do Autismo organizando
unha xornada formativa sobre atención temperá dirixida a profesionais e
familias. Esta xornada, que se celebrou o día 10 no Centro Social
Novacaixagalicia en Vigo, foi impartida por profesionais do centro CARRILET,
entidade de referencia na atención educativa e terapéutica de nenos con TEA
en Cataluña, coa participación de Ana Rodríguez Díaz, profesora do CEE
Menela
Para a realización da xornada contamos coa colaboración
económica da Federación Autismo Galicia.
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3 de decembro Día Internacional e Europeo das Persoas con Discapacidade
Fundación Menela participa no acto organizado polo Comité de
Entidades de Representantes de Persoas con Discapacidade de Galicia
CERMI para conmemorar o Día Internacional das Persoas con
Discapacidade, no que se presentaron as demandas do sector na
defensa dos dereitos, a inclusión e o benestar das persoas con
discapacidade e as súas familias.
O Acto celebrouse nos locais da Fundación Novacaixagalicia en
Santiago de Compostela. Asistiu a Conselleira de Traballo e Benestar
Beatriz Mato, a Secretaria Xeral de Política Social, Coro Piñeiro, e a
Secretaria Xeral de Igualdade, Susana López, cos representantes das
entidades sociais.

COMPROMISO COA MELLORA CONTINUA
Sistema de Xestión da Calidade
Os días 4,5 e 6 de febreiro levouse a cabo nos centros da Fundación a Auditoría de Certificación
a cargo da empresa DNV Det Norske Veritas. Nesta volta, ampliouse o alcance do Sistema,
incluíndo o ervizo de Atención Temperá. Deste xeito, todos os servizos da Fundación están
certificados baixo a referencial ISO 9001:2008, así como a empresa Castro Navás SL Lavandería

Plataforma de Xestión de Centros

Xestión de Recursos Humanos por Competencias
Seguindo as disposicións do XIV Convenio Colectivo do sector, a Fundación Menela contratou
en novembro os servizos da empresa Areté-Activa para un sistema de Xestión de RRHH por
competencias coa ferramenta Ability4P. A xerencia da Fundación participou en dúas xornadas
informativas en Vigo, xuño, e Madríd, outubro, para dar a coñecer a metodoloxía de traballo.
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En xuño de 2013 a Fundación Menela adquiriu a aplicación GESTERAPIA
co obxectivo de implantar no futuro un sistema virtual único de información
e xestión de todos os seus Centros e Servizos,o que facilitará o traballo
colaborativo entre eles. Na súa primeira fase, a posta en marcha limitouse
ao Centro Castro Navás, pensando en completar a implantación no resto
dos servizos nos vindeiros anos.

Intercambio Carrilet-Menela
Entre os días 9 e 11 de outubro, técnicos do Centro de Educación Carrilet de Barcelona
visitaron a Rede de Centros e Servizos de Fundación Menela e mantiveron diferentes encontros
cos equipos de profesionais da Fundación para compartir as súas experiencias e inquedanzas
nunha busca da mellora continua por parte de ambas entidades.Na súa visita, mantiveron un
encontro coas familias usuarias do Servicio de Atención Temperá e Apoio Integral
Dirixido por Balbina Alcácer e Nuria Farrés compartiron, cos 14 nais e pais que aisitiron, o
traballo de apoio e acompañamento que realizan coas familias de CARRILET.

Plan Estratéxico da Confederación Autismo España

3.
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O Director Xerente, José Manuel Varela representou á Fundación nos traballos de
elaboración do II Plan Estratéxico 2013-2017 da Confederación Autismo España,
que tiveron lugar ao longo do primeiro semestre de 2013. O Plan fai especial
incidencia en promover a incidencia política e social da Confederación, así como
avanzar na converxencia, cohesión e compromiso entre as entidades
confederadas. O Plan foi aprobado en Asemblea Xeral o día 22 de xuño de 2013.

Colaboración coa Federación Autismo-Galicia
Co motivo do Día Mundial de Concienciación sobre o Autismo, o
día 3 de Abril participamos no acto organizado pola Federación
Autismo Galicia, no que foi presentado o DVD do proxecto de
Formación en Habilidades Sociolaborais para persoas con TEA,
gravado nas instalacións de lavandería e conservas e
marmeladas do Centro Castro Navás.

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 2013
1. Universidade de Vigo
Máster en necesidades específicas de apoio educativo.
2. Concello de Vigo – Área de Benestar Social
Programa de Respiro Familiar dirixido a familiares ou coidadores
3. Xunta de Galicia – Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
Concerto educativo do CEE Menela.
4. Xunta de Galicia – Dirección Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal
Contrato de Xestión de Servizo Público para Castro Navás
5. Colexio MIRALBA (Jesuitinas)
Colaboración en su Progama de Acción Social

7. IES Chapela
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),
Convenio de colaboración dun programa de emprego con apoio.
10. Frutas Nieves S.L.
Convenio para a comercialización de produtos do Centro Castro Navás.
11. Residencias Geriatros e Vigo-1
Acordo de realización de prácticas non retribuidas.
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6. Colexio San José de la Guía
Convenio para a realización de prácticas do Módulo de Integración Social
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PROVEDORES

Durante o 2013 a Fundación Menela mantivo relación relevante cos seguintes
provedores de servizos
Subministracións
Aqualia
Repsol
Gas Natural Fenosa
Gestcalor S.L.
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Sistemas de Xestión e Calidade
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CAI. Sistemas Informáticos SL
Det Norske Veritas España S.L.
BDO S.L.
Galides
TASD-Gesterapia
Servizos para os usuarios/s
Alessa Catering Services S.A.
Autos Gonzalez SL
Lema&Bandín Laboratorios
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.

atención
psicosocial
FAMILIAS,
FORMACIÓN,
ACCIÓN
VOLUNTARIA E
LECER

ACTIVIDADES DA ÁREA PSICOSOCIAL

Formación a familias
Terceiro Encontro coas Familias
Día: 30 de setembro de 2013
Lugar: Edificio CAMI

Neste primeiro encontro ao que asistiron 20 pais e nais,
participaron o Director Xeral, Cipriano L. Jiménez, quen
presentou a actividade e transmitiu o que é e representa a
Rede de Servizos de Fundación Menela para o Autismo e a
Dependencia, e Pilar Pardo, Psicóloga da Fundación, quen
abordou os elementos nucleares do TEA.

O terceiro encontro, que como na anterior ocasión
estivo dirixido por Pilar Pardo, Psicóloga de
Fundación Menela, contou coa colaboración de
dúas profesoras do CEE Menela. Asistiron 14 pais
e nais e, durante o mesmo, abordouse a
importancia do traballo en “Habilidades da Vida
Diaria” cos nenos e nenas con TEA.

Segundo Encontro coas Familias
Día: 26 de xuño de 2013
Lugar: Edificio CAMI
O segundo encontro dirixido por Pilar Pardo, Psicóloga da
Fundación, centrouse na comprensión do TEA. A el asistiron
9 pais e nais.

Cuarto Encontro coas Familias
Día: 17 de decembro de 2013
Lugar: Edificio CAMI
O cuarto encontro centrouse na Comunicación non
Verbal e ao mesmo asistiron 10 pais e nais.
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Primeiro Encontro coas Familias
Día: 21 de marzo 2013
Lugar: Edificio CAMI
Organiza: Servizo de Diagnóstico e Atención Temperá

Conciliación familiar
Fundación Menela conta con programas que
brindan ás familias e coidadores habituais un
tempo de descanso, e ás persoas con
discapacidade
e
autismo
un
espazo
de
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
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Familiar Edificio CAMI
O Programa de Respiro Familiar, financiado pola
Concellería de Política de Benestar, Igualdade e
Normalización Lingüística do Concello de Vigo,
desenvolveuse nas 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:
· 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.

Ocio Xullo
En 2012 participaron 13 nenos/as en Ocio Xullo,
programa que conta coa financiación da ANPA do
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.

Edi icio CAMI
· Servizo de Diagnóstico
· 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.

Formación en Réxime de Prácticas:
· Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago de Compostela
· Facultade de Pedagoxía. Universidade de Santiago de Compostela
· IES Chapela “Módulo de Atención Sociosanitaria”
· Segundo Master en Necesidades Educativas Especificas de Apoio Educativo

Centro Castro Navás
Un total de 5 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 dun-ha mestre no obradoiro de música, unha mañá á semana.
Formación en Réxime de Prácticas:
Facultade de Psicoloxía. Universidade de Santiago de Compostela
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CEE Menela
Ao longo do continuou a colaboración có Proxecto de Acción Social elaborado polo Colexio Miralba no
que participaron 4 alumnos de bacharelato na hora extraescolar, de 15:15 a 16:15 h.

DATOS RELEVANTES DO SERVIZO

DATOS RELEVANTES DO SERVIZO

1.CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DAS PERSOAS ATENDIDAS

a. IDADE e SEXO

40

DIAGNOSTICO

<6 anos

H
14

M
4

7-14 anos

4

15-24 anos

2

SAI
H

CEE MENELA

32

M
5

H
6

M
0

1

29

6

12

4

0

7

3

9

4

C.DIA
H

M

9

25-34 anos

18

35-49 anos

11

50 e máis anos

b. CONVIVENCIA

20

5

DIAGNOSTICO
H
M

14

68

H

SAI

M

27

8

CEE MENELA
H
M

1
3

H

M

TOTAL
H
52

M
9

45

11

2

1

29

13

2

31

9
5

10

8

21

16

1

8
1

1

0

4

1

39

13

26

11

182

51

H

C.DIA

M

RESIDENCIA
H
M

TOTAL
H
M

1

0

6

2

2

3

1

0

0

10

5

Outra relación familiar

21

5

60

12

24

5

12

2

0

117

24

1

0

4

0

52

22

182

51

Tutela Administración

2

Centro Castro Navás
Total

20

5

68

14

29

11

26

11

26

11

39

13

26

11

fundación menela

Familia Monoparental
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Total

RESIDENCIA

C. RENDA MENSUAL DO USUARIO/A
DIAGNOSTICO
H

M

20

5

<350 euros

0

0

de 350€ a 750€

0

de 750€ a 1.050€

SAI
H

CEE MENELA
M

H

M

M

H

M

TOTAL
H

M

19

128

27

0

0

0

0

11

23

10

65

21

3

1

3

0

6

1

0



1

0

0

0

0

8



13

26

11



19

0

0

0



0

0

0

0

19

27

24

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

0

mais de 1.050€

0

0

0

TOTAL

20

5

19

65

H

RESIDENCIA

0

14

Sen ingresos

C.DIA

8

179 51

4.
OUTROS DATOS
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CEE MENELA

CENTRO DIA

RESIDENCIA

Con Incapacidade Legal

2

45

36

Sen Familia de Referencia

0

0

0

Familiares con Minusvalidez no fogar

3

1

1

Trastornos conductuais

32

52

37
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d.

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

17

4

2

TOTAL

32

52

37

42
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NIVEL DE DEPENDENCIA SAAD: O 69% 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 Dependencia). Un tercio deste
grupo pertencen ao nivel máis alto (maior nivel de
dependencia), nivel II.

90
77
64
51

fundación menela

39

Se contamos unicamente os casos con
resolución, a porcentaxe de usuarios incluidos no

26
13
0

Grao III sería do 86%.
Grado I

Grado II

C.E.E. MENELA

Grado III
C.DIA

en Trámite

RESIDENCIA

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

prevención da
dependencia

DIAGNÓSTICO,
ORIENTACIÓN E
ATENCIÓN
TEMPERÁ

DIAGNÓSTICO E ORIENTACIÓN

Especializado no diagnóstico dos TEA, este servizo realiza as avaliacións
empregando os sistemas de clasificación internacionalmente aceptados (DSMIV-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 Funcionamento, etc.), seguindo as Boas
Practicas recoñecidas sobre diagnóstico e detección do Autismo (Grupo
GETEA.Instituto de Salud Carlos III).

No proceso de avaliación inclúese entrevista familiar seguindo o protocolo da
entrevista ADI-R; observación directa; aplicación de probas estandarizadas para
avaliar as 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.

45
memoria 2013 fundación menela

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.

SERVIZO DE DIAGNÓSTICO
Durante o ano 2013 foron atendidos polo Servizo de Diagnóstico da Fundación Menela un total de 25
casos. As carácterísticas dos usuarios deste servizo son:
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ATENCIÓN TEMPERÁ E APOIO INTEGRAL

Natureza e fins do Servizo

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 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 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.
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O Servizo de Atención Temperá e Apoio Integral da Fundación
Menela diríxese 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.

ATENCIÓN TEMPERÁ E APOIO INTEGRAL

DATOS DE PRODUCTIVIDADE 2013
O ano 2013 significou un considerable incremento da actividade do Servizo de
Atención Temperá e Apoio Integral, o que se viu reflexado nas cifras finas de
producción.
Así, o número de sesións prestadas polo servizo experimentou un incremento
superior ao 40%, o que incrementou consecuentemente os ingresos contabilizados
nun 37%Así, mentres no ano 2012 se prestaban unha media de 162 sesións cada
mes, o ano pasado acadou unha cifra de 227 sesións mensuais, conseguíndose un
nivel de ingresos pola prestación do servizo que
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OUTRAS ACTIVIDADES DO SERVIZO

Campaña “Detección Temperá dos Trastornos do Espectro do Autismo”
Dirixida a profesionais e familias co obxectivo de que sexan capaces
de recoñecer precozmente os sinais de alerta propios dunha alteración
do desenvolvemento, sobretodo no caso dun TEA. Ponse en marcha
coa pretensión de acurtar o tempo entre as primeiras alertas e un
posible diagnóstico para poder empezar coa intervención axeitada.
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Esta campaña iniciase en febreiro de 2013 coa difusión dun triptico
informativo elaborado polos profesionais do Servizo Diagnóstico entre
outras entidades e profesionais do eido educativo e sanitario. Este
tríptico recolle os sinais de alerta no desenvolvemento do neno, que
indican a necesidade dunha avaliación específica

OUTRAS ACTIVIDADES DO SERVIZO

Formación para profesionais da Sanidade
"Signos de alerta para a detección dos TEA"

5.

AGAPap Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria
Data:
Xoves, 19 de decembro de 2013
Tema:
Signos de alerta para a detección dos TEA
Presenta: Cipriano L. Jiménez Casas
Interveñen: Pilar Pardo Cambra
Antía Fernández Castro
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Organiza: Grupo de Pediatría Extrahospitalaria de Vigo.
Lugar: Hotel NH Palacio de Vigo. Vigo
Nº destinatarios: 50 pediatras
Colaboración cóa Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica
Continúa a colaboración co proxecto de investigación Diagnóstico xenético en nenos e adolescentes con Trastornos do
Espectro do Autismo, promovido pola Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica coa colaboración do Sergas e
pola Fundación María José Jove. Ao longo deste ano realizáronse as extraccións de sangue das familias e nenos para a
posterior análise de mostras e elaboración de informes xenéticos.
Visitas
O día12 marzo o Servizo recibe a visita dos profesionais da AIA - Associação para a inclusão e Apoio ao Autista, de
Braga (Portugal)

educación
EDUCACIÓN,
DESENVOLVEMENTO
PERSOAL E SOCIAL

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL "MENELA"
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.

A intervención psicopedagóxica deséñase a partir das necesidades e
habilida-des de cada alumno, promovendo o desenvolvemento
normalizado dun currí-culo 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 ámbi-tos da vida diaria,
potenciando aquelas cunha marcada proxección social que favorecen
situacións de intercambio comunicativo.
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O centro conta con 8 unidades de educación especial concertadas pola
Con-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 esco-larización combinada con centros ordinarios de
Vigo, de forma que se ofrece a posibilidade de desenvolvemento de
habilidades comunicativas e de relación social nun entorno inclusivo.

OFERTA EDUCATIVA

ACTIVIDADES PEDAGÓXICAS
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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 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.

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.
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O APERITIVO
Abórdanse os aspectos que representan indi-rectamente
algunha das
saídas de proxección social como saber
estar en lugares públicos; elixir preferencias, ter
conductas axeitadas e re-coñecer as que non son
desexables. A súa finali-dade é axudar ao alumno a
conseguir autonomía e independencia na realización das
actividades da vida diaria.

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 de sobremesa como mostra as
súas casas
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·

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 mate-riais no galpón.

RECICLADO DE PAPEL
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Realízase o proceso de reciclado de papel abordándose os
beneficios para o medio ambiente. Reciclado o papel, emprégase
para elaborar diversos ma-teriais, como chaveiros para o
agasallo do día do pai, forrado de carpetas e encadernacións.
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SECRETARÍA, FOTOCOPIADO E PLASTIFICADO
Xestionase o correo interno, envío circulares a familias, fotocopia
de materiais adaptados e plastificación previo corte con guillo-tina/
tes-oiras.

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,
poste-riormente, levan a sede de Fundación Menela. Así tamén
realizan dis-tintos recados como ir a papelería ou outras compras
que teñan que facer para o centro.
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Este ano comenzou a actividade de aspirado, cepillado
dos asientos, limpeza das partes plásticas da
furgoneta do centro e doutro vehí-culo da Fundación
Menela. Resultou moi positiva e motivante para o
alumnado.
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LIMPEZA DE VEHICULOS

ACTIVIDADE FÍSICA
A actividade de Educación Física desenvolveuse nas instalacións
cedidas polo 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 o centro (bicicleta estática e cinta
de correr), e nas pistas de atletismo de Balaidos. A actividade de
piscina tivo lugar no Piscina Municipal de Travesas.

CLUBE DEPORTIVO MENELA
RESULTADOS 2013
CAMPIONATO GALEGO DE NATACIÓN
Data:17/04/2013
Organiza: FEGADEMPS
Lugar: A Cañiza
Participan: 8 alumnos
Resultado: 7 medallas
CAMPEONATO GALEGO DE ATLETISMO
Data:29/05/2013
Organiza: FEGADEMPS
Lugar: Vilagarcía de Arousa
Participan: 9 alumnos
Resultado: 6 medallas
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MUSICOTERAPIA
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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).

ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN SOCIAL
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Fomos ó cine, teatro, títeres, música, ofertados
por Novacaixagalicia, invitados polo Club
Alazán montaron a cabalo, saídas no bus
turístico,participación no “Correlingua” con
tódolos
centros
educativos
de
Vigo,
participación na xornada Surf integración
organizada polo Concello de Nigrán e saída
para conocer o Estadio Balaídos por dentro.
Os
nosos
alumnos
participaron
nos
preparativos da festa de Magosto, da festa de
Nadal, do Carnaval, e na conmemoración do
día 2 de abril de 2013, acudiron ó Concello ó
acto presidido polo Alcalde de Vigo, Abel
Caballero, e o Director Xeral da Fundación
Menela, Cipriano Jiménez, participando os
nenos na lectura do manifesto xunto con outros
usuarios do Centro de adultos Castro Navás.

PROGRAMA DE OCIO E LECER

As actividades de ocio e tempo de lecer que se desenvolven nos meses de verán no CEE Menela dan continuidade ao
programa educativo e terapéutico que se desenvolve có alumnado durante o curso escolar. A través das actividades de “Ocio
Xullo” e o “Campamento de Agosto”, ofrecéronse un amplo abanico de actividades lúdicas e proporcionándose diferentes
experiencias atendendo aos gustos, intereses e inquietudes individuais, contribuíndo a mellora do funcionamento cognitivo e
socio- emocional, e a mellorar a calidade de vida do alumnado do centro Menela.
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OCIO XULLO
Datas: do 1 de xullo ao 31 de xullo
Lugar: CEE MENELA (Alcabre. Vigo).
Horario: 9:30 a 13:30h.
Nº usuarios/as: 13.
Monitores/as: 6.
Idades: Desde 5 anos ata 16.

CAMPAMENTO AGOSTO
Datas: do 22 de agosto ao 26 de agosto.
Lugar: Camping Os Fieitás (O Grove. Pontevedra)
Nº usuarios/as: 14.
Monitores/as: 7.
Idades: Desde 5 anos ata 21.

PERFIL DO ALUMNADO. RESULTADOS ICAP

IDADE CRONOLOXICA

IDADE DE FUNCIONAMENTO

Está considerado como o instrumento psicométrico de referencia na avaliación das habilidades de adaptación en persoas con discapacidade

IDADE DE COMUNICACIÓN

NIVEL DE COIDADOS
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O ICAP (Inventory for Client and Agency Planning) aparece no ano 1986 baixo a dirección de Bruininks, Hill, Weatherman y Woodcock. Este
instrumento psicométrico de evaluación da conducta adaptativa foi traducido e adaptado en España no ano 1993 por Delfín Montero, do
Instituto de Ciencias da Educación (ICE) da Universidade de Deusto.

atención
adultos

ATENCIÓN
INTEGRAL
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 e
permanente, de adultos maiores de 16 anos con discapacidade psíquica severa, especialmente persoas con
Trastorno do Espectro Autista.
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.
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CENTRO CASTRO NAVÁS

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.

CARTEIRA DE SERVIZOS
COIDADOS PERSOAIS E ATENCIÓN INDIVIDUAL

6.

SERVIZOS DE SAÚDE
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Apoio nas actividades instrumentais da vida diaria
Aseo persoal diario con apoio
Servizo de transporte

Atención básica de enfermería
Control e administración da medicación
Acompañamento a visitas médicas
Programas de promoción da saúde.

SERVIZOS PSICO-SOCIAIS

REHABILITACIÓN E ATENCIÓN PSICOLÓXICA

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.

Fisioterapia e Hidroterapia
Terapia Ocupacional
Atención Psiquiátrica e Psicolóxica
Estimulación Sensorial
Empresa Castro Navás SL de inserción

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

ÁREAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN
OCUPACIONAL E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL
Non podemos falar de inclusión social plena e calidade de vida das
persoas con autismo se non existe o traballo

O desenvolvemento de competencias sociolaborais
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 hortofruticultura biolóxica, animais e xardinería; artesanía
con velas e xabróns, papel reciclado e tear; conservas
e marmeladas e lavandería industrial.
O proceso formativo implica:
1. Formación en habilidades laborais e procesos
de traballo

2. Adaptación do posto de traballo.
Atender a intereses, motivacións e competencias individuais, incorporando
adaptacións
(estruturación tarefas, tempos e espazos; apoios
físicos, verbais e visuais; traballo en positivo) co fin
de
comprender
o
sentido,
proceso
e
funcionalidade das tarefas.
Castro Navás nace baixo o lema de que a única inclusión posible non
pode ser outra que a través do traballo. Atendendo a gran
variabilidade que existe dentro do noso colectivo, a abordaxe dos
procesos de inclusión sociolaboral implica considerar todas as
fórmulas que posibilitan que as persoas desenvolvan un traballo
funcional, adaptado as súas capacidades e nas condicións o mais
normalizadas posibles.

3. Formación en habilidades sociais e comunicativas.
4. Proxección Social.
O proceso complementase con actividades
na contorna comunitaria: compra do material
para obradoiros e entrega do produtos elaborados.
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Aptitudes laborais (coordinación, motricidade,
memoria, comprensión); hábitos (ritmo de traballo,
hixiene persoal); seguridade no traballo.

FORMACIÓN E EMPREGO

Convenio colaboración con Frutas Nieves
O

12 de xullo Fundación Menela e empresa "Frutas

Nieves" presentaron un acordo de colaboración para
apoiar as persoas adultas con autismo do centro Castro
Navás na súa actividade laboral. A colaboración xurde
desde o compromiso de ambas organizacións para
apoiar e promover a inclusión sociolaboral das persoas
con Trastornos do Espectro Autista.
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Con este proxecto Frutas Nieves comercializará en catro
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dos seus establecementos as marmeladas que se
elaboran no centro de adultos Castro Navás, do que é
titular a Fundación Menela. No acto acto de presentación
do proxecto interviu o director xeral da Fundación
Menela e Juan Andonegui Freire, en representación do
grupo Frutas Nieves, acompañados pola dirección do
centro, a responsable do proxecto, Antía Fernández, e
traballadores e traballadoras da área de Conservas e
Mermeladas de Castro Navás SL, da Fundación Menela.

Mantense a colaboración coa empresa Embalajes Armando S.L.U. no proxecto de emprego con apoio

Un ano despois da sinatura do convenio suscrito polo
Xerente de Embalajes Armando S.L, D. Agapito Costas,
e o Director Xeral da Fundación Menela e Vicepresidente
da Federación Autismo Galicia, D. Cipriano L. Jiménez
(31 xullo2012), mantense vixente a colaboración entre a
empresa e ambas entidades que favorece un espacio
para a formación e traballo de persoas adultas con TEA e
o desenvolvemento das competencias sociolaborais,

70

mellorando a súa empleabilidade futura
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Na actualidade cinco persoas realizan todo o proceso de
elaboración de tapas transparentes para as caixas de
mariscos e moluscos da empresa Embalajes Armando
S.L.U. de xeito autónomo, e seis participan nas
actividades de recollida e entrega de material na propia
empresa que está abicada no Porto Pesqueiro de Vigo.

PROMOCIÓN SA SAÚDE. BENESTAR FÍSICO E ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

FISIO-TEA
Fisioterapia para persoas con Trastornos do Espectro Autista

Fisio -TEA enmárcase dentro das actuacións de Fundación Menela
en materia de promoción da saúde e benestar físico. O programa, no
que

participaron

usuarios

da

Fundación,

desenvólvese

nas

instalacións do centro Castro Navás (Sala de Fisioterapia, Sala de
Psicomotricidade, Ximnasia e Piscina) e nel se abordaron os
problemas físicos e motores que detectados nas valoracións
déficit na forma física, capacidades físicas básicas, alteracións na
estática e alienación corporal, to muscular). A Consellería de
Sanidade apoiou o proxecto dentro da convocatoria de programas de
carácter sociosanitario.
O obxectivo do meso foi potenciar e manter o movemento corporal e
a función motora, a habilitación e a rehabilitación buscando unha
maior funcionalidade e independencia, e unha maior calidade de vida
tanto para a persoa con TEA como para a súa familia.
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individuais (alteracións no desenvolvemento de patróns motores,

PROMOCIÓN DA SAÚDE PARA PERSOAS CON AUTISMO
Proxecto financiado pola Deputación de Pontevedra , a través das
subvencións dirixidas ás Entidades de Iniciativa Social, no marco da
prestación de Servizos Sociais de Atención Especializada.
Promoción da Saúde é un proxecto preventivo dirixido aos 52
usuarios/as do Centro de Día e Residencial Castro Navás coa
finalidade de facilitar o acceso aos diferentes recursos sanitarios e
promover a adquisición de hábitos de vida saudables, indicindo na
prevención do deterioro da saúde e do envellecemento prematuro.
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O obxectivo do meso foi potenciar e manter o movemento corporal e
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a función motora, a habilitación e a rehabilitación buscando unha
maior funcionalidade e independencia, e unha maior calidade de vida
tanto para a persoa con TEA como para a súa familia.

VISITAS MÉDICAS 2013
· Hospital Xeral/Povisa: 24 (urxencias o citas médicas)
· Centro de Saúde Val Miñor: 31
· Odontoloxía Centro Saúde Val Miñor: 11
· Odontoloxía Santiago de Compostela: 6
· Psiquiatria Centro de Saúde Valmiñor: 1

II Xornada de Surf Integración
Datas: 2 e 28 de maio de 2013
Organiza: Club Surfeiros e Federación Gallega de Surf
Colabora: Concello de Nigrán

Usurios/as do Centro Castro Navás, xunto cos de CEE
Menela

e

outros

centros

da

área

metropolitana

participaron nunha xornada co obxectivo de fomentar a
incluisón social, difundir o deporte entre as persoas con
no medio acuático.
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discapacidade intelectual e axudarlles a desenvolverse

EXPRESIÓN ARTÍSTICA

Pintura
ARTEfactos: dinamitando prexuizos desde a integración
Día: 7-28 de febreiro de 2013
Lugar: Colexio de Fonseca da Universidade de Santiago
Organiza: CampUSCulturae
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A Fundación Menela participa na exposición ARTEfactos, un espazo adicado
ao arte e á discapacidade, organizada por CampUSCulturae, o proxecto de
integración e cultura da Universidade de Santiago de Compostela, que
permanecerá aberta ata o día 28 de febreiro no Colexio de Fonseca da USC.
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Baixo o lema “Dinamitando prexuízos desde a integración”, a exposición
pretende ser un espazo para a crítica, a mudanza e a rebeldía a través de
diferentes expresións artísticas. Nela participan a Fundación Menela, a Rede
Museística Provincial de Lugo, a Asociación Diversos de A Coruña, o Museo de
Bellas Artes de Murcia e a Unidad de Demenecias do Hospital Universitario
“Virgen de la Arrixaca” tamén de Murcia.
O acto de inauguración estivo presidido polo Reitor da Universidade de
Santiago Juan J. Casares e nel daranse cita a Secretaria Xeral de Política
Social da Xunta de Galicia Coro Piñeiro, Cipriano L. Jiménez como Director
Xeral da Fundación Menela e Vicepresidente de Autismo Galicia e
representantes das diferentes entidades participantes e da organización. Ao
término, a Compañía 5s da Asociación Cultural Diversos ofreceu a actuación
Míranos, baixo a dirección de Carlota Pérez. Como parte do acto de clausura da
exposición , a Orquestra Castro Navás, composta por usuarios do Centro,
actuou o día28 de febreiro no Colexio de Fonseca.

Olladas dende a diversidade
Iniciativa da Fundación Menela, presentada no espazo
expositivo ARTEfactos en febreiro de 2013, que recolle a obra
pictórica de Yolanda Manrique e Luis Eduardo González. Esta
obra xa fora exposta anteriormente na cidade de Vigo e
premiada na 4ª e 5ª edición da Art Exhibition of People with
Autism (Colour dialogues) organizadas por Autismo Europa
en Italia e Noruega.
Participación na VI Exposición Internacional de Arte para
Persoas con Autismo “El Autismo y su Huella”

No acto de clausura contou coa actuación dos músicos
da Orquestra Castro Navás
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Música
I Festival da Integración Galicia Social – INMAGO
Día: Martes 7 de maio de 2013
Lugar: Auditorio Novacaixagalicia (Marqués de
Valladares) Organiza: Agrupación Galicia Social.
A orquestra Castro Navás foi a encargada de pechar o festival da
integración Galicia Social, no que participaron distintas agrupacións
artísticas da cidade de Vigo. Para este acto, a orquestra estivo
composta polos seguinte integrantes:
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- Carlos Veiga (dirección e guitarra)
- Sergi Massana (teclado)
- Óscar Vázquez (flauta)
- Marta Alonso (percusión)
- José Ángel Sanromán (metalófono)
O repertorio preparado para esta ocasión fomáronno as seguintes
pezas: "Vals de Amelie" (composta por Yann Tiersen), "Axéitame as
polainiñas" (tradicional) e "Mr. Bobby" (Manu Chao)

Convenio de colaboración coa ETRAD
Seguindo a tradición de anos anteriores, o 2 de outubro recibimos
a visita dos profesores e alumnos da Escola Municipal de Música
Folk e Tradicional de Vigo (ETRAD), que dirixe Rodrigo Romaní.

TEATRO
Actividade do grupo "T.E.A.tro" do Centro Castro Navás
Data inicio: Mércores, 2 de outubro de 2013
Lugar: Centro Castro Navás
Financia: Asociación de Familias "Castro Navás" e Deputación
Provincial de Pontevedra
Baixo a supervisión do Doctor en CC. da Educación, Ermel Morales,
a Licenciada en Arte Drámatico Catuxa García Moure encargouse
das actividades de teatro, na que participaron como convidados
alumnos da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
A actividade desenvolveuse ao longo dos meses de outubro e
novembro.
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O grupo “T.E.A.tro” de Castro Navás naceu no ano 2008 por
iniciativa de Ermel Morales e có apoio da APA Castro Navás. Ata o
momento teñen montado a obra “O Cabalo Coxo” e o Programa de
Educación Vial. Na actualidade, as actividades céntranse na
creación de atmósferas e sensación, e o desenvolvemento da
motricidade do grupo.
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OCIO E LECER

Programas de Ocio e Respiro Familiar 2013
A área de ocio e tempo de lecer ofrece un amplo abano 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.
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O programa, que se desenvolve ao longo de todo o ano, conta con
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financiamento do Goberno de España a través da Asignacion
Tributaria do IRPF

Ocio e Respiro Familiar da Federación Autismo Galicia
Durante o mes de agosto desenvolveuse no Centro Castro Navás o programa de ocio da Federación Autismo Galicia. As
actividades durante este periodo organizáronse atendendo aos intereses e gustos dos participantes, persoas con TEA de
distintas entidades da nosa Comunidade, quenes poideron disfrutar dos recursos naturais da zona onde se atopa o centro
Castro Navás.
Visitas ao xardín botánico da Fundación Sales de Vigo, ao parque zoolóxico de Vigo, sendeirismo polo parque forestal de
Beade, caminatas e merendolas na mancomunidade do Val Miñor e polos aredores do centro Castro Navás, praia e
piscinas (Praia América e Samil); xogos de pelota no xardín de Castro Navás e sesións de cine.
- 1ª Quenda: do 29 de xullo ao 9 de agosto - Destinatarios: 6 nenos e nenas de 6 a 16 anos.
- 2ª Quenda: do 19 ao 30 de agosto - Destinatarios: 6 nenos e adolescentes a partir dos 16 anos

SPA- Moaña
Día: 13 de febreiro
Participan: 4 usuarios de Residencia
Organiza: APA Castro Navás
Programa de Equinoterapia para persoas con TEA
Día: do 18 ao 23 de marzo
Participan: 2 usuarios
Organiza: Federación Autismo Galicia
Día da Terra 2013: “O rostro do cambio climático”
Día: 22 de abril de 2013
Lugar: Areal de Patos (Nigrán)
Organiza: Concello de Nigrán.

SPA- O Grove
Día: do 24 ao 26 de maio
Lugar: Hotel Bosque Mar
Participan: 8 usuarios
Organiza: APA Castro Navás

Fins de Semana no Edificio CAMI
Día: 1 e 2 de xuño; 29 e 30 de xuño
Participan: 5 usuarios
Organiza: APA Castro Navás

SPA- O Grove
Día: 7 e 8 de setembro
Participan: 4 usuarios
Organiza: APA Castro Navás

Día: do 8 ao 14 de setembro
Participan: 3 usuarios
Organiza: Federación Autismo Galicia.

SPA- O Grove
Día: 5 e 6 de outubro
Participan: 4 usuarios
Organiza: APA Castro Navás
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Campamento Autismo Galicia
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RELACIÓNS PÚBLICAS E ACTOS INSTITUCIONAIS

12 de febrero de 2013. AIA. Asociación para a Inclusión e Apoio
Autista
Visita a Rede de Servizos de Fundación Menela do equipo
técnico da asociación portuguesa AIA.
9 de setembro de 2013. Visita de Carmen Molina, presidenta da
asociación Sinteno para a inclusión social e María José Porteiro,
reoñecida pola súa actividade na comunicación e política

8.

municipal e internacional.
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16 de setembro de 2013. Visita de Rosa Iglesias Alonso e
Fernando Crespo Díaz, Xefa de Servizo e Responsable no
Subdirección Xeral da Promoción de Autonomía Persoal da
Consellería de Traballo e Benestar.
19 de decembro de 2013. Marta Gallardo. Inspección fiscalía.
Reunións coas familias: 21 de xuño e 20 de decembro
.

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
eidos que deberá abordar o Plan de Formación; un plan flexible e
dinámico dirixido a todo o equipo de profesionais e voluntarios,
comprometido coa misión, visión e valores, e coherente có resto de
políticas da Fundación Menela.
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esixencias que recolle o XIV Convenio Colectivo Xeral de Centros
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FORMACIÓN RECIBIDA
Formación Recibida

Formación Interna
SERVIZOS

Nº

DURACIÓN

Aplicación FAGNET

Rede Menela

6

2

Entorno web LOPD. Fundación Menela

Rede Menela

5

2

Mas Social. Programa para o fortalecemento da xestión no terceiro sector.

Rede Menela

5

45

Administración

1

40

1

8

2

2

2

3

2

4

1

4

1

32

9

50

XESTIÓN E LIDERADO

Fundación Barrié e Fundación PWC
Deseño páxinas web. Instituto Galego de Formación

Central

84

Plan Xeral de Contabilidade para Fundacións e Entidades declaradas de
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Utilidade Pública. Algalia
Xornada laboral e novidades telemáticas. FREMAP e Wolters Kluwer

Administración
Central
Administración
Central

Avaliación por competencias conforme o XIV convenio de discapacidade.
Algalia
Proxecto Europeo ECETIS “Avaliación competencias Europa: Esquema
Común Formación Integrado” Universidade Vigo
Plan de Actuación. Algalia

Administración
Central
Administración
Central
Administración
Central

Habilidades Directivas para a Xestión de Persoas e a Implicación có Cliente.
Alides
Xestión de recursos humanos por competencias. Método Consultores

Administración
Central
Administración
Central

ACCIÓNS FORMATIVAS

SERVIZOS

Nº

DURACIÓN

INTERVENCIÓN TRASTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO
Visión Compartida sobre o Autismo; Intervención, necesidades e apoios;
Metodoloxías Especificas. Fundación Menela.
Centros de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá. Centro

DV;

6

8

DV e SAI

8

16

DV e CEE

3

4

SAI

2

13

CEE

5

30

SAI

1

12

3

8

SAI

1

8

CEE

2

10

CEE

3

SAI

CASTRO NAVÁS

Educativo e Terapéutico CARRILET.
Obradoiro de Síndrome X-Frágil. Escola Galega de Saúde
PECS. Picture Exchange Communication System. Pyramid Educational
Consultants
Recursos dixitais na aula. CCOO
Manexo condutual en persoas con TEA. Asociación INFORTEA
Trastornos do Neurodesenvolvemento. Policínico EBAM

I Xornada de Inclusión Educativa “De a utopía a realidade”
Ferramentas para a inclusión. Asociación Por Dereito.
Promoción e prevención de riscos na saúde da persoa con TEA:

DV; SAI, CEE

* 1

5

Atención Temperá para nenos e nenas con TEA; CARRILET

DV; SAI, CEE

* 20

5

Autismo con discapacidade Intelectual Grave. Doctora Rita Jordan

DV; SAI, CEE

6

14

aplicacións prácticas. Autismo Galicia

Trastorno Mental Grave. SERGAS
Curso profesionais de atención a persoas con TEA (Proxecto
transnacional europeo HIPE4ASD)

CEE
CEE e Castro
Navás

3
12

20
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Intervención en síndrome de Asperger. Asociación BATA

DV e SAI

FORMACIÓN IMPARTIDA
Formación Impartida

Formación Interna

CURSOS IMPARTIDOS NOS NOSOS CENTROS
Estancias Formativas Rede Menela
CEE Menela

Facultade de

Psicoloxía

da

Universidade

(2), Máster en Necesidades Educativas

de

Santiago de Compostela

Específicas

de

Apoio

Educativo

da Universidade de Vigo (2) e Colexio San José de la Guía "Módulo de
Integración Social" (2).
Centro Castro Navás

86

Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións
Método

Consultores

(2);

sociais.

Animación sociocultural. IES Primeiro de

Marzo – Baiona (1)
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Cursos AFD financiados pola Xunta de Galicia
Entre outubro e decembro de 2013, o Centro de Formación para profesionais da
Fundación Menela impartiu. nas súas instalacións do Edificio CAMI, dúas (2)
accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas desempregadas (AFD).
Ambas accións formativas corresponderon ao curso "Atención Especializada a
Enfermos de Alzheimer" con unha duración de 293 horas, cada únha.

FORMACIÓN IMPARTIDA

CURSOS IMPARTIDOS NO EXTERIOR

Curso de Asperger
Data: 28 de maio de 2013
Organiza: CEFORE Pontevedra L
ugar: CEIP Lourido. Poio
Imparte: Ana Rodríguez e Berta Meijide

Os SAAC en Educación Infantil
Data: 19 febreiro, 5 marzo de 2013
Organiza: Centro EI Vagalume
Lugar: Vilagarcía de Arousa
Imparte: Ana Rodríguez e Berta Meijide

Master en Avaliación e Interv. Temperá
Data: 8 e 9 de xuño de 2013
Organiza: Universidade Santiago Compostela.
Lugar: Facultade de Psicoloxía.
Imparte: Cipriano L. Jiménez; Estrela Vázquez;
Ana Rodríguez e Berta Meijide.
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Data: 25 de setembro de 2013
Organiza: Colexio Miralba
Lugar: Vigo
Imparte: Ana Rodríguez e Berta Meijide
2º
Master
Necesidades
Educativas
Especificas de Apoio Educativo
Data: 28 de novembro, 2 e 9 de decembro.
Lugar: Universidade de Vigo
Imparte: Ana Rodríguez y Berta Meijide

Atención Educativa a alunos con TEA
Data: 11 de decembro de 2013
Organiza: CEIP CARBALLAL.
Lugar: Vigo

Signos de alerta para a detección dos TEA
Data: 19 de decembro
Organiza: AGAPap
Lugar: Vigo
Imparte: Pilar Pardo Ana Rodrígz. e B. Meijide
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Charla sobre Autismo

3

indicadores de desempeño
unha organización con futuro

orzamento 2013

liquidación do

1.

1.474.429,20

1.379.408,52

106,89%

Prestación Servizos

250449,91

335.600,00

74,63%

Outros gastos correntes

408.280,76

320.983,48

127,20%

19.635,13

30.100,00

65,23%

258.904,35

155.000,00

167,04%

2.411.699,35

2.221.092,00

108,58%

431.400,95

458.879,00

94,01%

1.001.374,00

980.413,00

102,14%

Consellería Educación

39.062.41

63.452,00

61,56%

Consellería Traballo- Emprego

604.87460

566.693,00

106,74%

Consellería Traballo - Formación

52.621,03

0,00

-

Outras Admons. Públicas

25.942,10

32.655,00

79,44%

Outros Ingresos

104.648,71

9.000,00

1.162,76%

Subvención Traspasadas a resultado exerc.

241.523,57

132.500,00

182,28%

2.501.447,37

2.243.592,00

111,49%

Gastos de Persoal

Gastos Financeiros
Amortizacións e Provisións
TOTAL GASTOS

Cotas Usuarios
Consellería Traballo-Benestar

TOTAL INGRESOS

9.
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%

fundación menela

Orzamento
aprobado

memoria 2012

Resultado
ano 2013

Comentario á liquidación do orzamento 2013

92

Ingresos previstos

Gastos 2013

Gastos previstos

memoria 2012
fundación menela
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Ingresos 2013

Comparando os resultados económicos do ano 2013
coas
previsións
aprobadas
pola
dirección
observamos desvios importantes, tanto na partida de
ingresos como degastos, que atenden á
particularidade propia dunha gran diversificación da
nosa actividade, así como á depeencia que temos de
un único financiador, a Xunta de Galicia, tal como
acontece na totalidade das organizacións do noso
sector.
As deviacións máis salientables correponden á
concesión de dous cursos AFD por parte da
Consellería de Traballo, o que supón uns ingresos de
mais de 50.000 euros que non estaban
contemplados. Os ingresos extraordinarios, debidos
á actividade de organización de cursos para
terceiros, tamén aportaron case 100.000 euros que
non estaban contemplados no inicio. Por suposto,
estos ingresos teñen a súa correspondencia directa
no incremento dos gastos, sobre todo a partida de
persoal, que experimentan no seu conxunto un
incremento superior ao 8,5 %
O balance final deixa un beneficio de actividade de
case 90.000 euros, que permitiu acometer
investimentos por importe próximo aos 30.000,
quedando un resultado positivo de 60.715 euros

2.

balance de

situación
ACTIVO
Activo Non Corrente
Inmobilizado Intanxible
Inmobilizado Material
Investimento a longo prazo

Activo Corrente
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

2012

5.539.701,82

5.771.631,15

2.377,18
5.453.954,64
83.370,00

314.584,98

3.243,82
5.685.017,33
83.370,00

196.408,44
93.771,30
47.811,59
3,25
4.806,38
50.015,92

5.854.286,80

5.968.039,59

5.284.979,31

5.432.754,86

252.808,62
5032.170,69

163.060,60
5.269.694,26

PATRIMONIO NETO e PASIVO
Patrimonio Neto
Fondos Propios
Subvencións, doazóns e legados recibidos

66.124,22

72.137,55

Débedas a longo prazo

24.053,37
42.070,85

30.066,70
42.070,85

Pasivo Corrente

503.183,27

463.147,18

Débedas a curto prazo

332.899,11
170.284,16

310.950,50
152.196,68

Débedas a longo prazo entidades de crédito

Acredores comerciais e débedas a pagar
TOTAL PATRIMONIO NETO e PASIVO

5.854.286,80

5.968.039,59

fundación menela

Pasivo Non Corrente

9.

memoria 2012

101.303,62
100.689,23
3,25
12.917,18
99.671,70
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TOTAL ACTIVO

2013

ano 2013
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PASIVO
......
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3.

ANO 2013

ANO 2012

ANO 2012

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

1.512.111,80

1.362.632,02

736.826,96

681.709,59

1.645,25

46.242,04

TOTAL INGRESOS EXPLOTACION

2.250.584,01

2.090.583,65

(1.493.733,10)
(503.692,83)
(132.132,96)
(9.755,64)

(1.459.901,13)
(517.889,98)
57.671,76)
(2.416,29)

TOTAL GASTOS ACTIVIDADE

(2.139.314,53)

(1.980.207,40)

(257.069,35)

(142.246,27)

249.123,57

127.517,03

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

103.323,70

95.647,01

RESULTADO FINANCEIRO

(13.575,68)

(15.566,79)

Amortización do Inmobilizado
Subvenc. e doazóns traspasadas ao rtdo. exercicio

RESULTADO DO EXERCICIO

89.748,02

80.080,22
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Persoal
Outros Gastos da Actividade
Aprovisionamentos
Axudas monetarias e otros
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Debido ao extraordinario incremento dos
ingresos, o resultado final de explotación viuse
incrementado nun 8,02 % sobre o ano 2012,
xa de por si extraordinario. A esto engádeselle
unha reducción dos custes financeiros, co que
o resultado final do exercicio acada as portas
dos 90.000 euros, que supón un incremento
dun 11,16% sobre o resultado do ano anterior.

resultados

memoria 2012

Abundando no que vimos dicindo nos últimos
anos, a conta de resultados do exercicio 2013
pon de manifesto unha vez mais, tal como
sucedera nos últimos catro anos, que a nosa
organización 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.

conta de

indicadores socio-laborais
1 . perfil

dos equipos

COMPOSICIÓN XERAL
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. Consecuentemente, a entidade non cumpriría
este equilibrio., que ven xustificado pola tradicional incidencia
do traballo feminino na actividade de coidados a persoas
dependentes.

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.

fundación menela

Por departamentos, a presenza feminina faise mais notable en Apoio
Psicosocial (100% de mulleres) e Educación (88% de mulleres). A
presenza masculina é especialmente notable no Centro de Día, onde
os homes acadan mais do 36% da plantilla.
Mais da metade das mulleres da Fundación traballan no Centro
Educativo e no Centro de Día (entre os dous, o 54%). En homes, case
dous tercios traballan no en Centro de Día e na Residencia

da
en
de
do
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COMPOSICIÓN POR DEPARTAMENTOS

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

memoria 2012

COMPOSICION POR NIVEIS DE RESPONSABILIDADE
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Ano 2013. Distribución do persoal por sexos.

%r
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2. condicións laborais: contratos

profesionais

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

6
2
16
17
16
6

99

61

No que se reﬁre ao tipo de relación laboral, o 82% dos contratos da entidade son contratos indeﬁnidos, mentres que o resto
corresponden a algunha das modalidades de contratación temporal. Esto supón un salto cualitativo importante, si se compara co
ano 2012, cando a porcentaxe de contratación indefinida era o 70%.
No referente aos contratos indeﬁnidos, no Centro Castro Navás a relación de contratación indeﬁnida sobre a temporal é de 3:1(70%
de contratos indefinidos). No centro Menela prodúcese un importante avance na calidade dos contratos despois da campaña de
tranformacións levada a cabo durante o ano. Así o perfil pasa do 60% de contratación indefinida que había no 2012 ao 88% que hai
na actualidade.

fundación menela

Igual que sucedera no ano anterior, a ﬁnais de 2013 a Fundación Menela contaba cun total de 61 profesionais, distribuidos nos
distintos centros e servizos. Deles, mais da metade (54%) traballaban no Centro de Día e Residencia para adultos “Castro Navás”,
mentres que o 26% facíano no Centro de Educación “Menela”.
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Ano 2013. Distribución de contratos indeﬁnidos-temporais por
departamentos

memoria 2012

Ano 2013. Distribución do persoal por servizos

3.

condicións laborais:

xornada

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.

100
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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.

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 en exercicios futuros. Unha táboa cos principais indicadores
pódese consultar no reverso desta mesma páxina.

fundación menela

memoria 2013 fundación menela

memoria 2012

A nosa entidade fai un importante esforzo económico, traducido en
custes e horas de adicación, por manter un sistema de calidade
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
satisfacción das persoas ás que prestamos servizo.
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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)

memoria 2012
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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

Inauguración da exposición ARTEfacto: dinamitando prejuicios desde la integración
Infoautismo
07 de febreiro de 2013
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Aartefactodinamitando-prexuizos-desde-a-integracion&catid=52%3Acatnovas&Itemid=74&lang=es
Benigno Campos elabora unha superpaella en Menela
Os alumnos exerceron de piques á beira do mediático cociñeiro de Larpeiros.
La Voz de Galicia
07 de febreiro de 2013
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/02/07/benigno-campos-elabora-superpaella-fundacionmenela/00031360240276661281278.htm?idioma=galego
Benigno Campos prepáralles unha paella aos escolares
07 de febreiro de 2013
http://www.crtvg.es/informativos/benigno-campos-prepara-unha-paella-aos-escolares-526413

105
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Televisión de Galicia

Larpeirada no CEE Menela Faro de Vigo 07 de febreiro de 2013
http://www.farodevigo.es/servicios/lupa/lupa.jsp?
pIdFoto=3847651&pRef=2013021300_5_756633__Opini on-paella-Menela

ARTEfactos, exposición pola integración das persoas con discapacidade
Televisión de Galicia
11 de febreiro de 2013
A Orquestra Castro Navás clausura a mostra ARTEfactos
Infoautismo
27 de febreiro de 2013
http://www.autismogalicia.org/index.php?
option=com_content&view=article&id=184%3Aa-orquestra-castro-navas-
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clausura-a-mostra-artefactos-en-santiago-decompostela&catid=52%3Acatnovas&Itemid=74&lang=gl
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Menela, Escolas Proval, Bolos da Carrasca y Racing de Vilariño, premios Nigrán 2013
El Concello reconoce además el mérito empresarial de la zapatería La Rápida y distingue la innovación de la firma Marina Instruments - Los
galardones se entregarán el 10 de mayo . Faro de Vigo do 11 de marzo de 2013
http://www.farodevigo.es/comarcas/2013/03/10/menela-escolas-proval-bolos-da-carrasca-racing-vilarino-premios-nigran-2013/771341.html

Cipriano JJiménez: ´La intervención precoz es la mejor esperanza de futuro´ Faro de Vigo 28 de marzo de 2013
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/03/28/cipriano-jjimenez-intervencion-precoz-mejor-esperanza-futuro/781623.html

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE O AUTISMO
Un espacio social para el autismo
Dos programas pioneros de inclusión laboral y sanitaria promueven la normalización social de las personas afectadas por este trastorno,
más de tres mil en Galicia
Faro de Vigo 28 de marzo de 2013
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/03/28/espacio-social-autismo/781622.html
Xovenes con autismo demostran as súas
cualidades en Vigo
Via Televisión
02 de abril de 2013
https://www.youtube.com/watch?
v=wdIGQ26EnlE

gración
Atlántico Diario 02 de abril de 2013
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/menela-recuerda-cada-150-ni
nos-tieneautismo/20130403010020000836.html

Telexornal – Galicia 02/04/13 (min 22:38)
02 de abril de 2013
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telexornal-galicia/telexornal-galicia-01-04-13/1743609/
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Atenden a 149 usuarios e piden á sociedade que axuden a inte

Un puzle por el autismo en Vigo
Los integrantes de la Fundación Menela participaron hoy en un acto para conmemorar
el día de esta enfermedad
La Voz de Galicia 02 de abril de 2013
http://www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2013/04/02/puzle-autismovigo/01101364916257190134777.htm#.UVsLTQR4QWg.facebook

Confeccionaron un puzzle xigante e deron un concerto no día mundial deste
trastorno, ao que sumou o alcalde vigués.
Menela afirma que detrás do autismo hai 'capacidades'
En Vigo calcúlase que hai entre 600 e 1.000 personas con un trastorno do espectro autista,
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en algún caso sen diagnosticar, mentras que en Galicia son 5.400 casos e van en aumento.
Atlántico Diario

03 de abril de 2013
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http://www.atlantico.net/articulo/vigo/menela-afirma-detras-autismocapacidades/20130403060007000966.html
Aída, nai de Sergi: ´O máis importante é que sexan felices; así se conseguen os demais
logros´ Faro de Vigo 03 de abril de 2013
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/04/03/aida-madre-sergi-importante-seanfelices-logros/784121.html
O autismo alza a súa voz pola inclusión
Faro de Vigo 03 de abril de 2013
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/04/03/autismo-alza-voz-inclusion/784120.html

O Centro de Educación Especial Menela recibiu onte a visita do alcalde de Vigo, Abel Caballero, a
tenente de alcalde, Carmela Silva e a concellala Isaura Abelairas.
Faro de Vigo
07 de maio de 2013
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2013/05/07/alumnos-centro-menela-reciben-visita-alcalde/805261.html

O colexio Menela da clase este curso a 32 alumnos con autismo
Atlántico
07 de maio de 2013
http://www.atlantico.net/articulo/vigo/colegio-menela-da-clase-curso-32-alumnosautismo/20130508085949005535.html

PREMIOS NIGRÁN

Artigo de Cipriano L. Jiménez, Director Xeral da Fundación Menela, co motivo dos Premios Nigrán

Faro de Vigo
10 de maio de 2013
http://www.farodevigo.es/opinion/2013/05/10/premios-nigran-2013/807310.html

O Centro Castro Navás recibiu o Premio Nigrán ao mérito social
Faro de Vigo
12 de maio de 2013
http://www.farodevigo.es/empresas-en-vigo/2013/05/11/seis-ejemplos-nigran/808129.html

Premios Nigrán 2013, recoñecemento o labor social
Atlántico
12 de maio de 2013
http://www.atlantico.net/noticia/241620/nigran/premia/entidades/locales/labor/social/
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2013.
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COLABORACIÓN ENTRE FRUTAS NIEVES e FUNDACIÓN MENELA
11.07.2013
Faro de Vigo
Personas con autismo logran comercializar mermelada artesana en fruterías de Vigo. Frutas
Nieves apoya a la Fundación Menela
http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2013/07/11/personas-autismo-logran-comercializarmermelada/843588.html
12.07.2013
Atlántico
Adultos con autismo venden mermeladas en las fruterías
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Página Federación Autismo Galicia
Fundación Menela y Frutas Nieves colaboran para comercializar las mermeladas elaboradas por
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personas con autismo
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=239%3Afundacion-menelae-frutas-nieves-colaboran-para-comercializar-marmeladas-elaboradas-por-persoas-conautismo&catid=52%3Acatnovas&Itemid=74&lang=gl

13.07.2013
Faro de Vigo
Mermeladas Solidarias
Menela y Frutas Nieves ofrecen su apoyo a personas con autismo
http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2013/07/13/mermelada-solidaria/844820.html

La Voz de Galicia
La Mirilla
Mermeladas Especiales. Frutas Nieves venderá en varios de sus locales las mermeladas de
menela.

Fundación Menela no acto do Día Internacional das Persoas con Discapacidade organizado polo
CERMI Galicia Infoautismo 3 de decembro de 2013
http://www.autismogalicia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=280%3Ao-cermi-galiciapresenta-as-suas-demandas-en-defensa-dos-dereitos-a-inclusion-e-o-benestar-dadiscapacidade&catid=52%3Acatnovas&Itemid=74&lang=gl

http://www.crtvg.es/informativos/celebramos-o-dia-da-discapacidade-709352
4 de decembro de 2013 Diario de Arousa
Diario de Ferrol El correo gallego
La opinión A Coruña

De Boa Man

Príncipe vuelve a disfrutar del mercadillo solidario De boa man
De 10 a 20.00 horas habrá carpas con artesanía de asociaciones de discapacitados

10 de decembro de 2013
http://www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2013/12/10/boa-man-vigo/01101386698445673852540.htm
Outros
cousas de val miñor
Revista de información local
Artigo do Centro de Día e Residencial Castro Navás (páxinas 10 e 11)
METRÓPOLI
Vía Televisión
Presentación da Rede de Centros e Servizos de Fundación Menela
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La Voz de Galicia

organizacións e institucións que colaboran

Entidades colaboradoras

Entidades financiadoras

fundación menela
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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

