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No ano 2018 celebramos o noso 10º
aniversario. Cumprimos 10 anos traballando para
visibilizar a importancia da prevención social,
centrando a nosa labor preventiva en 3 liñas
estratéxicas:
Unha primeira liña de traballo, na que formamos
e implicamos a nenos e nenas en accións
solidarias como ferramenta preventiva ante
condutas de risco.
Unha segunda de orientación a persoas
desempregadas, ás que acompañamos no proceso
de busca ou mellora de emprego como
ferramenta de inclusión e de prevención da
vulnerabilidade.
E unha última liña de atención a persoas reclusas
e ex-reclusas, fomentando entre elas as súas
competencias laborais e persoais como medida de
prevención da reincidencia no delito e de
reinserción social.
Neste ano 2018 pechamos unha etapa xa que
Raquel Crespo, fundadora e presidenta da
entidade dende o ano 2008, inicia un novo
camiño deixando o seu cargo e traballo en APES.
Solo nos resta agradecerlle a súa labor e guía
durante estes 10 anos, desexándolle moita sorte
na súa nova etapa.
GRAZAS Raquel!!

A etapa da infancia e adolescencia é fundamental

Programa
Escola Viva

para a adquisición de valores prosociais. É por eso que
no Programa Escola Viva, potenciamos nos nenos e

nenas o seu talento persoal e social, ao mesmo tempo
que investigan e coñecen necesidades reais do seu
entorno acadando solucións para melloralo.
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DETECTIVES SOCIAIS
Coa colaboración do Colexio Concepción Arenal de Ourense, formamos a nenos e

alumnos e alumnas

nenas de 5º de primaria como "Detectives Sociais".

6

A temática escollida para investigar foi a da violencia filio parental, traballando
cos rapaces e rapazas mediante o xogo, o fomento das relacións familiares
positivas.

docentes

Como resultado, o alumnado participante realizou, cos coñecementos adquiridos
ao longo do proxecto, un video destinado a pais e nais con consellos para previr
os comportamentos violentos no ámbito da familia.

1

acción social
de sensibilización

INVESTIGADORES SOCIAIS

Colaborando coa Fundación Barrié, puxemos en marcha na cidade de

76

Ourense as iniciativas #Senlumes e #Senvandalismo. Alumnos e

alumnas de 5º de primaria e 2º da ESO do colexio Divina Pastora
participaron en distintas sesións onde se familiarizaron e

alumnos e alumnas

coñeceron causas e consecuencias dos delitos forestais e do

vandalismo. Deseñaron e puxeron en marcha 4 accións de sensibilización

entre as que destacamos o intercambio de coñecementos con máis de 100
alumnos e alumnas do colexio Hipatia FUHEM de Rivas Vaciamadrid e a

grabación de cuñas radiofónicas para a campaña de prevención dos delitos
forestais emitidas por Onda Cero en Galicia.
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4

accións sociais de
sensibilización

CUESTIÓN DE RESPECTO
O proxecto “Cuestión de respecto” enmárcase no III Plan de Equidade de

xénero ao amparo da Concellería de Igualdade de Ourense. Deseñouse para
sensibilizar sobre a diversidade como unha fortaleza da sociedade actual,

275

desde as perspectivas de xénero, sexual e cultural. Púxose en marcha tendo en
conta a importancia do sentimento de pertenza a un grupo nunha etapa de
construción de identidade como é a adolescencia.

alumnos e alumnas

Desde APES, como en todas as accións de prevención primaria que levamos a
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cabo, convertimos aos rapaces e rapazas en “axentes de cambio social”,

implicándoos activamente no proceso de concienciación, fomentando nas aulas
a reflexión, o debate e o traballo en equipo. Neste proxecto participaron

grupos de alumnos e alumnas dos centros educativos Luis Vives, Cardenal

Cisneros, IES Blanco Amor, IES Otero Pedrayo, do CIFP A Farixa e do CIFP
Portovello con idades comprendidas entre os 13 e os 18 anos.
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Centros educativos
accións sociais de
sensibilización

DE MAIOR QUERO SER
Coa posta en marcha de "De maior quero ser", achegamos a alumnado de 2º da E.S.O.
do colexio Padre Feijoo Zorelle de Ourense coñecementos sobre distintas

profesións para que, á hora de decantarse por unha área de estudos en función das
súas preferencias vocacionais, a toma de decisións sexa a máis acertada posible.

En "De maior quero ser" combináronse distintas metodoloxías para acadar un maior

impacto no alumnado. Aproveitouse o potencial do coaching individual para axudar ao
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alumnado a definir “que quero ser de maior” ao mesmo tempo que utilizamos o xogo

para crear e construir o seu futuro profesional. O mentoring a cargo de profesionais
achega información concreta sobre as profesións, as súas características e o tipo de
coñecementos e cualidades que se requiren. Para a posta en marcha deste proxecto
contamos co apoio da multinacional Spit Paslode e a colaboración de distintas
empresas e persoas emprendedoras da cidade de Ourense.

VOLUNTARIADO ENERXÉTICO
O proxecto “Voluntariado enerxético” enmárcase no Programa INTERREG Espazo
Atlántico, impulsado polo Concello de Ourense.

Deséñase para sensibilizar sobre o medio ambiente e as enerxías renovables,

concretamente a xeotermia implicando activamente ao alumnado no proceso de

concienciación, fomentando nas aulas a reflexión, o debate e o traballo en equipo.

Participaron alumnos e alumnas dos centros educativos CEIP A Ponte, CEIP Seixalbo
e Concepción Arenal da cidade de Ourense.
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alumnos e alumnas

12

empresas
colaboradoras

130
alumnos e alumnas

6

Centros educativos

Programa
Cidadania
activa
Que as persoas coñezan e melloren

as súas competencias persoais e

laborais é esencial para a consecución e
o mantemento do emprego. No
Programa Cidadania Activa

desenvolvemos distintos proxectos
destinados a facilitar apoio,

acompañamento e formación ás

persoas, centrándonos nos colectivos
que se atopan en situación de
dificultade social.

PROGRAMA INCORPORA

Desde o ano 2011 formamos parte do Programa Incorpora que impulsa a Fundación bancaria "la Caixa".

Realizamos acompañamento e orientación para a procura de emprego a persoas que se atopan en situación
de vulnerabilidade social, sendo una peza crave deste programa a prospección empresarial para a xestión
e intermediación en ofertas de emprego.

200
63

persoas atendidas

persoas insertadas

130
140

ofertas Xestionadas

empresas visitadas

Ao longo de 2018 o grupo Incorpora Galicia desenvolveu 2 accións formativas na cidade de Ourense,
vinculadas ao sector da hostelería colaborando nas prácticas formativas das persoas participantes,
distintas empresas da cidade.

PROXECTO COIDA

Nas actividades postas en marcha no Proxecto COIDA participaron persoas retornadas de

Venezuela, que se atopaban en situación de dificultade social. Organizáronse actividades
que facilitaron a incorporación deste colectivo á vida na cidade, coñecendo os recursos

sociais existentes, ferrementas para o aforro de enerxia en colaboración coa Fundación
Naturgy e pautas para o aforro na cesta da compra e o aproveitamento de alimentos
colaborando con El Taller.
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10

actividades
desenvoltas

persoas
participantes

PROXECTO EMPREGA BITÁCORA
As persoas participantes en Emprega Bitácora, asistiron a distintas sesións e actividades onde

coñeceron ferramentas e recursos en materia de emprego e formación existentes na cidade de

Ourense. Como elemento innovador do proxecto deselvolvéronse sesións, onde baixo a metodoloxía
LegoSerious Play, as persoas participantes melloraron o seu autocoñecemento. Parte esencial da

preparación das persoas desempregadas é o coñecemento aquirido sobre o tecido empresarial, para
o cal se organizou un "almorzo con empresas" e unha "ruta do talento"

50

persoas participantes

4

empresas
colaboradoras

3

actividades
desenvoltas

PROXECTO PRESENTES
PRESENTES, é un proxecto de acompañamento para a inclusión e a transición ao emprego que

iniciamos en xullo de 2018 e desenvolveremos ao longo do ano 2019 e 2020. Está destinado a persoas

que se atopan nunha situación de vulnerabilidade social como son as persoas reclusas e exreclusas, as
mulleres que son nais e non teñen recursos e as personas que padecen alguna enfermidade mental.
Establecemos unha rede de apoio para que as persoas participantes teñan os recursos sociais e
persoais necesarios para acadar o obxectivo de atopar o seu lugar no mercado laboral.

Para a atención das persoas participantes desenvolvéronse accións individuais e grupais. Nas accións
individuais detectáronse as necesidades, motivacións e marcouse un plan de traballo con cada unha
delas.

En PRESENTES damos relevancia ás empresas como potenciais axentes de cambio, tendo un papel

fundamental na inserción laboral; pero non so como meras xeradoras de ofertas de emprego, senón

como figuras necesarias para dar unha orientación adecuada ás persoas que queren traballar. Por elo
contamos coa participación de distintas empresas para asesorar e orientar ás persoas participantes.
As mulleres que participen nas distintas accións que se levarán a cabo ata o ano 2020, contarán co
apoio de mulleres mentoras, obtendo así información relevante en materia de igualdade e
coñecendo modelos que sirvan como inspiración persoal.

20

persoas entrevistadas

9

persoas participantes

Este proxecto, está incluído no II Plan de Inclusión da Xunta de Galicia.
Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro
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Programa
Prisión Aberta
A atención e o acompañamento das persoas

reclusas no seu proceso de cambio é importante
para acadar unha reinserción social efectiva e

previr ao mesmo tempo a reincidencia na comisión
de delitos. A nosa labor céntrase na reeducación
das persoas que xa cometeron delitos,

fomentando entre elas os hábitos positivos e
potenciando as súas competencias sociais,
persoais e laborais.

REINCORPORA
Xestionamos no cárcere de Ourense o programa Reincorpora, que está impulsado pola obra social

“la Caixa”. Reincorpora ofrece a internos e internas que se atopan cumprindo a fase final da súa condena
no centro penal de Ourense, a posibilidade de construír un futuro diferente e plenamente integrado na
sociedade.

Reincorpora ofreceu durante o ano 2018 itinerarios de inserción con formación, intermediación laboral e
acompañamento a persoas reclusas na prisión de Ourense.

Proxecto Pre Reincorpora

17

7

itinerarios
iniciados

persoas
insertadas

É o paso previo ao Programa Reincorpora. Preparamos ás persoas para o aproveitamento do seu

itinerario personalizado de integración social e laboral. A través de sesións individuais e grupais
traballando e reforzando habilidades como a comunicación, a resolución de conflitos ou o
autocoñecemento.

23

persoas atendidas en
Pre Reincorpora

7

persoas derivadas
a REINCORPORA

ENGÁNCHATE AO VOLUNTARIADO
Coa posta en marcha de "Engánchate ao Voluntariado" promovemos, co

apoio da Fundación Barrié, o voluntariado entre persoas reclusas e entre

estudantes de ESO e bacharelato da cidade de Ourense. Neste proxecto, a
través de charlas de sensibilización que impartiron persoas reclusas nos
centros educativos Santo Ángel, Divina Pastora e Cardenal Cisneros,

unimos a experiencia en materia de voluntariado das persoas que se atopan
privadas de liberdade, coa prevención de comportamentos de risco entre os
máis novos. Os alumnos e alumnas implicáronse na realización de accións
de voluntariado colaborando coas entidades Sustinea e Red Madre.
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2

persoas reclusas
participantes

alumnos e alumnas
participantes

83

PUNTO DE PARTIDA
Punto de partida, é un proxecto de

23

adestramento persoal co cal favorecemos a
inserción social e a inserción laboral de
persoas que se atopan en situación de

privación de liberdade, cumprindo condena
no cárcere de Pereiro de Aguiar. Durante o

persoas atendidas

5

persoas insertadas

ano 2018 e tamen 2019 e 2020

desenvolveremos itinerarios de

acompañamento social de persoas reclusas e

Este proxecto, está incluído no II Plan de Inclusión da Xunta de Galicia.

exreclusas. Este proxecto que desenvolvemos
no centro penitenciario de Pereiro de Aguiar
en Ourense, está incluído no II Plan de

Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social
O FSE invirte no teu futuro

Inclusión da Xunta de Galicia.

SERMULLER.ES
A actuación SerMuller.es enmarcouse dentro das
actividades realizadas no módulo de mulleres da

prisión de Pereiro de Aguiar en Ourense. Durante o

ano 2018 realizáronse distintas sesións destinadas a
fomentar a igualdade, as habilidades sociais, a

comunicación a xestión emocional, incidindo en

temáticas tan concretas como a violencia de xénero

18
19

mulleres reclusas
participantes

sesións desenvoltas

ou a maternidade.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020

EnPezas
O proxecto EnPezas, púxose en marcha para mellorar as competencias sociais e laborais de mozos e
mozas menores de 35 anos que se atopaban cumprindo condena. Para elo unimos a metodoloxía de

traballo LEGO® SERIOUS PLAY® e a aplicación do modelo Canvas, adaptado para definir o obxectivo
profesional, sendo este un formato innovador fora e dentro do medio penitenciario.

30

mozos e
mozas reclusas
participantes
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4

sesións
impartidas

FORA
FORA deseñouse coa finalidade de favorecer a desistencia delituosa dun grupo de persoas reclusas
que se atopaban clasificadas en 3º grao, semiliberdade ou en liberdade condicional no cárcere de
Ourense.

Estruturouse en sesións individuais, centradas na situación actual da persoa e no seu proceso e en
sesións grupais traballando de modo transversal o control das emocións, as habilidades sociais, o
traballo en equipo, o compromiso etc.

Neste proxecto incluímos sesións grupais de terapia asistida con animais (Taca) que foron impartidas
dentro e fóra do centro penal pola entidade Arraianos, que conta con ampla experiencia na terapia
asistida con cabalos.

79

persoas reclusas
participantes

6

persoas
derivadas
á actividade de
terapia con
cabalos

9

sesións de terapía
asistida con
cabalos

PUNTO DE PARTIDA
talleres Socioeducativos para persoas reclusas en 2º grao
Coa impartición destes talleres creamos espazos
onde se fomentou a participación, a

responsabilidade e o compromiso, impulsando
hábitos positivos e saudables, promovendo a

igualdade de xénero entre as persoas reclusas,

facilitando o proceso de preparación para a vida

94

10

persoas reclusas participantes

10

participantes no
obradoiro de revista

en liberdade e mellorando a competencia social

deste colectivo como prevención da reincidencia.
invernadoiro, de reparación de xoguetes, de
técnicas de relaxación, de mindfulness e de
autocontrol emocional.

participantes no
obradoiro de
autocontrol

26
15

Realizáronse obradoiros de revista, coidado do

participantes no
invernadoiro

participantes no
obradoiro de
xoguetes

10

participantes
no
obradoiro
mindfulness

23

participantes no
obradoiro de
relaxación

RECHUPETE
Formamos a un grupo de persoas reclusas en materia de voluntariado para participar nun obradoiro

de reparación de enseres de bebé. A finalidade deste obradoiro foi colaborar coa entidade Red Madre,
que foi a encargada de recoller os enseres de bebé usados, en distintos colexios da cidade e unha vez
reparados, entregounos as mulleres ás que orienta e acompaña para facilitar o seu proceso de
maternidade.

30
-7-

persoas reclusas
participantes

enseres
reparados

30

10

sesións
para reparación
de enseres

Prestación de servizos
En APES realizamos distintas actividades, sempre

Deseño e xestión das actividades de
conciliación do Concello de Ourense
no Centro Civico de A Cuña

enfocadas a acadar a nosa misión, a Prevención

Xestión das actividades do proxecto
piloto de conciliación familiar no CEE
Miño

Ao longo do ano 2018 impartimos charlas e obradoiros

Social.

que serviron para dar a coñecer as condutas de risco e
as súas consecuencias entre os menores.

Prospección empresarial na cidade de
Ourense e elaboración de informe
final

Deseñamos e organizamos actividades que serviron
para mellorar as competencias persoais e laborais da

Obradoiros para a mellora das
competencias laborais para persoas
desempregadas

Obradoiros para a prevención de
condutas de risco impartidos no centro
educativo Carmelitas de Ourense

cidadanía, facilitando o acceso ao mercado laboral.
Xestionamos actividades para facilitar a
familiar.

Visitamos ao tecido empresarial da cidade para
detectar as súas necesidades en materia de
contratación laboral e ofrecer solucións.
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conciliación

Os nosos programas
en números
522

ALUMNOS E ALUMNAS PARTICIPANTES

11

CENTROS EDUCATIVOS COLABORADORES

13

ACCIÓNS SOCIAIS DESENVOLTAS

259

PERSOAS ATENDIDAS
NO PROGRAMA DE EMPREGO

144

EMPRESAS CONTACTADAS
DESDE O PROGRAMA DE EMPREGO

63
182
4
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PERSOAS RECLUSAS ATENDIDAS
ENTIDADES COLABORADORAS
NAS ACTIVIDADES DE PRISIÓN

PERSOAS INSERTADAS

Premios e recoñecementos
PREMIO DE APRENDIZAXE-SERVIZO NA EDUCACIÓN NON
FORMAL AO PROXECTO "AS DE GUÍA", CONCEDIDO POLA RED
ESPAÑOLA DE ApS E ARCINATURE

MENCIÓN ESPECIAL, NO 40 ANIVERSARIO DA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA, EN RECOÑECEMENTO POLO COMPROMISO SOCIAL
NA PREVENCIÓN DE CONDUTAS DE RISCO, CONCEDIDO POLA
SUBDELEGACIÓN DO GOBERNO EN OURENSE.

VI PREMIO COGAVE POLA LABOR EN PROL DA CIDADANÍA,
CONCEDIDO POLA CONFEDERACIÓN GALEGA DE ASOCIACIÓNS
VECIÑAIS

Memoria fotográfica
Acción social proxecto #senvandalismo

Xornada de portas abertas

Visita institucional na sede da entidade

Entrega premios COGAVE 2018

Actividade con persoas desempregadas
Acción social proxecto "Cuestión de respecto"

Sinatura Convenio Incorpora
Actividade do proxecto FORA con
persoas reclusas
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Encontro Estatal de Voluntariado

Charla do proxecto "Engáchate ao Voluntariado"

Redes de
colaboración

As nosas contas
Destinado a soldos e salarios
Destinado a outros gastos

190.471,31 €

47.570,02 €

Subvencións públicas

50,12%

Financiación privada
e prestación de
servizos

49,71%
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Donacións

0,17%

Financiadores
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º 18 bajo

Rua Marcelo Macias n

32005, Ourense

www.apesasociacion.org

