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MISIÓN E VISIÓN
A nosa misión

En APES queremos incidir na prevención social, fomentando hábitos positivos e
potenciando as competencias sociais das persoas, como medida de prevención fronte a
condutas delitivas, actuando en 2 ámbitos:
A Prevención Primaria, enfocada a sensibilizar, informar e orientar antes de que se
exterioricen condutas ou problemas. As nosas accións están destinadas a persoas en
situación de vulnerabilidade social, infancia e mocidade.
A Prevención Terciaria, sendo o obxectivo principal evitar a reincidencia delitiva, polo que

a destinataria das cosas accións é a poboación reclusa e ex reclusa.
A nosa visión

Queremos destacar no deseño e xestión de proxectos e servizos destinados:
Á inclusión social de colectivos vulnerables, co emprego como principal eixo de actuación.
Á prevención de condutas predelitivas, na infancia e mocidade, facendo que se incorpore na
axenda política.
Á intervención con persoas reclusas ou ex reclusas.
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PROGRAMA CIUDADANIA ACTIVA
Proxectos
Incorpora
Destinado a persoas desempregadas que teñen dificultades para atopar traballo.
Incorpora está impulsado pola Obra Social "A Caixa" e ponse en marcha co obxectivo de orientar e asesorar en
materia de emprego ás persoas que buscan traballo, centrándonos nos colectivos máis vulnerables.
O desemprego é un gran factor de risco para que as persoas pidan caer en situacións de pobreza, exclusión ou
vulnerabilidade social.
Traballamos en rede co resto de entidades e asociacións que forman parte da rede Incorpora, mediando entre
as persoas que buscan traballo e as empresas que necesitan profesionais para incorporar aos seus equipos.

278 persoas atendidas.

EMPRESAS

120 ofertas xestionadas

153 empresas visitadas
43 empresas contratantes
44 insercións realizadas
EMPRESAS

Imaxe 2.0
Imaxe 2.0 englobouse dentro do programa de emprego de APES, completando as accións que realizamos para
facilitar a incorporación ó emprego de persoas en situación vulnerable.
O Obxectivo principal foi potenciar as competencias crave de persoas que se atopan en situación de
vulnerabilidade social na cidade de Ourense, facilitando así a súa incorporación o mercado laboral, atendendo
a dúas carencias que detectamos habitualmente na atención diaria que realizamos a persoas desempregadas:
A importancia da imaxe persoal na procura de emprego
Mellorar os coñecementos 2.0 dos/as participantes

Organizamos 2 actividades destacadas
“Almorzo con empresas”
“Ruta do talento”
OK

18 mulleres desempregadas en
situación de dificultade

42 persoas reclusas ou ex-reclusas

4 empresas colaboradoras
3 obradoiros
Proxecto apoiado por
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PROGRAMA CIUDADANIA ACTIVA
Outras actividades
Proxecto Desmárcate
Desmárcate é una colaboración co centro de innovación
La Molinera, que se puxo en marcha para incidir en
competencias concretas das persoas participantes,
potenciando a marca personal, dando a coñecer a
técnica do Pitch elevator e recursos de procura de
emprego a través das novas tecnoloxías.

15 persoas participantes

3 temáticas tratadas

Novas tecnoloxías para a procura de
emprego
EMPRESA
S

Presentación do
ascensor

4 empresas colaboradoras

marca

Marca persoal

En colaboración con

Enrédate no mundo dixital
Esta actividade promoveu o uso e
coñecemento das novas tecnoloxías
como medio para paliar a brecha dixital,
conseguindo que as persoas en risco de
exclusión socio dixital participantes
teñan a oportunidade de acceder e
utilizar con maior coñecemento e
seguridade as ferramentas do
mundo tecnolóxico.

4 sesións formativas

As temáticas impartidas foron:
Ferramentas para estar informado na rede
Ferramentas de xestión de documentos na rede
Telefonía e smartphone

15 persoas asistentes

14 horas de formación impartidas

En colaboración con

Charla de seguridade na rede
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PROGRAMA ESCOLA VIVA
Proxectos
Detectives Sociais

5 centros educativos

Está destinado a nenos, nenas, mozos e mozas de centros
educativos ou de formación, como un complemento
socioeducativo ao programa formativo, ao traballo colaborativo,
que moitos centros xa inclúen dentro da súa metodoloxía, ou
como actividade extraescolar.
Ao inicio do curso escolar, lanzamos un reto para sensibilizar
sobre unha temática concreta de índole social. Durante o ano
2017 as temáticas tratadas foron: a prevención do acoso escolar,
do vandalismo, dos delitos forestais, sensibilización sobre a
violencia nos medios de comunicación e o fomento
das relación familiares positivas.

Prevención do acoso escolar

+ de 250 alumnos e
alumnas participantes

5 temáticas tratadas

Prevención do vandalismo
20 alumnos e alumnas

132 alumnos e alumnas

1 acción social de
sensibilización

3 centros educativos

Prevención dos delitos forestáis
Prevención da violencia filio-parental
65 alumnos e alumnas

35 alumnos e alumnas

+ de 200
enquisas realizadas

4 docentes implicad@s

Sensibilización sobre a violencia nos medios de comunicación
3 charlas impartidas polo
alumnado
33 alumnos e alumnas
implicados no proxecto

1 acción social de
sensibilización
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PROGRAMA ESCOLA VIVA
XerAcción Social
Este proxecto levouse a cabo cun obxectivo xeral que foi o de desenvolver a competencia social dos rapaces e
das rapazas como factor preventivo ou de protección ante condutas de risco. Este obxectivo acadouse coas
distintas actividades realizadas ó longo do proxecto, nas que se traballou de xeito transversal a comunicación
asertiva, a xestión de emocións, e a resolución de conflictos, entre outras.
+ de 200 persoas alcanzadas

62 mozos e mozas participantes
3 temáticas tratadas

Laboratorio do Talento Social

Este proxecto levouse a cabo os meses de Novembro e Decembro nos centros cívicos de Ourense. Os nenos e
as nenas asistentes investigaron sobre temas relacionados con comportamentos prosociais como vía para
fomentar o seu talento social. A comunidad tivo un papel importante, organizándose puntualmente
actividades co barrio. Favoreceuse a interacción coas familias e co entorno. O proxecto incorporou unha
acción social, para elo, cada centro cívico realizou un conto sobre relacions saudables no ámbito familiar
5 centros cívicos
Esta actividade
conta co apoio de

Dirección Xeral de Familia, Infancia
e Dinamización Demográfica

Mais de 60
nenos e nenas participantes

Alba

Outras actividades

Proxecto Alba nace como un servicio para dar a coñecer hábitos positivos e informar sobre as condutas de risco
asociadas a adiccións ou actos violentos e as súas posibles consecuencias.
Xogos didácticos para traballar o acoso escolar
Centro Educativo O Xurés- Lobios.
Sesión para traballar o acoso escolar e o ciberacoso
Centro Educativo Carmelitas.

29 de alumnos/as participantes
4 docentes

160 alumnos e alumnas asistentes
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PROGRAMA PRISIÓN ABERTA
Reincorpora

Está impulsado pola obra social “La Caixa” para
ofrecer a internos e internas que se atopan
cumprindo a fase final da súa condena nos centros
penais, oportunidades a través da formación, a
intermediación laboral e o acompañamento.
8 persoas atendidas
7 insercións

Enmarcados en Reincorpora se imparten os
obradoiros grupais PreREINCORPORA
traballando con persoas reclusas clasificadas en
2º grao competencias como: a motivación, imaxe
e marca persoal, establecemento de metas e
obxectivos, coa finalidade de que as persoas
participantes reciban formación e se poidan
posicionar ante o emprego.
15 temáticas

Fóra

Este proxecto está destinado a persoas que cumpren
condena no cárcere de Ourense e que se atopan

clasificados en 3º grao, semiliberdade ou en liberdade
condicional.

FÓRA está estruturado en sesións individuais,
centradas na situación actual da persoa e no seu
proceso e en sesións grupais onde se traballa de modo
transversal o control das emocións, as habilidades
sociais, o traballo en equipo, o compromiso etc.que
teñen unha clara finalidade, favorecer o desistimento
delitivo das persoas reclusas.
Incluimos sesións grupais de terapia asistida
con animais (TACA) que serán impartidas dentro e
fóra do centro penal pola entidade Arraianos, que
conta con ampla experiencia na terapia asistida con
cabalos.
60 persoas atendidas

14 sesións de terapia asistida
con cabalos

14 persoas atendidas

Proxecto apoiado por

Punto de Partida

Punto de partida é un proxecto de adestramento persoal, para favorecer 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.
As persoas participantes reflexionan sobre os seus comportamentos, planifican de forma consciente o seu futuro,
adquiren ou recuperan valores, aprendendo a relacionarse de forma asertiva e empática, ao mesmo tempo que se
motivan para unha nova fase da súa vida fóra da prisión.
40 persoas atendidas

16 insercións acadadas

1720 horas de atención
O proxecto Punto de Partida, que desenvolvemos no centro penitenciario de Pereiro de Aguiar en Ourense, 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
Destacamos a actuación Punto de Partida
talleres Socioeducativos para persoas
reclusas en 2º grao.

Coa impartición destes talleres créanse
espazos para o fomento da participación, a
responsabilidade e o compromiso,
foméntanse hábitos positivos e saudables
que favorecen o proceso de preparación para
a vida en liberdade, promovendo a igualdade
de xénero entre as persoas reclusas e
mellorando a competencia social deste
colectivo como prevención da reincidencia.

2 edicions de revista publicadas e 13
persoas participantes
20 persoas participantes en accións de
voluntariado
6 talleres socioeducativos
10 persoas participaron no coidado do
invernadoiro

Técnicas de Relaxación con 23 persoas participantes
Autocontrol emocional y habilidades socias con 21 persoas participantes
Mindfulness con 17 personas participantes

Proxecto apoiado por

Engánchate al voluntariado
É unha iniciativa que promove o voluntariado
entre persoas reclusas como una alternativa de
prevención da reincidencia no delito.
As persoas reclusas participantes son as
encargadas de preparar e impartir charlas para
que rapaces e rapazas se impliquen en accións
solidarias, dando a coñecer o voluntariado como
una alternativa de relación social equilibrada.
10 sesiones de preparación

SerMuller.Es
Talleres grupales co obxectivo xeral de disminuír a
vulnerabilidade das mulleres privadas de liberdade ante
situacións de violencia e/ou dependencia, e intervir
sobre aquelas que viviron ou que están a vivir esta
problemática;
Entre as temáticas tratadas, están a comunicación, a
asertividade e a empatía, os pensamentos, emocións e
conductas, o manexo de conflitos, etc.
20 mulleres participantes

5 persoas reclusas participantes

16 obradoiros grupais

5 charlas impartidas

7 unidades de estudo

176 alumnos e alumnas asistentes
Proxecto apoiado por

Colabora

Operación cofinanciada pola Unión Europea
PO Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020
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RECOÑECEMENTOS
PROXECTO DETECTIVES SOCIAIS

Finalista nos premios de Aprendizaxe-Servizo 2017
pola sua innovación e singularidade

PROXECTO DETECTIVES SOCIAIS

Premiado pola Fundación Banco de Sabadell
como proxecto con maior impacto local

REDES DE
COLABORACIÓN
Red Española
de entidades por el empleo

Grupo
Incorpora Galicia

Rede EAPN

FINANCIAN
O NOSO LABOR

Rede española
de Aprendizaxe-Servizo
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2017 EN IMAXES
PROGRAMA ESCOLA ABERTA

Clausura do Proxecto Detectives Sociais
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Clausura do Proxecto Engánchate al
Voluntariado

Actividade do proxecto para previr o
vandalismo

PROGRAMA PRISIÓN ABERTA
PROGRAMA CIDADANÍA ACTIVA
Firma de convenio
coa federación de Comercio
de Ourense
Curso metodoloxía de
intervención con persoas
reclusas , impartido na UNED

Charla para fomentar o
voluntariado entre o alumnado
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Sesión de marca persoal
e pitch elevator en La Molinera

Sesión de terapia asistida con cabalos
colaborando coa Chaira de Amoroz

Premios Incorpora 2017
Impartición de charla sobre comunicación
para usuarios de Down Ourense

Sesión de comunicación
na sede
da Fundación Barrié

185.000
138.750
92.500
46.250
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Datos económicos

Datos de financiación
Servizos
12%

Pública
45%

Privada
43%
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CONTACTO
info@apesasociacion.org

programa.empleo@apesasociacion.org
prevencion@apesasociacion.org
programa.prision@apesasociacion.org
988 107 629
Rúa Díaz de la Banda nº 18 baixo
32004 - Ourense

Redes sociais
www.apesasociacion.org

facebook.com/apes.asociacion
@ApesSocial

