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DATOS XERAIS DA ENTIDADE

MISIÓN
Traballamos polo dereito de todos os nenos, nenas e mozos a una vida autónoma, libre e segura,
apoiando ás súas familias e defendendo a equidade educativa e a igualdade de oportunidades.

VISIÓN
Aspiramos a unha sociedade na que o feito de nacer nun contexto de vulnerabilidade non coarte
as oportunidades de futuro de nenos, nenas e mozos e mozas.
Xeramos e inspiramos cambios nas persoas e na sociedade, dirixidos a plena equidade
educativa para que ningún neno, nena ou adolescente vexa coartado o seu desenvolvemento
persoal, cognitivo ou formativo por razón de pobreza ou dificultade social.
Traballamos para unha igualdade real de oportunidades no acceso ó traballo, creando alianzas
e impulsando políticas que permitan ós mozos e mozas exercer o seu dereito a ter unha vida
libre e independente.
Creamos opinión, incidimos politicamente e sumamos a nosa voz a outras para que os nenos,
nenas, mozos e mozas sexan escoitados e tratados como suxeitos de dereito, con necesidades
e intereses propios e específicos.
Implicamos ás entidades e persoas na construción dunha sociedade solidaria e unida, xerando
redes de apoio para lograr que calquera moza e mozo se sinta parte dela e exerza un rol activo,
tecendo novos vínculos e relacións e servindo de apoio a outras persoas.
E aplicamos todo o anterior ó noso quefacer diario:
•

•

•

acompañando a nenos, nenas, mozas e mozos en risco de exclusión con calidez e
calidade, recoñecendo e confiando no valor das persoas, co seu protagonismo e
empoderamento;
permanecendo xunto ás súas familias, porque cremos na parentalidade positiva e o
fortalecemento familiar como principais mecanismos preventivos contra a exclusión
social;
e transformándonos con optimismo cara a excelencia para obter resultados, xerar
oportunidades e lograr cambios nas súas vidas e na sociedade.

VALORES
IGAXES asume como propios os seguintes valores:

COMPROMISO
Estamos comprometidos cos nenos, nenas, mozas e mozos para os que traballamos, cos nosos
profesionais e con todos os nosos colaboradores. Pedimos implicación para ir máis alá, cada un
segundo o seu esforzo con respecto á diferenza como base da igualdade.

PARTICIPACIÓN
Somos unha organización que fomenta e impulsa a participación de todas as persoas con e para
as que traballa. Cremos no traballo en equipo e na colaboración e alianzas como forma de
conseguir resultados, compartindo información a través da comunicación a todos os seus niveis.
INCIDENCIA
Cremos no enfoque de dereitos. Somos e sumamos voz, promovendo cambios institucionais,
lexislativos ou sociais a favor de aqueles para os que traballamos. Para iso dirixímonos con
decisión a quen pode contribuír á nosa causa ou denunciamos, dende un posicionamento propio,
realidades que consideramos insostibles.
APRENDIZAJE
Aprendemos constantemente. Por iso volvémolo intentar se nos equivocamos. E por iso tamén
nos anticipamos, somos proactivos e nos adaptamos. Buscamos a innovación.

FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Abrimos camiños, saímos da zona de confort, asumimos riscos e logo sabemos escoller/parar e
reconstruírnos. Somos inconformistas, co afán de superación, orientación ó cambio, creatividade
e dinamismo, apostamos pola calidade no servicio, orientámonos a resultados e temos solvencia
técnica.
Temos equipos humanos implicados, traballamos en equipo e con boas redes.
Apostamos pola formación, a investigación e o coñecemento.

ORGANIGRAMA
A continuación facemos unha descrición do organigrama completo de IGAXES, onde se pode
apreciar o encaixe no mesmo do programa Mentor.

Coordinació
n xeral
Coordinació
n vivendas
Administraci
ón

A Coruña

Ferrol

Oficina
coruna@igaxes.org

Vivenda tutelada
vtmentorco@igaxes.
org

Lugo

Oficina
coruna@igaxes.o
rg

Ourense

Vigo

Pontevedra

Oficina
lugo@igaxes.org

Oficina
ourense@igaxes.org

Oficina
vigo@igaxes.org

Vivenda tutelada
vtmentorlu@igaxes.o
rg

Vivenda tutelada
vtmentorou@igaxes.
org

Vivenda tutelada
vtmentorvi@igaxes.o
rg

Vivenda asistida
vamentorvi@igaxes.o
rg

Vivenda Asistida
vamentorvi@igaxes.o
rg

Santiago

Vivenda tutelada
vtmentorpo@igaxes.
org

Oficina
mentorpo@igaxes.or
g

Vivenda tutelada
vtmentorsa@igaxes.
org

OBXECTIVOS DO PROGRAMA
O obxectivo do Programa Mentor ven recollido no contrato asinado entre a Consellería de Política
Social e Igaxes. Sendo o obxecto do contrato a “Integración socio laboral dos mozos e mozas
entre 16 e 21 anos (en situacións excepcionais ata os 25 anos), tutelados, ex tutelados, en garda,
con medidas xudiciais ou usuarios doutros programas dependentes do órgano xestor”.
Os obxectivos prioritarios que se perseguen co servizo a prestar son os seguintes:
•

Facilitar a inserción socio laboral dos mozos e mozas que a xuízo dos equipos técnicos
do menor, deban incorporarse ao programa.

•

Motivar aos menores e mozos/as que se incorporen ao programa de xeito que adquiran
conciencia da súa situación e se responsabilicen e participen activamente nos seus
procesos de inserción socio laboral, fomentándolles ao mesmo tempo hábitos laborais
básicos.

•

Ofrecer ás mozas e mozos toda a información que precisen e as estratexias suficientes
para acceder ao mercado de traballo e manterse nel a través da formación laboral,
habilidades sociais, etc.

•

Preparar aos mozos e mozas, que así o determinen os equipos técnicos do menor dos
Departamentos Territoriais da Consellería de Política Social, para a vida independente
a través da estancia por tempo suficiente nos recursos residenciais de apoio continuado
e de apoio asistido postos a disposición pola entidade adxudicataria para inserción socio
laboral, nos que se desenvolvan habilidades de preparación á vida independente.

•

Mediar entre mozos/as, centros de formación e empresas facilitando a incorporación dos
destinatarios/as do Programa ao mercado laboral.

O obxectivo final do programa é dotar aos mozos e mozas de alta no mesmo das ferramentas,
habilidades e actitudes necesarias para encarar a vida independente co maior éxito posible,
sabedores dos seus dereitos e conscientes dos seus deberes como cidadáns.

POBOACIÓN ATENDIDA
Datos Xerais da Poboación do Programa.
As persoas participantes no Programa Mentor, como xa se dixo anteriormente, son mozos e
mozas entre os 16 e 25 anos (con carácter xeral entre os 16 e os 21 anos, e en situación
excepcionais de 21 a 25 anos), que se atopen nunha situación de garda, tutela, cumprindo
medidas xudiciais ditadas por un xulgado de menores ou ben que sexan usuarios doutros
programas dependentes do órgano xestor e que polas súas características puideran incorporarse
ao programa de Inserción sociolaboral.

No período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do 2019 accederon aos
servizos prestados polo Programa Mentor un total de 560 persoas. Este é o rexistro máis elevado
desde o ano 2010, significando un aumento dun 2,75% sobre os datos do ano 2018. Desde o
ano 2012 (ano no que se acadou a cifra máis baixa, con 404 persoas) o aumento cífrase nun
38,61%. Destacar que o concurso de prestación de servicios do Programa Mentor marca como
obxectivo anual prestar atención a 500 persoas, superando, polo tanto, este ano, esa cifra nun
12%.

Se atendemos á poboación atendida por mes, podemos ver que durante o ano 2019 acadáronse
as cifras máis altas de persoas atendidas cada mes desde o Programa Mentor. De feito nos
meses de xullo, agosto e setembro superáronse por primeira vez as 400 persoas atendidas por
mes. O concurso de prestación de servicios do Programa recolle unha cifra orientativa de 200
persoas en atención simultánea co que podemos ver que case todos os meses estivemos cerca
de duplicar esa cifra, e nos meses anteriormente citados duplicouse.

Calculando a media mensual de persoas coas que se traballou podemos ver na seguinte
gráfica que a media deste ano foi a máis da secuencia histórica, marcando 397,37 persoas
por mes de alta no Programa. Supera polo tanto nun 98,68% a cifra demandada no concurso
de prestación de servizos. En valores absolutos desde o ano 2012 pasamos de traballar con
245 persoas por mes a traballar con 397.

Ademais destas persoas que estaban en situación de alta e coas que se traballou
directamente a inserción laboral, fíxose un seguimento da situación das persoas que
causaron baixa no segundo semestre do ano 2018 e o primeiro do 2019 (173 persoas),
poñéndose en contacto con eles e elas aos seis meses da baixa no Programa Mentor para
sermos coñecedores da súa evolución unha vez que causaron baixa no Programa.. En
concreto causaron baixa no segundo semestre do ano 2018 un total de 81 persoas e no
primeiro semestre do ano 2019 un total de 92 persoas

Ilustración 1. Curso de Formación en Valverde
Se atendemos ás xefaturas territoriais de procedencia dos mozos e mozas, analizando a
seguinte gráfica podemos ver que :
•

O número de mozos e mozas atendidos aumentou en todas as provincias agás en
Ourense.

•

A provincia de Pontevedra volve ser a Xefatura Territorial que máis mozos/as derivou
ao Programa Mentor. Agás no ano 2015, na que foi superada pola provincia de A Coruña,
sempre foi a provincia desde a que se fixeron máis derivacións ao Programa Mentor. A
Coruña é a segunda provincia con máis derivacións, seguida de Lugo e finalmente
Ourense.

•

En valores relativos, a poboación coa que se traballou en Lugo aumentou un 8,69%, en
Pontevedra un 4,92%, en Coruña un 4,91% e en Ourense baixou un 9,34% con respecto
ás cifras acadadas no ano 2018.

•

Nas Xefaturas Territoriais de Pontevedra e Lugo acadáronse as cifras máis elevadas
desde o ano 2011 e en Coruña igualouse a cifra máis elevada.

O Programa Mentor realiza o seu traballo cun sistema de calidade baseado na norma ISO
9001, feito que nos permite ver cales son as principais dificultades (recollidas como
incidencias) que con máis frecuencia se dan entre os Técnicos de Inserción e as Vivendas do
Programa Mentor, de tal xeito que podemos obter unha visión clara de cales son os problemas

que nos encontramos no noso traballo cos mozos e mozas. Nas gráficas seguintes podemos
ver por áreas as incidencias abertas ao longo do ano 2019 .

Vemos que o maior número de situacións que xeran incidencias débense a:
•

Falta de autonomía persoal para afrontar as distintas situacións dunha vida
normal.

•

Incidencias relacionadas cos procesos administrativos (imposibilidade de
renovar documentos por non comparecencias de mozos/as, superación de
prazos...).

•

Incidencias relacionadas con deficiencias nas infraestructuras : rotura ou
deterioro de instalacións ou equipamentos polo uso ou mal uso destes

•

Incidencias relacionadas con incomparecencias a entrevistas ou reunións cos
Técnicos de Inserción ou fugas nas vivendas, imposibilitando a realización do
traballo con eles.

•

Incidencias relacionadas con fugas das vivendas.

A nivel social faise en moitas ocasións unha equiparación entre persoas tuteladas ou ex
tuteladas e conflito social, e tal como podemos ver nas incidencias abertas falamos de que
as incidencias abertas correspóndense na súa maior parte a situacións do día a día e que
requiren unha abordaxe educativa e para nada xudicial, a situacións relacionadas coa falta
de autonomía (lembremos que traballamos con persoas que teñen entre 17 e 19 anos na súa
maioría e que están iniciando procesos vitais aos que nunca se enfrontaron), a
documentación ou a deterioros das infraestructuras.

Xénero das persoas participantes

Tradicionalmente, atendendo ao xénero, a maioría é masculino. Ata o ano 2014 veuse
reducindo o peso desta, pero desde ese ano volveu a aumentar a proporción de mozos entre
a poboación total.
Da lectura da gráfica seguinte podemos extraer varias conclusións :
•

O ano pasado estiveron de alta 327 mozos e 233 mozas.

•

Isto significa que un 58,39% das persoas coas que se traballou son de xénero
masculino, fronte a un 41,61% que son de xénero feminino.

•

Proporción Xéneros

Homes

Mulleres

41,61%
58,39%

•

Despois de pequenos aumentos do peso da poboación masculina desde o ano
2015, ano no que se acadou a maior igualdade (56,33% mozos fronte a 43,67%
mozas), este ano por primeira vez reduciuse o peso dos mozos, baixando desde
o 59,27% do ano 2018 ao 58,39% deste ano.

Se atendemos ás 185 altas producidas no Programa Mentor durante o ano 2019 e atendendo
ao xénero, como podemos ver na seguinte gráfica vemos que, fronte aos datos xerais, estes
mostran un pequeno aumento da poboación masculina coa que traballamos.

Na gráfica seguinte podemos apreciar que no caso da poboación de orixe nacional apenas
hai diferenzas no peso da poboación atendida atendendo ao xénero, pero no caso da
poboación de orixe foránea aumentou o peso da poboación masculina, froito do aumento da
poboación MENA destes 2 últimos anos.

Xefatura
Mozos
Mozas
Mozos
Mozas
Territorial
Nacionais Nacionais Estranxeiros Estranx Total
68
65
30
8 171
A Coruña
39
28
25
8 100
Lugo
30
33
23
11
97
Ourense
104
72
8
8 192
Pontevedra
241
198
86
35 560
Galicia
Na gráfica seguinte podemos ver que a distribución atendendo ao xénero por xefatura
territorial é semellante á distribución xeral, aínda que existen matices nalgunhas provincias:
•

Neste último ano reduciuse a diferenza na presenza entre xéneros en todas as
provincias agás en Lugo

•

Ao igual que no ano 2018, Ourense segue a ser a provincia na que hai unha maior
igualdade na presenza entre xéneros e a de Lugo na que hai unha maior presenza
masculina.

Mozos
A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra
Total

Mozas
98
64
53
112
327

Total
73
36
44
80
233

171
100
97
192
560

Nacionalidade das persoas coas que se traballou

Na gráfica seguinte podemos ver que desde o ano 2015, no que se produciu a cifra máis alta
de nacionais, vaise producindo de vagar un aumento da presenza de estranxeiros entre a
poboación de alta no Programa Mentor, pasando dun 15,01% no ano 2015 a un 21,61% no
ano 2019. Este foi o ano no que se produciu un aumento máis forte.

O perfil dos mozos e mozas de orixe estranxeira cos que se está a traballar na actualidade é
o seguinte :
•

Mantense unha presenza importante de mozos e mozas que residían coas súas
familias no país, e por problemas familiares produciuse a intervención desde o
Servizo de Menores. Porén, ao longo deste ano seguen a cobrar peso as altas
no Programa de mozos estranxeiros recen chegados ao país, sen presenza
familiar en España, con descoñecemento da lingua e costumes locais e sen
documentos que lles permitan traballar e ata residiren legalmente.

•

Esta situación documental condiciona enormemente o traballo a desenvolver.
Para un estranxeiro é necesario dispoñer de permiso de residencia e traballo así
como de pasaporte en vigor do país de orixe, documentación que non sempre
dispoñen os mozos e mozas.

•

O feito de non dispor dun pasaporte será unha dificultade adicional para o acceso
a empregos, pois para poder dispoñer de permiso de traballo precísase de
pasaporte en vigor, para o que se fai preciso acudir a embaixadas e consulados
situados en moitos casos fora de Galicia e dispoñer de documentos que só se
poden conseguir no país de orixe, co que un descoido con prazos ou
documentos pode significar un obstáculo extra aos que xa teñen os mozos e
mozas de alta no Programa Mentor (baixa cualificación, pouca experiencia
laboral...) para un acceso a un emprego.

Ilustración 2 - Facendo voluntariado
A nivel provincial obtemos as seguintes conclusións :
•

Pontevedra e A Coruña son as provincias nas que a proporción de mozos e
mozas nacionais é a máis elevada, sendo Lugo na que a proporción é máis
baixa.

•

Os datos mostran que, curiosamente, as provincias máis despoboadas (as do
interior) teñen un maior peso de poboación estranxeira que as provincias da
costa.

Como se pode ver na gráfica seguinte, ao igual que no ano 2018, este ano aumentou o peso
da poboación estranxeira en todas as Xefaturas agás en Pontevedra. Destaca o aumento
rexistrado na provincia de Ourense que a volve situar como xefatura territorial que ten maior
proporción de estranxeiros, superando a Lugo.

Na gráfica seguinte podemos ver que o país do que proceden a maior parte da poboación
foránea é Marrocos (representa ao 37,19% dos estranxeiros de alta no Programa), seguido a
distancia polos mozos de nacionalidade brasileira, portuguesa, senegalesa e romanesa.

Atendendo á distribución por xénero, podemos ver que no caso dos mozos case a metade
(un 48,81%) proveñen de Marrocos, seguidos a moita distancia de Senegal, Brasil e Portugal.
No caso das mozas as rapazas brasileiras son as máis numerosas, pero representan só ao
21,62% do total, mostrando valores máis equilibrados.
Na táboa seguinte podemos ver o desglose por nacionalidade dos mozos e mozas de alta no
Programa Mentor ao longo do ano 2019.
Nacionalidade

Marrocos
Brasil
Portugal
Senegal
Romanía
Rep. Dominicana
Colombia
Arxentina
Cabo Verde
China
Costa de Marfil
Venezuela
Arxelia
Bolivia
Ecuador
Guinea Conakri
Guinea Ecuatorial
Guinea
Italia
Moldavia
Nixeria
Paraguaio
Rusa
Uruguai
Total

Mozos

Mozas Total

41
7
6
8
4
3
3
0
0
2
2
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
84

4
8
5
1
3
3
2
2
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
0
37

45
15
11
9
7
6
5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
121

Atendendo ao continente de procedencia vemos que ao igual que en anos anteriores a
maioría das persoas inmigrantes proceden de África, superando o 50%. Atendendo ao xénero
vemos que case a metade das mozas provén de países do continente americano, fronte aos
mozos nos que a maioría proceden de países africanos.

Na seguinte gráfica podemos ver a evolución desde o ano 2011 do continente de procedencia
dos mozos e mozas chegados a Galicia. Continúa a aumentar o peso dos mozos e mozas que
veñen de países africanos, superando o 52% do total, sendo a cifra máis elevada desde o ano
2011. A poboación de orixe americano estabilizouse este ano, baixando os rapaces e rapazas
que proviñan dalgún outro país europeo.

A nivel informativo este ano pasaron polo Programa Mentor un total de 57 persoas
considerados como Menas, dos que 53 eran de xénero masculino e 4 feminino.

Nivel de estudos no momento da incorporación ao Programa Mentor

As estatísticas sobre o mercado laboral indican que a maior nivel formativo das persoas maior
posibilidade de acceso ao emprego. Segundo recolle a EPA correspondente ao terceiro
trimestre do ano 2019, a taxa de paro nas persoas con Educación Superior era do 8,81%,
fronte a aproximadamente un 14% no caso das persoas con estudios da ESO ou bacharel e
ciclos, un 27,70% das persoas con estudios primarios , e un 29,86% de persoas que dispoñen
de estudios primarios incompletos. Falamos de triplicar a taxa de desemprego segundo o
nivel formativo. Ademais en xeral as persoas cunha maior cualificación poden optar por
empregos de maior cualificación, que case sempre se corresponden con postos de traballo
mellor remunerados e cun maior compoñente de estabilidade laboral.

Ilustración 3 Formación en Ourense

Este aspecto haino que matizar, pois o mercado laboral ofrece opcións de formarse
profesionalmente, e debemos de aceptar que a formación profesional e a reciclaxe van estar
presentes durante toda a vida activa de calquera traballador, pero desde logo significa partir
nunha situación pouco ventaxosa.
As persoas que causan alta no Programa Mentor presentan, como xa se ten recollido en
distintas memorias do Programa, un déficit de habilidades educativas, profesionais e persoais
para o emprego : en xeral o seu nivel de estudios é moi baixo con respecto á poboación xeral,
e pola situación persoal, familiar e social, así como pola propia idade dos mozos e mozas, as
habilidades persoais para a busca e o mantemento de emprego son reducidas.
Na seguinte táboa podemos ver o nivel académico co que se incorporan os mozos e mozas
ao Programa Mentor :

NIVEL EST.
Mozos
Mozas
Total
22
3
25
CINE 0
144
63
207
CINE1
114
107
221
CINE2
40
48
88
CINE3
1
2
3
CINE4
1
5
6
CINE5
NON CONSTA
5
5
10
TOTAL
327
233
560
Indicar que os 10 mozos ou mozas recollidos como “Non Consta” son mozos ou mozas que,
ou ben causaron alta recentemente e polo tanto aínda non se fixo o PIL no momento da
redacción desta memoria, ou ben aínda que causaron alta no Programa non se puido chegar
a iniciar o traballo con eles por diversas causas polo que non se dispón dese dato.
Se eliminamos do total esas 10 persoas, podemos ver na gráfica seguinte o peso relativo de
cada grupo :

Menos dun 20% das persoas que entran no Programa dispoñen do título da ESO ou
semellantes. Un 82% das persoas que causaron alta deixaron de estudiar sen acadar o título
da ESO, ou ben están a estudiar algún curso da ESO. Significa darlle a volta aos datos da
poboación xeral, pois a proporción de mozos e mozas que abandonan o sistema educativo

sen terminar os estudios da ESO estaba en España nun 18,98% a finais do ano 2016, e nun
15,2% en Galicia, amosando unha realidade preocupante.
Na seguinte gráfica podemos ver que desde o ano 2011 ata a actualidade o nivel formativo
dos mozos e mozas no momento do acceso ao Programa Mentor sigue a ser moi semellante.

•

Desde o inicio do cómputo, aumentou o nivel de mozos e mozas que dispoñen do
título da ESO ou superior cando entran no Programa, acadando cifras próximas ao
20%, pero levamos 3 anos nos que a cifra de mozos e mozas que dispoñen da ESO
diminuíu un pouco.

•

A poboación que non ten rematado a ESO mantense en valores superiores ao 80%
dos mozos e mozas cando causan alta no Programa Mentor ano tras ano.

•

Ata o 2016 incluíanse no mesmo grupo aos mozos e mozas que non dispuñan da
ESO (Estudios Primarios). No ano 2017, atendendo á clasificación da Unión Europea
desglosamos aqueles mozos e mozas que se incorporan cursando (ou tendo
cursado e abandonado) o primeiro ciclo da ESO ou os que se incorporan cursando
(ou tendo cursado e abandonado) o segundo ciclo da ESO . Nese período
produciuse unha diminución das persoas que estaban a estudar o segundo ciclo da
ESO e un aumento das que cursaban o primeiro.

•

Desde o ano 2015 estivo a producirse un aumento importante das persoas que
aparecen na categoría CINE0 (sen estudos), relacionado co aumento dos mozos e
mozas provintes doutros países e que en moitos casos ou non dispoñen de
formación (a maioría) ou a que dispoñen non é equiparable coa española.

Ilustración 4 Lecer no Monte Pedroso

Vistos os datos, podemos extraer as seguintes reflexións :
o

A poboación coa que se traballa no Programa Mentor cuadriplica a taxa de
fracaso escolar da poboación xeral, coa enorme limitación que supón para o seu
futuro á hora de acceder a empregos de maior calidade e poder desenvolver
unha vida independente.

o

Froito deste fracaso escolar en bastantes mozos detectamos unha resistencia
inicial a seguir a participar en procesos de formación ao asociar esta a fracaso,
frustración e a escasa utilidade. Esta resistencia supérase no momento no que
os mozos e mozas acceden a formación máis práctica que a regrada e na que
ven que adquiren coñecementos.

o

Ademais en moitos casos a percepción coa que se queda o mozo ou moza é
que debe de centrar todos os seus esforzos en obter o título da ESO esquecendo
ou minimizando outras vías de formación profesional que lle poden supor un
primeiro chanzo no proceso de elección vocacional e inicio da súa traxectoria
laboral.

o

Tamén debemos de reformular a visión que se da en moitos casos de que con
acudir a clase chega, sen que haxa a necesidade de facer un esforzo parello de
preparación e estudo, e sen valorar posibles cambios de itinerario formativo
aínda que haxa un importante número de materias suspensas.

Atendendo ao xénero das persoas que se incorporaron ao Programa, as mozas que
dispoñen de título da ESO ou superiores practicamente duplican ao número de homes, pero
aínda así só 1 de cada 4 mozas dispoñen dos estudos obrigatorios ou superiores, mentres
no caso dos mozos falamos de que 1 de cada 7 dispón dos estudios obrigatorios ou
superiores.

Na gráfica seguinte podemos ver o nivel de estudios desagregado por provincia de
procedencia dos mozos e mozas, e podemos ver que a provincia con máis mozos que
dispoñen da ESO ou estudios superiores é Pontevedra, seguida de Ourense, A Coruña e
pechando Lugo. Tamén podemos ver que onde hai maior presenza de MENAS hai un maior
número de persoas que teñen un nivel formativo de CINE0, tal como pasa sobre todo en
Ourense e en menor medida en Lugo.

CINE0
CINE1
CINE2
CINE3
CINE4
CINE5
TOTAL

A Coruña
6
66
73
21
1
1
168

Lugo
5
34
48
11
0
1
99

Ourense Pontevedra
13
1
42
65
19
81
18
38
1
1
2
2
95
188

Na táboa anterior non se computan os datos das persoas que no momento da redacción
desta memoria non se coñecía o seu nivel de estudios por encontrarnos na valoración
previa a realizar o PIL.

Áreas de interese laboral dos mozos e mozas

O Programa Mentor está a desenvolver as súas accións de inserción laboral con mozos e mozas
dunha idade que oscila entre os 16 e os 21 anos. Con moitas destas persoas faise preciso
desenvolver un proxecto de traballo que abrangue formalos en habilidades para a busca de
emprego, en coñecer os recursos formativos e laborais que existen no seu entorno e en motivalos
e acompañalos para a realización e superación de todos estes pasos. Como reflexións froito da
experiencia de traballo cos mozos e mozas, podemos destacar o seguinte :
•

Traballamos cunha proporción importante de mozos e mozas que non teñen motivación
para traballar. Encóntranse nun momento persoal e evolutivo no que non ven a
necesidade de acadar e manter un emprego.

•

Tampouco existe en moitos casos unha percepción realista da importancia de dispor dun
traballo (e dos ingresos xerados por este) para poder desenvolver unha vida
independente e plena nun futuro.

•

Dos mozos e mozas dos que se fixo PIL no Programa Mentor, os Técnicos de Inserción
Laboral trasladan que un grupo moi importante non ten definida a súa área de interese
laboral. E falamos en todo caso de interese para coñecer a realidade laboral nese sector,
non que de teña tomada unha decisión.

•

Estamos a falar dunha franxa de idade onde aínda que se poida falar de que mostren
interese por unha ocupación, esta pode sufrir variacións. Non é raro que no momento en
que por parte dos nosos e nosas participantes hai un descubrimento das tarefas e das
condicións asociadas a un emprego que haxa un cambio de intereses laborais.

•

Existen varias áreas nas que os participantes no Programa Mentor mostran un forte
interese e que, como se verá posteriormente noutros apartados, coinciden con
ocupacións de forte demanda no mercado laboral , tanto para a poboación en xeral como
para a poboación do Programa Mentor.

•

En xeral os mozos e mozas inclínanse por máis dunha área laboral, buscando
información, formación e contactos destas áreas, sendo finalmente un factor de elección
a facilidade de acceso a formación e emprego nese campo.

Ilustración 5 Vivenda Ourense
Dos 555 mozos e mozas dos que se tiña feito proxecto individualizado de inserción (PIL), nun
43,06% dos casos non estaba definida a área de interese no momento da alta no Programa,
co que se fai preciso traballar con eles a clarificación de que queren ser de maiores, de que
queren traballar . Este nivel de indefinición da lugar a que haxa que volver a redefinir
actividades e obxectivos cos mozos e mozas con frecuencia. Esta proporción mantense
estable entre as persoas que foron accedendo ao Programa.
Do total de mozos e mozas dos que se ten feito PIL e mostran preferencias cara un campo
de traballo, podemos extraer as áreas de interese para a busca de emprego, reflectidas na
seguinte gráfica. As áreas de interese dos mozos e mozas son semellantes ás definidas en
anos anteriores, destacando hostalería, comercio, imaxe persoal, servizos socioculturais
mantemento de vehículos, administración, fabricación mecánica, industrias alimentarias,
sanidade, agraria (e xardinería), electricidade/electrónica e obra civil como as familias
profesionais que superan un 5% de respostas de interese.

Vistos os datos podemos citar as seguintes conclusións :
•

12 familias profesionais son seleccionadas por un 5% dos mozos e mozas como
mínimo.

•

Analizando os datos podemos ver que segue a haber certas diferenzas de xénero
na elección das áreas laborais de interese.

•

O que si se pode ver é que hai unha ampla variedade de familias profesionais
entre as demandadas polos mozos e mozas.

Na gráfica e na táboa seguinte podemos ver as áreas de interese por provincia de residencia
dos mozos e mozas. As diferenzas que se poden ver máis que na orde dos campos
vocacionais é no peso relativo entre a poboación.

Na táboa seguinte podemos ver os datos das áreas de interese laboral por Xefatura Territorial.
A Coruña

Lugo

Ourense

Pontevedra Total

Hostelería

24,56%

32,00%

42,27%

36,98%

33,21%

Comercio

12,87%

14,00%

6,19%

25,00%

16,07%

Imaxe Persoal

9,36%

12,00%

12,37%

10,42%

10,71%

Serv. Socioc

6,43%

14,00%

8,25%

9,38%

9,11%

Mant. Vehículos

6,43%

18,00%

9,28%

6,25%

8,93%

Fab. Mecánica

5,85%

8,00%

2,06%

7,81%

6,25%

Administración

7,60%

4,00%

4,12%

6,77%

6,07%

Ind. Alimentarias

4,09%

4,00%

11,34%

5,73%

5,89%

Sanidade

3,51%

4,00%

10,31%

5,73%

5,54%

Agraria

5,26%

4,00%

1,03%

6,25%

4,64%

Elect/Electrónica

2,92%

9,00%

2,06%

6,77%

5,18%

Obra Civil

2,92%

5,00%

5,15%

6,77%

5,00%

Mantemento

3,51%

3,00%

1,03%

6,25%

3,93%

Informática

1,75%

4,00%

4,12%

4,69%

3,57%

Madeira
Seg. e Medio
Amb.
Textil

4,09%

2,00%

0,00%

2,08%

2,32%

1,75%

2,00%

0,00%

2,60%

1,79%

2,92%

1,00%

0,00%

1,56%

1,61%

Imaxe e Son

1,17%

2,00%

1,03%

1,56%

1,43%

Artes Gráficas

2,92%

0,00%

0,00%

0,52%

1,07%

Mar

1,17%

1,00%

0,00%

1,04%

0,89%

Acti. Deportivas

1,17%

0,00%

0,00%

0,52%

0,54%

Enerxía e Auga

0,00%

0,00%

1,03%

0,00%

0,18%

Artesanía

0,00%

1,00%

0,00%

0,00%

0,18%

Idade no momento de alta no Programa Mentor
Para que unha persoa sexa capaz de acceder e de manter un emprego debemos de seguir
un proceso na adquisición de habilidades no que, pola nosa experiencia, podemos citar estes
momentos :
•

Crear a motivación para a busca de emprego : unha persoa que non vexa a
necesidade da busca de emprego non se vai implicar realmente nesta, tanto no
que respecta á definición dos seus obxectivos profesionais como no que
respecta a adquisición das habilidades precisas para buscalo e mantelo.

•

A definición dun obxectivo laboral: o saber a que se queren dedicar as persoas
de alta no Programa, coñecendo o que se lles pide e o que se lles ofrece é un
paso, como xa se indicou, fundamental para avanzar na consecución de
obxectivos.

•

O coñecemento de técnicas e recursos relacionados coa busca de emprego, sen
as cales non poderían as persoas acceder a empregos e procesos formativos
na súa zona de residencia.

•

A participación en procesos formativos que lles permitan ás persoas adquirir
coñecementos profesionais e habilidades persoais para poder desempeñarse
nun posto de traballo.

•

A adquisición das habilidades tanto persoais como sociais para poder manter un
emprego desde o momento no que se accede a este.

Tal como se pode ver na gráfica anterior, a idade media de alta nestes últimos anos mantense
entre os 17 anos e medio (ano 2014) e os 17 anos e 1 mes (ano 2018). Este ano acadouse
unha cifra semellantes (17 anos e 2 meses) ao ano anterior, pero rompeu a tendencia á baixa
que caracterizou a evolución da idade media de alta no Programa desde o ano 2014, ano no
qe se acadou a cifra máis alta desde o ano 2013.

Na gráfica seguinte podemos ver a evolución da idade de alta dos mozos e das mozas desde
o ano 2014 ata a actualidade. A idade de alta dos mozos sigue a ser un pouco máis alta que

no caso das mozas, aínda que cunha diferencia inferior a un mes. Houbo un pequeño
aumento na idade media de entrada, imperceptible no caso das mozas, un pouco máis
elevado no dos mozos, pero nos dous casos en rangos baixos tendo en conta a secuencia
histórica.

Na gráfica seguinte podemos ver as franxas de idade á que se incorporan os mozos e mozas
ao Programa Mentor. Como podemos ver, máis dun 82% das altas no Programa Mentor
prodúcense cando a persoa é menor de idade. Tampouco se ven unhas diferenzas
significativas na gráfica entre mozas e mozos. Un 81% dos mozos son menores de idade
fronte a case un 85% das mozas.

Idade Alta
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos
20 anos
+20 anos

Mozos
13
129
125
54
4
2
0

Mozas

Total
15
89
94
30
5
0
0

28
218
219
84
9
2
0

Comparando os datos das idades de alta no Programa desde o ano 2014 vemos que
aumentaron as persoas que causaron alta sendo menores de idade, pasando de pouco máis
dun 72% dos mozos e mozas a un 82% desde o ano 2014 ao ano 2020, e podemos ver como
as altas de mozos e mozas de 19 anos ou máis baixou de mais dun 8% a un escaso 2%,

aumentando paralelamente as altas de mozos e mozas que con 15 anos, a piques de facer
16 son incorporados, pasando dun 1,34% a un 5% das persoas incorporadas.

Vendo a idade de alta e o xénero, vemos que:
•

en Coruña e Lugo causan alta antes as mozas, fronte a Ourense e Pontevedra que
acontece ao revés.

•

En Coruña e Pontevedra reduciuse un pouco a idade de acceso ao Programa,
mentres en Lugo e Ourense aumentou un pouco.

•

Comparando os datos co ano 2014, en todas as Xefaturas están causando alta un
pouco máis novos. Atendendo aos xéneros só en Ourense aumentou un pouco a
idade das mozas.

Xefatura Territorial de procedencia

Para que unha persoa poida incorporarse ao Programa Mentor, tal como se indicou
anteriormente, tense que producir unha derivación polo Servizo de Protección de Menores da
Xunta de Galicia, en concreto polos Equipos Técnicos do Menor. Estes agrúpanse baixo catro
Xefaturas Territoriais, de ámbito provincial, e con sede nas cidades de A Coruña, Lugo,
Ourense e Vigo. Destacar que non sempre se corresponde esa Xefatura de procedencia co
lugar de residencia da persoa ao producirse traslados entre centros situados en distintas
provincias sen que se faga o traslado deste expediente entre as distintas xefaturas. Nese
caso desde o Programa si que atende ao mozo o Técnico de Inserción da zona xeográfica de
residencia desta persoa.

Como podemos ver na gráfica anterior, os datos son semellantes ano tras ano, cunha
tendencia á alza en todas as provincias desde o ano 2011, agás en Ourense, onde se pode
ver unha liña con frecuentes subidas e baixadas. Pontevedra, Coruña e Lugo superan o
promedio de persoas atendidas desde o ano 2011 ao 2019, e Ourense iguálao.

Como podemos ver na gráfica anterior, se atendemos ao peso relativo do total dos mozos e
mozas, vemos que Pontevedra e Coruña ocupan en calquera das tres variables o primeiro e
o segundo lugar en canto á proporción de persoas derivadas, pero entre Lugo e Ourense hai
un intercambio de posicións, con Lugo sendo a terceira Xefatura no total e en mozos, e
Ourense no peso relatico en Galicia das mozas
Como comentamos anteriormente existen casos de traslados de mozos e mozas a outros
centros de fora do ámbito provincial do que proceden, desenvolvendo con eles o Técnico de
Inserción da zona na que reside o seu traballo. Ao longo do ano 2019 téñense producido 39
traslados de mozos e mozas entre os técnicos de inserción laboral. Representa a un 6,96%
das persoas coas que se traballou desde o Programa e que nun momento dado variaron a
provincia de residencia con respecto ao momento no que causaron alta no Programa.
No que respecta á distribución territorial que abarcan os técnicos de Inserción o Técnico de
Coruña Norte desenvolve o seu traballo na provincia de A Coruña, o de Lugo e Ourense
abarcan toda a provincia correspondente, e o de Pontevedra Sur na provincia de Pontevedra.
Un técnico traballa na zona do sur da provincia de A Coruña e no norte da de Pontevedra.

Como podemos comprobar na gráfica anterior, o equipo de Pontevedra Sur é o que atende a
un maior número de persoas, seguidas de Ourense, Lugo, Coruña Norte e finalmente
Pontevedra Norte/Coruña Sur .

Na gráfica anterior, facendo unha comparación da poboación atendida entre os anos 2015 a
2019 por Técnico de Inserción, vemos unha distribución semellante en canto ao número de
persoas atendidas. Ao longo do ano 2018 houbo unha redistribución na zona abarcada polo
Técnico de Coruña Norte e Coruña Sur e de Pontevedra Norte e Pontevedra Sur, polo que se
pode ver na gráfica unha variación no que respecta ao número de persoas atendidas entre
estas zona.
Lugar de residencia
No ano 1998, cando se puxo en marcha o Programa Mentor este dirixíase a mozos e mozas
residentes en centros de protección de menores. Pouco a pouco foise ampliando o traballo
cara a mozos e mozas en situación residencial distinta, ampliándose de feito a mozos e
mozas residentes en domicilio familiar, tanto en situacións de apoio técnico como no caso de
mozos e mozas que están a cumprir unha medida xudicial, así como a outras situacións que
se poidan contemplar desde a Consellería.
Xefatura
A Coruña
Lugo
Xénero
Feminino Masculino Total
Feminino
Masculino
Total
Outras
20
33
53
18
27
45
Residencias

Centros
53
65
118
18
37
55
Xefatura
Ourense
Pontevedra
Xénero
Feminino Masculino Total
Feminino
Masculino
Total
Outras
15
24
39
45
68
113
Residencias
Centros
29
29
58
35
44
79
Na táboa anterior podemos ver como en todas as provincias agás en Pontevedra ten máis
importancia a poboación residente en centros que a residente en domicilio familiar . Coruña
e Pontevedra son os extremos nesta distribución, estando Lugo e Ourense en valores
intermedios , pero sempre cun maior peso da poboación residente en centros de menores.
Os datos acadados estes anos en canto ao peso global das persoas residentes en centros
estabilizáronse con respecto aos datos marcados no ano 2018, rompendo a tendencia
marcada desde o ano 2015 de aumento das persoas que vivían en centros de menores.

Os datos correspondentes ao ano 2019 mostran que un 55,36% dos mozos e mozas, no
momento da alta no Programa residían en centros de menores.

No que respecta á distribución por xéneros, podemos ver que as diferencias entre xéneros
no que respecta ao lugar de residencia no momento da alta vanse reducindo.

Se atendemos ao número de persoas coas que se traballou, estabilizouse este ano o número
de persoas que non residían en centros de menores, e aumentou o número de persoas que
residen en centros de menores.

Ao igual que no ano 2018, en Pontevedra hai unha pequena diminución da proporción de
persoas que residen en centros, e nas outras provincias si hai un aumento, destacando neste
senso A Coruña.

Situación Xurídica
Ao Programa acceden mozos e mozas que se encontran, no que respecta á súa tutela, en
situacións de :
•

Tutela : mozos e mozas menores de idade sobre os que a administración
autonómica asumiu a tutela por calquera das distintas situacións
contempladas pola lei.

•

Garda : mozos e mozas menores de idade sobre os que a administración
autonómica asumiu a garda pero non a tutela.

•

Medidas de apoio : mozos e mozas menores ou maiores de idade sobre os
que a administración autonómica acorda dar un apoio concreto para superar
algunha situación de risco de exclusión, nunha aposta, en moitos casos, por
aplicar medidas preventivas.

•

Medida xudicial : mozos e mozas que se incorporan no marco do
cumprimento dunha medida xudicial de medio aberto dictada por un xulgado
de menores e con residencia na comunicade autónoma.

Como podemos ver na táboa e na gráfica seguinte, a maioría das persoas que acceden ao
Programa Mentor fano baixo a cobertura dunha tutela (50,18% das persoas), seguida de
mozos e mozas que causaron alta en situación de medidas de apoio (24,11% dos mozos e
mozas) seguido polos que se incorporaron en situación de garda (14,46%), e finalmente
dentro do cumprimento dunha medida xudicial (11,25%).

Sit. Xurídica
Medidas de
apoio
Garda
Medida
Xudicial
Tutela

GALICIA
Mozos Mozas Total

70
36

65
45

135
81

48
173

15
108

63
281

Podemos ver na gráfica anterior como hai un maior peso masculino nas categorías de tutela
e medida xudicial, e un maior peso feminino nas de garda e medidas de apoio.
Como podemos ver na seguinte gráfica, as persoas que accederon ao Programa na situación
de tutela foron aumentando desde o ano 2014, representando na actualidade ao 50% da
poboación, mentres os mozos e mozas que causaron alta no marco do cumprimento dunha
medida xudicial foron descendendo ata acadar a cifra maís baixa. Garda e Medidas de Apoio
móvense nunhas proporcións semellantes, en valores próximos ao 15% e 23%,
respectivamente

Na gráfica seguinte podemos ver o peso de cada situación por Departamento Territorial : en
todas as provincias o maior peso global se corresponde aos mozos e mozas en tutela (Lugo
e Coruña encóntranse en valores superiores ao 50% dos mozos e mozas atendidos). Medidas
de Apoio é a segunda categoría en Lugo, Ourense e Pontevedra, mentres Garda é en Coruña,
e Medidas en Medio Aberto é a terceira categoría en Coruña, Lugo e Pontevedra.

Estes datos refírense ao momento da alta no Programa Mentor, porque no momento en que
acadan a maioría de idade pasan a estaren todos eles e elas en medidas de apoio.

Permanencia e satisfacción co Programa Mentor
Durante o ano 2019 producíronse un total de 200 baixas no Programa. Ao igual que no caso
das altas, para que unha persoa cause baixa esta ten que estar emitida polo Servizo de
Menores da Xunta de Galicia.
A permanencia media destes mozos no Programa Mentor aumentou a 22 meses e 20 días.
Este é o rexistro de permanencia máis alto acadado desde o ano 2013, superando en 5 meses
os datos acadados no ano 2018 e en máis de 7 meses o rexistro do ano 2013..
Neste senso, como xa se comentou anteriormente, unha maior permanencia no Programa
Mentor por parte dos mozos e mozas implica en xeral a posibilidade de obter mellores
resultados no avance da empregabilidade e emancipación por parte dos nosos mozos e
mozas, ao permitir un acompañamento por parte de profesionais nas distintas fases da
inserción sociolaboral. Esto non sempre quere decir que se vai producir un acceso a un
emprego, pois ao ser un programa moi persoalizado e con suxeitos con distintas

características, a mellora persoal pode consistir perfectamente en definir e iniciar un itinerario
formativo e laboral que desde o Servizo de Menores se considere que vai ter continuidade
máis alá da baixa.

Permanencia no
Programa
Menos de 6 meses
6 a 12 meses
12 a 18 meses
18 a 24 meses
Máis de 24 meses
TOTAL

Mozos

19
15
16
28
41
119

Mozas Total

13
13
8
10
37
81

32
28
24
38
78
200

Se poñemos en relación estes períodos temporais co proceso de preparación para a vida
independente, estaríamos falando de que :
•

En moitos casos, como xa se dixo en apartados anteriores, nos seis primeiros
meses de traballo trabállase cos mozos e mozas a definición dos seus
obxectivos laborais, a adquisición de coñecementos de técnicas de busca de
emprego e o coñecemento do entorno formativo e laboral.

•

En moitos casos os mozos e mozas incorpóranse a procesos formativos de
distinto tipo que obriga a que se formen con procesos que poden durar entre 3
e 18 meses (ou máis longos, dependendo de si se tratan de cursos AFD ou de
procesos relacionados coa educación formal), e nos que é frecuente que deban
participar en varios por custarlle rematar a formación con éxito.

•

Os procesos de busca activa de emprego, aínda con taxas de desemprego na
poboación xeral en baixa desde fai uns anos, esténdense en moitos casos
durante meses ata que se produce unha contratación estable.

En apartados relacionados cos resultados poñerase de manifesto que os resultados de
insercións laborais acadados este ano melloraron os de anos anteriores. A situación
socioeconómica máis positiva que en anos anteriores axudou a acadar un número de
insercións laborais máis elevado que en anos anteriores, pero o feito de que os mozos e
mozas permanezan por un longo período de tempo no Programa, co correspondente aumento
dos coñecementos formativo laborais, das habilidades para a busca de emprego e, como non,
da madurez persoal, da lugar a que os resultados acadados sexan máis positivos.

Na gráfica seguinte podemos apreciar que a permanencia neste ano 2019 foi un pouco maior
no caso das mozas que dos mozos, pero apenas hai un mes de diferenza. Agás en Lugo, en
todas as provincias permanecen máis tempo as mozas que os mozos.
Ademais podemos ver diferenzas na permanencia no Programa se atendemos á Xefatura
Territorial de procedencia, destacando Lugo como a provincia na que permanecen máis
tempo os e as participantes de alta, seguidos polas permanencias na provincia de A Coruña,
Pontevedra e finalmente Ourense, aínda que estas tres provincias con valores moi próximos.

Na gráfica seguinte podemos ver unha comparación entre a evolución dos períodos de
permanencia no Programa e podemos ver que máis dun 40% causa baixa máis alá dos 24
meses, seguido de entre 18 e 24 meses. Fronte a anos anteriores mostran un aumento dos
rangos de máis meses de permanencia.

Cando medimos o nivel de satisfacción dos mozos e mozas no que respecta ao Programa
manexamos 2 indicadores :
•

A proporción de mozos e mozas que continúan no Programa a partir da maioría da idade,
momento no que os nosos participantes poden pedir a baixa voluntaria se non están
satisfeitos co servizo prestado.
Na gráfica seguinte vemos que de xeito sistemático máis do 75% das persoas que causaron
baixa no programa nos últimos anos fíxoo máis alá dos 18 anos. Este ano un 77,50% das
baixas no Programa era de persoas que permanecían nel máis alá dos 18 anos, significando
unha pequena baixada con respecto ao ano pasado.. Ao igual que no ano 2018 esta
proporción é máis elevada no caso das mozas que no caso dos mozos.

Caixa de correos de suxestións/Libro de reclamacións: As suxestións, queixas ou
reclamacións deben ser incluídas dentro do sistema de seguimento das non conformidades
de xeito que poidamos analizar o éxito ou non das medidas tomadas para cada un dos
casos.
Durante o ano 2019 presentáronse 2 suxestións por medio da caixa de correos, fronte a 3
suxestións no ano 2018 e 1 no ano 2017. Existiron tamén 3 reclamacións, baixando con
respecto ás 8 reclamacións tramitadas no ano 2018.
Todas as reclamacións se puxeron en coñecemento do Servizo de Inspección de Centros
seguindo o procedemento recollido nos Protocolos de Centros de Menores da Xunta de
Galicia e as suxestións déuselles resposta.

Idade no momento da baixa no Programa Mentor
No momento da baixa a idade media dos mozos e mozas era de case 19 anos. É a cifra máis
alta marcada desde o ano 2015.

Na gráfica seguinte podemos ver a evolución da idade de baixa atendendo ao xénero,
producíndose unha relación inversa : a idade dos mozos no momento da baixa foise reducindo,
aumentando este último ano. No caso das mozas esta idade foi aumentando ano tras ano.

Na táboa e na gráfica seguinte podemos ver os rangos de idade nos que causan baixa os mozos
e mozas. Podemos ver que case o 60% das baixas prodúcense entre os 18 e os 20 anos de
idade. Tamén podemos comprobar que as mozas tenden a causar baixa en rangos de maior
idade, pero marcando unhas diferenzas moi reducidas cos mozos.

Idade de baixa
16 a 17 anos
17 a 18 anos
18 a 19 anos
19 a 20 anos
20 a 21 anos
Máis 21 anos
Total

Mozos
4
22
46
25
11
11
119

Mozas

Total
8
9
31
15
9
9
81

12
31
77
40
20
20
200

Na gráfica seguinte podemos ver que a provincia na que as persoas causaron baixa con maior
idade foi Lugo, seguida de Ourense, Pontevedra e finalmente Coruña. Se atendemos ao
xénero Lugo é a provincia na que os mozos causaron baixa con maior idade e Ourense na
que as mozas causan baixa con maior idade.

Todos estes datos simplemente móstrannos que debemos de seguir traballando para
aumentar a permanencia dos mozos e das mozas no Programa Mentor, no senso de que por
unha banda que se incorporen antes ao Programa e pola outra que permanezan máis no
Programa e que polo tanto, causen baixa nunha idade máis próxima aos 21 anos que aos 19
anos da actualidade, prestando atención :
• ao que ocorre no momento en que os e as participantes acadan a maioría da idade
para que se reduzan as baixas ocasionadas polo feito de acadar a maioría de idade
e non querer continuar baixo a supervisión (apoio) do servizo de menores.
• Ao propio proceso de intervención para que os mozos e mozas e os axentes que
interveñan sobre eles sexan conscientes da importancia de poder integrarse nun
programa de preparación para a emancipación e a vida independente especializado
como é o Programa Mentor.

Motivos da baixa no Programa Mentor
Como xa se indicou anteriormente, ao longo do ano 2019 causaron baixa no Programa
Mentor un total de 200 persoas.
As baixas administrativas no Programa Mentor, ao igual que as altas, emítense sempre desde
a Xefatura Territorial á que pertence ese mozo ou moza, pero os motivos polos que se poden
producir esas baixas son do máis variado. A efectos de análise, agruparémolos nas seguintes
categorías :
•

Baixa voluntaria con cumprimento de obxectivos : baixa na que o mozo/a,
de xeito voluntario causa baixa no Programa valorándose que están
cubertos os obxectivos que se trazaron conxuntamente co participante e o
seu ETM para ese caso concreto.

•

Baixa non voluntaria con cumprimento de obxectivos : os obxectivos da
intervención están cubertos, pero a baixa prodúcese por circunstancias
alleas aos mozos e mozas.

•

Baixa voluntaria sen cumprimento total dos obxectivos : o mozo ou moza,
sen terse rematado o plan de traballo causa baixa no Programa dun xeito
voluntario, reflectindo esta decisión de forma verbal ou por escrito, ou ben
non acudindo ás reunións cos TIL.

•

Baixa non voluntaria sen cumprimento total de obxectivos : os obxectivos da
intervención non están cubertos na súa integridade, pero a baixa prodúcese
por circunstancias alleas aos mozos e mozas ou por decisión do ETM ou do
Técnico de Inserción porque non existe unha colaboración real do

participante (acode pero non mostra interese/disposición para a busca de
emprego polo que se decide a baixa no Programa despois de intentar
reconducir a situación.
Como podemos ver na gráfica seguinte, mais da metade das baixas veñen definidas pola
voluntariedade. Nun 30% dos casos acadáronse os obxectivos da intervención, chegando un
punto no que se valora conxuntamente entre Técnico e Inserción, participante e ETM a
idoneidade da baixa nese momento, pero a maioría das baixas entran dentro da categoría do
non cumprimento íntegro dos obxectivos, pero prodúcense as baixas por decisións do ETM,
do ETM e do Técnico ou da propia persoa que decide non cumprir cos acordos de traballo,
sexa permanecendo non localizable ou non implicándose na intervención.

Motivo Baixa
Voluntaria cumprimento obxec
Voluntaria sen cumpr. todos os obxectivos
Non voluntaria Cum. Obxectivos
Non voluntaria non cump. todos os obxectivos
Total

Mozos Mozas Total
30
28
58
43
26
69
0
0
0
46
27
73
119
81 200

Mozos e mozas con discapacidade
O Programa Mentor non é un programa dirixido especificamente cara persoas con
discapacidade, pero si que se está a traballar con mozos e mozas con discapacidade . Neste
senso, ao longo do ano 2020 :
•

traballouse no Programa Mentor cun total de 40 persoas con distintos grados de
discapacidade, representando, polo tanto, a un 7,14% das persoas coas que se
traballou.

•

13 destas persoas tiñan xénero feminino (un 5,58% das mozas de alta no Programa).

•

27 destas persoas teñen xénero masculino (un 8,26% dos mozos de alta no
Programa).

RESULTADOS OBTIDOS
No proceso de inserción sociolaboral dos mozos e mozas no Programa Mentor, para simplificar
as múltiples situacións que se poden dar, recorremos ás seguintes categorías:
•

Busca Activa de Emprego: nesta situación o mozo ou moza recibe formación e
acompañamento na busca de emprego, definíndose un itinerario de busca de emprego
e poñéndoo en marcha de xeito consensuado entre o mozo/a, o ETM e o Técnico Mentor
que lle corresponde, e o centro de residencia.

•

Formación: a formación é un activo importante para a inserción laboral, e máis nos
tempos de crise actuais, fomentando desde este Programa o acceso dos mozos e mozas
a esta. Así, os mozos e mozas acceden a cursos AFD dependentes da Xunta de Galicia
Formación Profesional Básica, Ciclos Medios (CM), Ciclos Superiores ou estudios
universitarios dependentes da Consellería de Educación e outros tipos de cursos de
formación (Academias, outros cursos). Dentro deste epígrafe incluímos tamén aqueles
casos nos que un mozo ou moza está a desenvolver un convenio formativo nunha
empresa ao entender que se trata dun período formativo non remunerado.

•

Inserción: nesta categoría entrarían os mozos/as que están traballando con contrato
laboral.

•

Non operativo: aquí estamos a recoller casos de mozos e mozas cos que é imposible
desenvolver o traballo de inserción socio laboral por diversas circunstancias (fugas,
imposibilidade de localización, non colaboración, en proceso de baixa...), de tal xeito que
o traballo con estes mozos e mozas vese completamente imposibilitado.

•

Mellora de Empregabilidade: nesta categoría recollemos a aqueles mozos e mozas cos
que, diante da imposibilidade de accederen ao mercado laboral, estanse a desenvolver
accións (fundamentalmente de formación en habilidades sociais ou semellantes) que lles
poden facilitar o acceso ao mercado laboral.

Situación dos mozos/as atendendo ás categorías de Clasificación

Se atendemos á media acumulada durante o ano no programa, ao longo do curso escolar a
categoría con maior peso é a de formación, seguida por BAE. Nos meses de verán dáse un
cambio na situación, pasando a ser a BAE a categoría máis presente, seguida de inserción.
Esta situación nas vivendas varía algo, aumentando o peso das persoas que están en
formación con respecto ao Programa e sobre todo as que están en inserción, practicamente
duplicando a cifra do Programa, e case desaparecendo as persoas nas categorías de “non
operativo” e “mellora de empregabilidade”.
Facendo un cómputo medio, na gráfica seguinte vemos o peso medio de cada unha das
situacións ao longo do ano 2019, podendo cotexalas con anos anteriores :
•

De media mensual, un 41,43% das persoas estaban cursando algún tipo de
formación que os capacitara para o emprego. Constitúe unha cifra un pouco máis

baixa que en anos anteriores (42,36% das persoas no ano 2018, 45,65% dos
mozos e mozas de alta do ano 2017, 42,65% dos mozos e mozas do ano 2016 e
o 43% no ano 2015).
•

Un 27,54% dos mozos e mozas estiveron en situación de busca activa de
emprego. No ano 2018 de media o 29,72% dos e das mozos e mozas estiveron
en BAE, no ano 2017 o 28,76% de participantes, o 28,81% dos participantes no
ano 2016 e o 29% de media mensual no ano 2015.

•

Un 17,58% das persoas de alta no Programa estiveron en situación de inserción,
superando o 13,58% das persoas de alta no ano 2018, superando o 12,21% dos
participantes que traballaban no ano 2016, superando o 10,26% acadado no ano
2016 e case duplicando o 9% no ano 2015.

•

Un 12,25% dos e das participantes estaban como “non operativos”, valor próximo
ao 12,79% de participantes no ano 2018, superando o 11,42% dos participantes
do ano 2017, reducindo o 15,09% das persoas no ano 2016 e o 16% no ano 2015.

•

E no que respecta aos que catalogamos como “mellora de empregabilidade”,
situamos a un 1,07% das persoas nesa categoría, fronte a un 1,50% das persoas
participantes no ano 2018, baixando do 1,97% do ano 2017, reducindo o 3,19%
dos mozos e mozos e mozas do ano 2016 e fronte a un 3% no ano 2015.

Aínda marcando uns valores semellantes aos de anos anteriores, si podemos referirnos a que
continúa en ascenso a categoría de “inserción”, baixando o resto das categorías. De feito
entre o ano 2015 e o 2019 practicamente se duplicou a proporción de mozos e mozas que
mes tras mes estaban traballando.

Comparando os datos xerais do Programa Mentor cos datos específicos dos mozos e
mozas residentes na rede de vivendas do Programa Mentor podemos destacar o seguinte
:
•

A porcentaxe de persoas en formación nas vivendas sigue a superar o do
Programa (47,80% fronte a un 41,43% do Programa).

•

Nas vivendas a segunda categoría máis frecuente é a de inserción case
duplicando os rexistros marcados no Programa (o 31,69% das persoas

residentes nas vivendas dispoñían de algún tipo de contrato fronte ao 17,58% do
Programa).
•

O peso das persoas en busca de emprego é bastante máis baixa nas vivendas
que no Programa (19,44% fronte ao 27,54%)..

•

As categorías de “non operativo” e “mellora de empregabilidade” nas vivendas
representan aproximadamente a un 1% das persoas de alta, mentres no
Programa supera o 13%.

Ilustración 6 Roteiro Vivenda Coruña
Na estatística podemos ver que as categorías relacionadas coa busca e mantemento dun
emprego así como coa mellora da formación abranguen a un 98% das persoas integradas
nas vivendas, mentres no Programa falamos un 87%. En todo caso falamos dunha poboación
activa moi superior á que temos na poboación xeral para esta franxa de idade. Ademais os
que están en formación ou traballando nas vivendas teñen un peso do 79%, mentres no
Programa representan ao 59% dos e das destinatarios e destinatarias. Estes datos desde o
noso punto mostran o acerto que supón desenvolver liñas que traballo que busquen o acceso
ao mercado laboral dos e das participantes no Programa Mentor.

Analizando a evolución de cada categoría ao longo do ano no Programa, podemos ver que :
•

Durante o curso escolar a maioría das persoas de alta no Programa están en
situación de formación. Como veremos máis adiante a maioría das persoas están

cursando estudios impartidos pola Consellería de Educación, baixando nos meses
do verán o peso desta categoría.
•

No período de verán, coincidindo co curso escolar, aumenta o número de persoas
en situación de BAE e de Inserción. Ao longo do resto do ano a categoría de BAE foi
a segunda en 9 meses, mentres a de inserción foi a segunda en tres meses.

•

A categoría de “non operativo” mantivo os seus datos dun xeito estable ao longo do
ano, sendo sempre a cuarta categoría, e a de “Mellora de Empregabilidade” moveuse
sempre en valores sobre o 1% do total.

Ao falar das distintas categorías, podemos ver que :
•

As persoas en situación de busca de emprego oscilaron entre un máximo dun
50,36% no mes de agosto e un 13,84% de mínimo no mes de maio.

•

Cando falamos da situación de formación, o nivel máximo marcouse no mes de
abril, cun 52,82% e o nivel mínimo de mozos e mozas formándose
correspondeuse co mes de agosto, cun 10,17%.

•

No caso dos mozos e mozas en “inserción laboral”, oscilamos entre un máximo
dun 22,28% de máximo en agosto e un mínimo dun 13,36% no mes de febreiro.

•

Cando falamos de mozos e mozas cos que por diversas causas non é posible
traballar con eles, recollidos dentro da categoría de “non operativos”, oscilamos
entre un máximo do 14,46% no mes de xullo e un mínimo do 10,11% no mes de
xaneiro.

•

Ao falar da categoría de “mellora de empregabilidade”, podemos ver un máximo
dun 2,91% no mes de agosto e 0% no mes de novembro.

Comparando os datos Vivendas/Programa podemos ver que a proporción de mozos
e mozas nas categorías de Non Operativo e Mellora de Empregabilidade é bastante
inferior nas vivendas que no Programa en xeral.
•

Os datos de inserción son mellores nas vivendas que no Programa. O mes
cos datos máis baixos había un 20% de persoas traballando, o mellor mes
traballaban un 41% dos mozos e mozas.

•

Os datos de accesos a formación tamén son mellores que no Programa en
xeral, meses nos que máis dun 70% dos e das participantes se encontran
inmersos en procesos de formación.

•

No que respecta a BAE chama a atención a baixada de persoas nesta
categoría desde primeiros de ano a finais, nos que case non estaba
ningunha persoa só en busca de emprego.

Analizando os datos por xénero, vemos que son moi semellantes. Ao longo destes tres últimos
anos as mozas mostran unha mellor taxa de inserción que os mozos, un mellor acceso a
formación e menores datos en non operativos, pero sempre falamos dunha pequena diferenza
entre eles .
Analizando os datos específicos dos mozos mes a mes, podemos ver que a evolución é
semellante á da poboación en xeral, coa maioría dos mozos en formación durante o ano,
aumentando no verán os mozos que se declaran en busca de emprego e en menor nivel en
inserción. Tamén podemos destacar que nalgúns meses da primeira metade do ano tivo máis
peso a categoría de “non operativo” que a de “inserción”, aínda que a partires do mes de maio
esa situación cambiou.

Na gráfica seguinte podemos ver como evolucionou a ocupación laboral das mozas : a evolución
das categorías é semellante, aínda que mostran mellores datos de accesos a formación e
emprego, e unha evolución da categoría de “non operativo” de menos a máis.

Se calculamos a taxa de emprego sobre a poboación activa (persoas que buscan emprego de
xeito activo (categoría BAE), ou están en situación de Inserción, descartando a aqueles que se
encontran en situación de formación, non operativas ou ben en procesos de mellora de
empregabilidade por entendermos que non están interesados en buscar un emprego ou non
poden acceder a el, podemos ver a taxa de emprego como indicador real da efectividade do
Programa. A taxa xeral do Programa durante o ano 2019 aumentou ata o 43,05% das persoas
que se encontraban nestas dúas categorías, superando os datos acadados no ano 2018
(31,34%), aumentando sobre o 28,81% no ano 2017, superando o 26,86%, do ano 2016,
constituíndose no mellor resultado de toda a serie histórica. Na gráfica seguinte podemos ver a
evolución deste indicador desde o ano 2013:

Cotexando por xénero desde o ano 2016 podemos ver que houbo un aumento da taxa
independentemente do xénero, pero este último ano este indicador mostrou unha evolución mais
positiva no caso dos mozos, quedando practicamente igualada.

Como podemos ver na gráfica seguinte, e fronte anos anteriores nos que a taxa de emprego
feminina era mellor, en 7 meses os mozos tiveron unha taxa de emprego máis alta e as mozas
os outros cinco meses.

Se analizamos os datos por mes e poñendo en perspectiva estes datos con respecto dos
anos 2013 ao 2019, podemos ver que hai unha distribución semellante : nos meses de verán
sofre unha rebaixa debido sobre todo ao feito de que aumentan os mozos e mozas que ao
chegar as vacacións estivais no sistema educativo indican que se encontran en busca de
emprego, pasando de formación a BAE. O ano 2019 acadáronse as cifras máis altas desde
o ano 2013 en todos os meses ano, o que nos mostra que hai máis oportunidades de acceso
ao mercado laboral.

Atendendo á situación laboral por Técnico de Inserción podemos ver os seguintes datos :

•

Técnico Inserción Laboral Coruña Norte:

Se analizamos a gráfica posterior, vemos a situación dos mozos e mozas residentes no norte
da provincia de A Coruña (incluída a cidade da Coruña), máis dun 54% dos e das mozas
asistiron a procesos de formación, seguido da poboación en BAE (máis de 19%), a de Non
Operativos (16%) e a de Inserción (10%). No que respecta á distribución por xéneros non se
aprecian diferenzas na orde, aínda que si hai unha pequena oscilación dentro das propias
categorías.

Na gráfica seguinte podemos ver a evolución das distintas situacións laborais ao longo do
ano. Neste caso podemos ver como, do mesmo xeito que en toda a comunidade autónoma,
formación é a categoría máis presente no curso escolar, mentres no verán é a situación de
BAE. Destaca o peso dos Non Operativos.

•

Técnico Inserción Laboral Coruña Sur/ Pontevedra Norte:

Na seguinte gráfica podemos ver os datos correspondentes á zona Coruña Sur / Pontevedra
Norte (a zona abarca na provincia de A Coruña Carballo, Costa da Morte, Santiago e
Barbanza e o norte da provincia de Pontevedra, con Arousa, Deza e A Estrada como zonas
de referencia).
Nesta zona podemos ver que a categoría con máis peso é a de Busca Activa de Emprego
(case un 35% das persoas coas que se traballou mes a mes), seguido de formación (31%) e
inserción (case un 18%). Neste senso é unha gráfica na que comparado co Programa vemos
unha distribución por categorías distinta.

Na gráfica seguinte podemos ver a evolución mensual da situación laboral dos mozos e
mozas residentes neste ámbito territorial. No primeiro semestre podemos ver como os
accesos a formación e BAE están moi igualados, como no verán os mozos e mozas que
estudian cae, recuperándose en setembro, e como a categoría de inserción marcou bos datos
no segundo semestre.

•

Técnico de Inserción Laboral de Lugo:
Na gráfica na que se recollen os resultados de Lugo por categorías podemos ver
como os resultados son semellantes aos marcados polo Programa, aínda que a
proporción de non operativos é superior ao marcado polo Programa.

Na gráfica anterior podemos ver que ao longo do ano 2019 (tal como pasou en anos
anteriores) agás nos meses do verán a categoría na que se encontraban máis mozos e
mozas foi a de formación. A categoría de BAE mantívose sempre como a segunda
categoría e como primeira nos meses de verán, e como xa se dixo, os Non Operativos
alcanzan valores máis altos que o Programa.

•

Técnico de Inserción Laboral Ourense:

Na gráfica anterior podemos ver os datos da provincia de Ourense, moi semellantes aos
marcados polo Programa a nivel autonómico.

Na evolución por mes podemos ver que, ao igual que pasa en toda a comunidade autónoma,
as persoas en formación son a categoría con máis peso agás nos meses do verán.

•

Técnico de Inserción Laboral de Pontevedra Sur:

No que respecta aos mozos e mozas residentes no centro e sur da provincia de Pontevedra
(con concellos como Vigo ou Pontevedra nesta zona), a categoría na que houbo máis mozos
e mozas ao longo do ano foi a de “formación”, seguida de “BAE” e a de “Inserción”, sendo
esta a zona na que hai máis equilibrio entre estas tres categorías. Os “non operativos” nesta
zona mostran uns datos moito máis baixos que nas outras zonas.

Na gráfica seguinte podemos ver que a categoría de formación foi onde tivemos máis mozos
no curso escolar, a de BAE foi a principal nos meses de verán, e a de Inserción superou o
20% das persoas en 9 meses do ano.

Acceso á formación dos mozos e mozas do Programa Mentor
Unha característica histórica da poboación coa que traballamos no Programa Mentor é o baixo
nivel de estudios cos que acceden. Levamos recollendo de xeito estable unha cifra próxima
ao 80% dos participantes que non teñen os estudos da ESO rematados ao ser alta no
Programa. Non podemos esquecer que a idade media de incorporación ao Programa está
sobre os 17 anos e 2 meses, que a idade de finalización da ESO está sobre os 16 anos.
Aproximadamente máis dun 80% dos mozos e mozas galegos rematan os estudos
obrigatorios, co que o desfase formativo é máis que evidente entre as persoas coas que
traballamos.
Este factor condiciona en gran maneira o acceso dos mozos e mozas ao emprego, ao poderen
optar a empregos que teñen peores condicións económicas e de estabilidade laboral que si
tiveran un maior nivel de estudios.
Desde esta entidade e de xeito conxunto con centros de menores e Equipos Técnicos de
Menores trabállase no senso de fomentar a incorporación do maior número posible de mozos
e mozas a procesos formativos para que melloren a súa formación, sempre dentro do seu
proxecto persoal de inserción laboral (PIL). Con esta incorporación buscamos que, ademais
de que se adquiran capacidades profesionais, os mozos e mozas adquiran habilidades e
capacidades sociais propias dos empregos e que serán determinantes para o mantemento
deste pola súa parte, así como que poidan contrastar a súa visión persoal sobre o que
significa un emprego. Ademais prodúcese unha confrontación da realidade laboral co
obxectivo formativo e laboral do participante e coa súa visión sobre o mercado laboral.

Ao longo do ano 2019, ao igual que en anos anteriores, producíronse incorporacións dos
nosos participantes a cursos dependentes da Consellería de Educación (por medio de
Programas de Formación Profesional Básica, Ciclos Medios, Ciclos Superiores, Bacharelato
ou universitarios), dependentes da Consellería de Economía, Emprego e Industria (accións
formativas para desempregados, obradoiros de emprego), doutras administracións (cursos
das Deputacións Provinciais, Concellos ou outras asociacións), así como academias privadas
ou asociacións sociais.

Ilustración 7 Sesión formativa en Vigo
Ademais desde esta entidade desenvolvemos ao longo do ano 2019 de xeito específico :
•

Puntos Formativos Incorpora : accións formativas de 300 horas de duración
desenvoltas desde as entidades incluídas na Rede Incorpora, entre as que se
encontra Igaxes e que inclúen o traballo de habilidades persoais, profesionais e o
desenvolvemento de prácticas en diversas empresas do sector no que se
desenvolva o curso. En concreto desenvolvéronse 8 cursos en toda Galicia, aos que
accederon, conxuntamente con outras persoas derivadas polas outras entidades
colaboradoras da Rede Incorpora os mozos e mozas do Programa Mentor.

Como podemos ver na gráfica anterior, o maior número de accesos a formación son en
formación organizada desde a Consellería de Educación, destacando, como en anos
anteriores, o acceso a Formación Profesional Básica seguida da ESO. Tamén destaca a cifra
de mozos e mozas que cursan ciclos medios.

Se atendemos ao número total de procesos formativos nos que participaron persoas durante
o ano 2019, podemos ver que houbo unha pequena diminución con respecto ao ano 2018,
pasando de 474 a 467.

Facendo un reparto teórico entre todas as persoas coas que se traballou no Programa co
número de accesos, podemos ver que un 83,39% dos e das persoas que participaron no
Programa poderían ter accedido a un curso.

Detrás deses 467 inicios de formación están 356 persoas, das que 201 son mozos e 156 son
mozas. Este dato móstranos que un 63,57% das persoas que estiveron de alta no Programa
Mentor iniciaron e participaron nalgún proceso de formación, mellorando o dato do ano 2018
(60,37% dos mozos e mozas), baixando do 64,16% acadado no ano 2017, superando o
61,98% do ano 2016 e en liña co 63,55% do ano 2015. Como podemos ver, é unha constante
que aproximadamente dous terzos dos e das mozas no Programa Mentor inicien algunha
formación durante o ano. Atendendo ao xénero, un 61,47% dos mozos participaron nalgunha
formación, mentres esta proporción esténdese ao 66,52% das mozas.

Se atendemos á probabilidade de acceso por provincia, vemos que os datos son semellantes
aos do ano 2019: Lugo continúa a ser a provincia na que a probabilidade de participar nunha
formación é máis elevada, seguida de Ourense, A Coruña e Pontevedra.

Neste senso, polo seguimento das situacións dos mozos e mozas, tense constancia do
remate de xeito positivo de 159 procesos formativos, coas seguintes características :
ü 2 procesos formativos nunha academia.
ü Produciuse a finalización de 23 cursos AFD de distintas temáticas.
ü Producíronse 5 remates de estudos de bacharelato.
ü Temos constancia do remate de 26 Cursos de Formación Profesional Básica.
ü Produciuse 9 remates de Ciclos Medios.
ü 4 persoas remataron Ciclos Superiores.
ü 28 finalizacións dos estudios da ESO.
ü 41 remates de cursos de difícil encadre dentro dos estudios regrados ou
ocupacionais.
ü 19 finalizacións de accións formativas Incorpora.
ü 2 persoas remataron os estudios universitarios (e 3 estaban pendentes de
presentaren traballos de fin de grado).
Ademais temos constancia de que houbo 102 abandonos de cursos e formacións por distintas
causas (suspensos, abandonos, expulsión...), encontrándose o resto (210 persoas, 44,97%)

cursando os distintos cursos aos que accederon (p.e. persoas que iniciaron cursos de
formación regrada en setembro deste ano ou cursos AFD a finais de ano).
Dos 259 mozos e mozas que finalizaron os procesos formativos, o 60,61% remataron a
formación con éxito, en valores próximos ao ano 2019 ( 64,07%) e superando o 51,40% do
ano 2017 e o 45,72% no ano 2016 e o 46,57% no ano 2015, mentres abandonaron por
distintas causas un 39,39% dos e das participantes, valor próximo ao 35,94% do ano 2019 e
mellorando o dato do 48,60% do ano 2017, o 54,27% dos participantes no ano 2016 e o
53,43% do ano 2015.

Nas táboas seguintes podemos ver como ese traballo de busca de formación e acompañamento
aos mozos e mozas en todo este proceso reflíctese nunha mellora do perfil formativo que
presentan estes ao causar baixa no Programa. Cotexamos o nivel formativo das persoas que
causaron baixa durante todo este ano, recollendo o nivel que tiñan no momento da alta e o nivel
de formación regrada co que causaban baixa do Programa. Na primeira táboa podemos ver que
se reduciu o número de persoas que non tiñan os estudios obrigatorios.

NIVEL EST.
CINE 0
CINE1
CINE2
CINE3
CINE4
CINE5
NON CONSTA
TOTAL

Nivel Formativo na alta
Mozos
Mozas
Total
2
60
42
13
0
0
2
119

1
25
37
16
1
0
1
81

3
85
79
29
1
0
3
200

Nivel formativo na baixa
Mozos Mozas Total
2
52
33
28
2
1
1
119

1
14
33
22
6
3
2
81

3
66
66
50
8
4
3
200

Na gráfica seguinte podemos ver en valores relativos o cambio que se produce igualmente por
xéneros, e podemos ver que as persoas con estudios da ESO ou superiores pasaron de seren
un 15% do total no momento da alta a seren un 31% do total.

Ilustración 8 Actividade formativa en Santiago

Ademais remataron cursos AFD para desempregados 18 mozos e mozas (sobre un 9% dos e
das participantes) que sen ser formación regrada permite que eses módulos cursados poidan
contemplarse en procesos como por exemplo a obtención dos certificados de profesionalidade.

Acceso á contratos laborais dos mozos e mozas do Programa Mentor
O ano 2019 caracterizouse pola continuidade na redución nas taxas de desemprego en Galicia.
Baixou o ritmo de diminución de persoas desempregadas, marcando en decembro 165.300
desempregados, fronte a 169.000 de un ano antes e 185.000 no ano 2017. Falamos dunha
diminución (2,36%). Igual situación se dou coas persoas que teñen entre 16 e 30 anos, pasando
de 23.516 persoas anotadas nas oficinas do Servizo Público de Emprego no ano 2017 a 21.155
no ano 2018 e a 20.790 no ano 2019.
Para poder facilitar a incorporación dos participantes os técnicos de inserción e os educadores
das vivendas fixeron un gran traballo individual e grupal cos mozos e mozas (contando co apoio
dos educadores de centros onde residen) de motivación para a busca e mantemento de
emprego, froito da que xurdiron múltiples opcións. Ademais tamén se mantivo un forte traballo
de prospección do mercado laboral.
Ata o 31 de decembro do ano 2019 estiveron en vigor un total de 292 contratos de traballo,
constituíndo, tal como podemos ver na seguinte gráfica, a cifra máis elevada xestionada ata
agora. 244 deses contratos asináronse durante o ano 2019, e o resto (48) estiveron en vigor
durante o ano pero proviñan de anos anteriores.

Asináronse de media 20,33 contratos, superando os 18,08 do ano 2018 e 2016, superando
os 16,25 contratos por mes do ano 2017, aumentando os 12 contratos por mes do ano 2015,
superando os 9,66 contratos por mes do ano 2014, os 8,66 asinados no ano 2013 e os 7,5
por mes do ano 2012.

Na gráfica anterior podemos ver a distribución por xéneros e provincias do número de
contratos de traballo : aumentou o número de contratos en vigor en todas as provincias,
destacando polo volume do aumento a provincia de A Coruña.
Se comparamos os datos cos anos anteriores :
•

Pontevedra marca o mesmo dato que no ano 2016, cando se marcou o maior
número de contratos en vigor. Este ano aumentou en 6 contratos (un 4,96%) con
respecto ao ano anterior.

•

Coruña aumenta o número de contratos en vigor (80 no ano 2019, 65 no ano 2018,
55 no ano 2017, 41 no 2016, 43 no ano 2015 e 29 no ano 2014). Representa un
aumento do 23,08% con respecto ao ano 2018.

•

Ourense aumenta o número de contratos : 44 contratos neste ano por 40 contratos
no ano 2018, 28 contratos no ano 2017, 35 no ano 2016, 47 do ano 2015 e 33 no
ano 2014). Significa un aumento do 10% con respecto ao ano 2018.

•

Lugo subiu a 41 contratos en vigor durante este ano, superando os 37 contratos do
ano 2019, os 29 contratos no ano 2017, 24 contratos rexistrados no ano 2016, 9 no
ano 2015 e 20 no ano 2014. É un aumento do 10,81%.

Na gráfica anterior podemos ver a evolución do número de contratos en vigor atendendo ao
xénero.
Se repartísemos o número total de contratos en vigor entre a poboación de alta no Programa
Mentor, veríamos que a provincia na que existe unha maior probabilidade de asinar un
contrato é Pontevedra , marcando un 66,15%, case a mesma cifra que no 2018 (66,12%),
superando os datos do ano 2017 (60,89%). Este ano pasa a ser Coruña a segunda provincia
con maior probabilidade de acceso ao emprego, cun 46,78%, seguida de Ourense (45,36%)
e Lugo pechando con 41%. Se atendemos ao xénero, Pontevedra é a provincia na que teñen
os dous xéneros máis probabilidade de acceso ao emprego, pero no caso das mozas é
Ourense a segunda, Lugo a terceira e pecha Coruña, mentres no caso dos mozos Coruña é
a segunda, Ourense a terceira e Lugo pecha.

Na gráfica seguinte podemos ver a evolución desde o ano 2011 da probabilidade de asinar
un contrato por provincias : A Coruña e Lugo marcan a proporción máis elevada en toda a
secuencia histórica, mentres que Pontevedra e Ourense acadan o segundo mellor rexistro.
En todos os casos aumenta esta proporción con respecto ao ano anterior, encabezando
Pontevedra e coas outras tres provincias en rexistros moi similares.

Estes 292 contratos de traballo asináronse por un total de 165 persoas ( 71 mozas e 94
mozos), aumentando sobre as 135 persoas (70 mozas e 65 mozos) do ano 2018, ás 120
persoas (69 mozas e 51 mozos) do ano 2017, superando ás 111 persoas que tiveron algún
contrato no ano 2016 e ás 92 persoas que dispuxeron dun contrato de traballo ao longo do
ano 2015. Nese senso supón un aumento con respecto ao ano anterior dun 22,22%,
continuando co aumento do número de persoas que asinan contrato iniciado no ano 2013.
Os datos mostran que foi este ano o que se acadou a cifra máis elevada desde o ano 2010.

Estes datos queren dicir que un 29,46% das persoas coas que traballamos estiveron a
traballar algún día ao longo do ano, sendo o rexistro máis elevado desde o ano 2010, e
continuando coa mellora dos datos iniciada no ano 2016.

Se atendemos aos sectores aos que teñen acceso os nosos participantes, a maioría dos
contratos de traballo asináronse na hostalería. As ocupacións auxiliares no sector empresarial
(mozos, repartidores, limpadores...) son o segundo sector de acceso, seguidos por outros e
por comercio.

Atendendo ao xénero, vemos que os empregos relacionados con hostalería son os máis
frecuentes en calquera dos xéneros. No caso dos servizos empresariais teñen máis peso nos
mozos, mentres comercio ten máis peso nas mozas que nos mozos.
Na gráfica seguinte podemos ver as vías de acceso ao emprego por parte dos mozos e
mozas:

•

Autocandidatura: a maioría das contratacións prodúcense por medio de
candidaturas dos mozos e mozas nas empresas da súa contorna, candidaturas
estimuladas polos Técnicos e os educadores. Case un 40% dos contratos
prodúcense por medio deste sistema de busca de emprego.

•

Ofertas xestionadas polos Técnicos de Inserción Laboral e froito do traballo de
prospección laboral. Representan máis dun 21% dos contratos de traballo.

•

Contratos que se producen porque o mozo ou a moza é coñecido na empresa,
sexa por desempeños profesionais nesa empresa anteriores (ou noutras
empresas). Este grupo representa a un 16% dos accesos ao mercado laboral.

•

Contactos persoais do mozo. Por esta vía producíronse sobre un 10% dos
contratos de traballo.

•

O resto das vías de acceso representan conxuntamente sobre un 14% das
contratacións : prácticas en empresas, empresas de traballo temporal, centros
de menores, prensa/internet e servizo público de emprego representan o resto
das vías de acceso ao emprego entre os participantes no Programa Mentor.

Cando falamos de calidade das contratacións podemos valorar dous indicadores:
•

A duración dos contratos : Un factor importante é a duración do contrato asinado.
En xeral a maior duración deste maior identificación do traballador ou
traballadora co posto de traballo, unha maior inversión da empresa en formación
e a medio e longo prazo uns maiores ingresos para o traballador.
Na gráfica seguinte podemos ver como máis do 40% dos contratos asinados
teñen unha duración de menos de 3 neses, e só un 18% teñen unha duración
superior aos 6 meses (incluíndo nese dato un 7% que son de carácter indefinido).

•

Un segundo indicador de calidade é se o contrato se celebra a xornada completa
ou a tempo parcial. A contratación a tempo parcial é unha contratación en auxe
pero que en casos enmascara situacións de xornadas máis extensas do pactado
e sempre implica un salario inferior ao que se acada cun contrato a xornada
completa.
Como podemos ver na seguinte gráfica aínda este ano o número de contratos
asinados a xornada completa foi superior aos asinados a tempo parcial e moito
máis elevados que os formativos a xornada completa.

ACCIÓNS DESENVOLVIDAS
Vivendas tuteladas e asistidas
As Vivendas Tuteladas e Asistidas do Programa Mentor ofrecen un total de 54 prazas en toda a
comunidade autónoma. No ano 2019 estivemos pendentes da emisión do PIA para un traslado
da vivenda de Vigo cun aumento de 2 prazas (pasaría de 6 a 8), sen que se resolvese durante
todo o ano.
Durante o ano 2019 viviron nestes recursos un total de 82 persoas, aumentando con respecto
ás 78 persoas do ano 2019, con respecto ás 81 persoas do ano 2017, reducíndose desde as 94
persoas no ano 2016. Representa unha suba de 4 persoas (5,13%) sobre o ano 2018.

Deste total, ao longo do ano 2019 podemos ver que un 56,10% das persoas residentes eran
mozos, mentres un 43,90% eran mozas. No ano 2018 esta proporción repartíase ao 50%.
No ano 2017 falabamos dun 51,85% de mozos e un 48,15% de mozas, no ano 2016 un
51,06% de mozos e un 48,94 de mozas. En números absolutos falamos de 46 mozos e 36
mozas.

Atendendo á distribución das mozas e mozas por vivendas, ao longo do ano 2019 residiron
nas Vivendas do Programa Mentor as seguintes persoas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vivenda Tutelada A Coruña: 14 persoas.
Vivenda Tutelada Santiago de Compostela: 12 persoas.
Vivenda Tutelada de Lugo : 12 persoas.
Vivenda Tutelada Pontevedra: 12 persoas.
Vivenda Tutelada Vigo: 9 persoas
Vivenda Tutelada Ourense: 16 persoas
Vivenda Asistida de Vigo: 2 persoas.
Vivenda Asistida de Ourense: 5 persoas.

Na seguinte gráfica podemos ver a ocupación por Vivendas. Houbo vivendas que tiveron
meses cunha ocupación plena, como foron as vivendas de Vigo (10 meses), Ourense (5
meses), Santiago (3 meses), Asistida de Ourense (3 meses) , Lugo (2 meses) e Coruña (1
mes). Todas as Vivendas Tuteladas superaron o 80% de ocupación ao longo do ano (agás
Pontevedra que superou o 50%), e no caso das Vivendas Asistidas superaron o 50%

Na gráfica seguinte podemos ver a evolución da ocupación das vivendas nestes últimos anos.
As vivendas de Lugo, Ourense, Vigo e a Asistida de Ourense marcaron os rexistros máis altos
en toda esta secuencia.

Na seguinte gráfica podemos contrastar a ocupación das vivendas entre os anos 2013 a 2019.
A ocupación nos últimos meses do ano marcou os rexistros máis elevados deste período
histórico, con ocupacións superiores ao 80% en todas as vivendas.

Na gráfica seguinte podemos ver que a ocupación media das vivendas foi dun 74,69% das
prazas. Significa a ocupación máis elevada desta secuencia histórica e un aumento de case
10 puntos porcentuais sobre o ano anterior.

No que se refire ás características da poboación atendida ao longo do ano 2019, podemos
aportar as seguintes características :
•

Este ano practicamente se duplicou o peso de estranxeiros sobre a poboación,
pasando dun 17,95% a un 31,71%.

•

Como podemos ver na seguinte gráfica ten maior peso entre os mozos a
poboación migrante que entre as mozas . No caso dos mozos podemos ver que
un 50% das persoas coas que se traballou eran foráneas, mentres no caso das
mozas esa proporción non chega ao 10%.

•

O nivel de estudios no momento do acceso ás vivendas é algo mellor que no
que respecta á poboación xeral do Programa : un 23% de mozos e mozas
accede ás vivendas dispoñendo do título da ESO ou superiores, representando
no caso das mozas unha cifra superior ao 36% das persoas incorporadas.

Nivel de
Estudios
Cine 0
Cine 1
Cine 2
Cine 3
Cine 5
Total
•

Mozos

Mozas
0
5
34
6
1
46

0
2
19
13
2
36

Total
0
7
53
19
3
82

As idades de alta nas vivendas son semellantes ás do ano anterior. A media de alta
nas Vivendas Tutelados está en 17 anos e nove meses, en cifras un pouco superiores
á dos anos anteriores. No caso das vivendas asistidas a idade de acceso está un
pouco por debaixo dos 19 anos, marcando unha pequena redución con respecto aos
anos anteriores.

Como se ten indicado en múltiples ocasións, o feito de que os mozos e mozas se incorporen
con idades moi próximas aos 18 anos da lugar a que en moitos casos se produzan baixas
prematuras por distintos motivos :
•

•

•

As vivendas son un recurso esixente cara para as persoas que se incorporan :
participan e levan un peso importante na toma de decisións, na organización e no día
a día das vivendas. Non falamos de “axudar”, senón de “participar” e de
“protagonizar”.
Hai unha proporción de mozos e mozas que chegan ás vivendas que non son
conscientes de que nun prazo de tempo máis ou menos próximo van ter que dispor
dun conxunto de habilidades persoais e sociais para poderen enfrontarse á vida
independente e sen o paraugas protector da administración pública tal e como a
coñecen mentres son menores de idade e que prefiren negar esa evidencia, non
aproveitando as experiencias e coñecementos que reciben nas vivendas. Neste
senso o papel dos Equipos Técnicos do Menor é fundamental para que os mozos e
mozas comprendan que as habilidades persoais e sociais que están a adquirir nunha
vivenda vanas precisar cando vivan pola súa conta.
No momento de incorporarse un menor a un novo recurso hai un momento de crise:
novos compañeiros e educadores, nova organización, novos espazos físicos, non
existindo nun primeiro momento un vínculo de proximidade cos educadores
precisando dun tempo para xerarse este. Atopámonos que un grupo de mozos e
mozas residentes en centros de menores ao chegaren aos 18 anos pensan en deixar
atrás todo o que representa o servizo de protección de menores, mantendo unha
visión distorsionada e negativista sobre todo o que representa este servizo, preferindo
marcharse a un destino idealizado e non realista que permanecer nunha vivenda (ou
noutros centros de menores).
A permanencia media dos mozos e mozas que causaron baixa no ano 2019 nas
Vivendas aumentou a nove meses e medio desde os 7 meses e medio acadados nos
anos 2018 e 2017, superando os datos do ano 2016 (6 meses e medio), ao ano 2015
(8 meses de antigüidade) e ao ano 2014 (7 meses), sendo o indicador máis alto neste
período temporal. Na seguinte gráfica podemos ver como varía esta cifra entre as
distintas vivendas.

Nas Vivendas faise unha aposta por proxectos educativos a medio/longo prazo nos que se
contempla un traballo integral coas persoas en múltiples áreas, sendo o Proxecto Educativa
Individualizado (PEI) a ferramenta e guía de todo este traballo. No desenvolvemento deste
traballo participan conxuntamente os Equipos Educativos e os mozos ou mozas.
Froito deste traballo, a nivel formativo e laboral a evolución dos mozos e mozas residentes
nas vivendas foi o seguinte :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

35 persoas (un 42,68% das persoas que pasaron por unha vivenda) accederon a un
emprego nalgún momento no transcurso da súa estancia.
11 persoas (un 13,41% das persoas que pasaron por unha vivenda) estiveron a
cursar a ESO.
15 mozos e mozas (18,29% das persoas residentes) cursaron algún tipo de
Formación Profesional Básica.
9 mozos/as (10,98%) cursaron algún ciclo medio na súa estancia nas vivendas.
6 mozos/as (7,31%) estiveron a cursar o bacharelato.
8 mozos (9,76%) e mozas participaron nalgún curso AFD.
6 mozos/as (7,31%) participaron en procesos formativos da Rede Incorpora.
4 mozos e mozas (4,87%) participaron noutros procesos formativos non encadrables
dentro destes grupos.
2 persoas (2,44%) estivo a cursar un ciclo superior.
1 (1,22%) persoa está a estudar na universidade.

Estes datos mostran unha maior inserción laboral nas vivendas e un importante acceso a
formación, pero non reflicten o enorme traballo que se está a desenvolver no día a día coas
persoas residentes nas vivendas en múltiples áreas. Para acadar estes resultados,
desenvolvéronse nas vivendas accións e actividades por parte da vivenda, podéndose ver na
gráfica seguinte cales son:

Como se pode ver o traballo desenvolto nas vivendas cara aos participantes foi moi intenso,
abarcando áreas e habilidades como son :
•

habilidades sociais.

•

preparación para a busca de emprego.

•

seguimento dos procesos formativos e laborais.

•

preparación para a vida independente.

•

actividades de lecer.

Nas Vivendas tamén se desenvolven actividades de mentorazgo entre iguais. O mentorazgo
entre iguais plasmámolas na realización de sesións nas que están presentes persoas
residentes nas vivendas e outras persoas que teñen pasado anteriormente por vivendas
tuteladas ou por centros de menores e significou para eles un cambio social e laboralmente
e queren compartir a súa experiencia e teñen interese en compartir as súas experiencias coas
persoas participantes neste na actualidade. Esta ferramenta é especialmente positiva para a
motivación e a formación tanto do/a mentor/a como do residente na vivenda. Téñense
desenvolto ao longo do ano un total de 11 sesións nas que estiveron presentes 54 persoas
(38 mozos e 16 mozas).

Técnicos/as de Inserción Laboral
Os Técnicos de Inserción Laboral para acadaren os obxectivos para os que foi desenvolto o
Programa Mentor deben de dirixir o seu traballo cara distintos axentes:
o

Cara aos propios participantes, desenvolvendo accións tanto de xeito individual
como de xeito grupal. O traballo con cada mozo e moza articúlase nun Proxecto de
Inserción Laboral (PIL), no que se abordan as accións que se van desenvolver para
acadar os obxectivos persoais, formativos e laborais previamente definidos
conxuntamente co mozo/a, Equipo Técnico do Menor e Centro de Menores, familia
ou Equipo de Medio Aberto, e relacionados coa área de inserción laboral.

Para acadar estes obxectivos desenvolvese cara aos participantes un
traballo fundamentalmente individual, por medio de accións como
entrevistas, acompañamentos, titorías, sesións de formación...
§ Ademais accións grupais, baixo a figura de obradoiros formativos e de
visitas a empresas.
Cara ás empresas para facilitar o acceso dos participantes a empregos e
oportunidades formativas.
Cara aos ETM, centros de menores, Equipos de Medio Aberto ou referentes dos
mozos/as.
Cara á sociedade, e fundamentalmente cara aqueles profesionais cos que poidan
colaborar no acceso dos nosos participantes a distintas posibilidades formativas e
laborais.
§

o
o
o

Accións dirixidas cara aos mozos e mozas:
Na seguinte gráfica podemos ver as accións que desenvolveron os Técnicos de Inserción ao
longo do ano 2019 encamiñadas cara aos mozos e mozas de alta no Programa Mentor.
•

Sesións individuais de traballo : os Técnicos de Inserción desenvolven cos mozos
e mozas un traballo fundamentalmente individual, empregando para isto as oficinas
de atención do Programa Mentor/Igaxes (situadas en Ferrol, A Coruña, Santiago de
Compostela, Lugo, Ourense e Vigo), nos centros de menores ou en colaboración con
concellos que permiten dispor dalgunha instalación puntualmente. Estas accións son
as que teñen máis peso na intervención xeral cos destinatarios/as

•

A base fundamental do traballo cos mozos e mozas é o traballo por medio de
ferramentas como as titorías individuais, acompañamentos, asignacións de tarefas
educativas e seguimentos dos procesos de busca, de formación e de inserción. A
presenza dun Técnico de Inserción non é tan intensa como a que se da nas vivendas
e nos centros de menores por parte do persoal que alí desenvolve o seu traballo, pero
os Técnicos de Inserción xogan un papel fundamental aportando a compoñente
técnica especializada ao traballo diario nos centros e fora destes : os técnicos de

inserción son os expertos na área laboral e formativa, reforzando a información e os
contactos dos que se poidan dispor en centros, vivendas e familias, sendo os guías
no mercado formativo, laboral e empresarial actual.
•

Se repartimos o total das accións entre os 560 participantes no Programa durante o
ano 2019, temos unha media de contactos de 21,92 por persoa, superando os datos
do ano 2018 (17,75), pero en todo caso por baixo do ano 2017.

•

O total de accións desenvoltas foron 12,200, superando as 9.600 do ano 2018, ,
baixando con respecto ao ano 2017 (12.650), 11.100 no ano 2016 , 10.400
actividades no ano 2015 e unhas 10.300 no ano 2014.

•

Sesións formativas grupais :

Durante o ano 2019 continuáronse a desenvolver obradoiros formativos encamiñados cara
aos mozos e mozas. Entre as temáticas impartidas podemos destacar, entre outras :
•

Dereitos e obrigas no mercado laboral.

•

Técnicas de busca de emprego.

•

Como facer un currículo ou abordar unha entrevista de traballo.

•

Recursos formativos AFD, Ciclos Medios e Formación Profesional Básica.

•

Novas tecnoloxías e busca de emprego.

•

Habilidades sociais para o emprego.

•

Recursos para a Busca de Emprego.

•

Preparación para a proba de competencias clave.

Os obradoiros desenvoltos prográmanse por parte dos Técnicos de Inserción en función das
necesidades da poboación coa que se traballa, podendo estruturarse como accións cunha
soa xornada formativa ou como itinerarios formativos que se desenvolven en varias sesións.
A maioría das sesións grupais desenvólvense como formacións compostas por unha soa
sesión.
Son accións nas que :
•

Trabállanse en grupo coñecementos relacionados coa busca de emprego, tanto
habilidades persoais como coñecementos relacionados coa busca.

•

Sempre partimos dunha visión individualizada do traballo cos mozos e mozas de alta
no Programa. Ao integrar a varios mozos e mozas nunha xornada formativa é porque

valoramos que con esa actividade respondemos a unha necesidade de formación
concreta..
•

Son grupos reducidos, na maioría dos casos cunha participación de entre 5 e 10
persoas, co que se pode prestar unha atención axeitada aos procesos individuais.

Téñense desenvolto accións formativas empregando as instalacións propias de Igaxes
(oficinas de Santiago, A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense e Vigo) ou instalacións cedidas polo
Concello de Vigo (Aulas CEMIT), así como as aulas CEMIT da Deputación de Pontevedra,
ou Servizos Sociais de Monforte de Lemos entre outras institucións e entidades. Ademais
téñense desenvolto accións formativas en centros de menores de Chantada, Miño, O
Barqueiro..., e sempre buscando a proximidade xeográfica dos participantes ao espazo no
que se desenvolven as actividades.
Na gráfica seguinte podemos ver o número de obradoiros e as sesións realizadas en cada
provincia. Este ano as provincias nas que se desenvolveron máis sesións de formación foi na
provincia de A Coruña, seguida pola de Ourense.

Durante o ano 2019 déronse un total de 69 xornadas de formación ás que teñen asistido un
total de 321 participantes. É unha cifra baixa con respecto a anos anteriores, pero non
podemos esquecer que a metodoloxía de traballo do Programa é fundamentalmente
individual e, como se puido ver nos datos de intervencións, o número de atencións que recibiu
cada persoa aumentou con respecto ao ano anterior. É dicir, prestouse máis atención
individual que grupal.

Na gráfica seguinte podemos ver como a provincia na que asistiron máis persoas a xornadas
de formación foi en Ourense e Coruña, case igualadas. Agás en Pontevedra, no resto das
provincias mellóranse o número de persoas formadas deste xeito do ano anterior.

Se atendemos aos Técnicos de Inserción, vemos que o maior número de persoas que
recibiron formación en xornadas organizadas polos Técnicos de Inserción prodúcese na
zona de Ourense, seguido de Coruña Norte, Pontevedra Sur, Lugo e Coruña
Sur/Pontevedra Norte. Con respecto ao ano anterior, aumentaron o número de persoas
coas que se traballou en Coruña Norte, Lugo e Ourense.

Repartindo o número de asistencias entre o total de persoas coas que traballaron en cada
zona, obteríamos o que cada persoa asistiu de media ás xornadas formativas entre os anos
2016 a 2019. Podemos destacar o aumento que se produciu deste indicador na zona de
Coruña Norte, e no lado oposto a redución do valor en Pontevedra Sur.

Na gráfica seguinte podemos ver as persoas que participaron nas distintas localidades onde
se desenvolveron estes obradoiros. Destacan como localidades onde máis asistencias
houbo as de Ourense, Lugo, Vigo, A Coruña, Santiago e Ferrol.

No que respecta ao xénero das persoas que acudiron a estas xornadas, movémonos como
en anos anteriores en cifras próximas a un 60% de mozos e un 40% de mozas, cifras próximas
á distribución por xéneros do Programa.

A valoración media das persoas que asistiron a estas accións formativas é dun 4,31 sobre 5
puntos, en liña co 4,38 sobre 5 acadado no ano 2018, o 4,33 do ano 2017, superando o 4,16
do ano 2016, 2015 ( 4,04 sobre 5) e do ano 2014 (4,14 sobre 5 puntos). Entendemos que é
unha boa puntuación e que mostra que as accións desenvoltas son de interese dos mozos e
mozas e están impartidas dun xeito claro e accesible para eles.

o

Accións cara ás empresas :

Ao longo do ano 2019 continuamos a traballar co mundo empresarial buscando unha maior
implicación das empresas e axentes sociais na integración sociolaboral dos mozos e mozas
integrados dentro do Programa Mentor. Para iso desenvolvemos liñas de traballo cos
seguintes obxectivos :
Ø Facer unha difusión do Programa e das características dos participantes do Programa
Mentor buscando conseguir incorporacións a procesos de selección por parte de mozos
e mozas do Programa entre o tecido empresarial.
Ø Ademais desenvolveuse un traballo de seguimento dos/as mozos e mozas que accederon
a unha empresa, tanto sexa para facer prácticas como para incorporarse a un emprego ,
guiando e acompañando ao participante do Programa e ao empresario no crecemento
deste dentro da organización empresarial, mediando ante as dificultades que se poidan
presentar xa desde o momento da incorporación ao posto de traballo ata que se asenta
esta inserción laboral.

Podemos ver na gráfica anterior o número de contactos mantidos polos Técnicos de Inserción
con empresas e con axentes sociais e dos que informaron nos listados mensuais. Están en
liña cos marcados no ano 2018. Froito dese traballo silencioso e en moitas ocasións pouco
agradecido foron xurdindo opcións formativas (acceso de mozos e mozas a cursos con
compromiso de contratación), laborais (acceso a empregos en empresas de todo tipo) e
colaboracións como os Artesa, constituíndose nunha liña fundamental do traballo da nosa
entidade.

Ø Este traballo realizouse desenvolvéndose por medio dos seguintes pasos :
1. Iniciase coa definición dos sectores e empresas a visitar, atendendo aos perfís
dos mozos e mozas cos que se está a traballar e os sectores empresariais nos
que poden ter cabida. Traballouse practicamente cara todos os sectores e cara
todos os tipos de empresa.
2. Desenvólvense reunións de presentación cara ás empresas, ás que se lle
presentan os distintos xeitos de colaboración coa entidade (contratacións,
convenios formativos, visitas dentro do Programa Artesa…), para o que se fai
preciso un importante traballo de preparación desta abordaxe e de mantemento
posterior do contacto coa empresa.

3. Fanse seguimentos posteriores daquelas empresas nas que se mostrou un
interese por establecer unha colaboración, buscando concretar ese interese
previo.

En concreto, a difusión do Programa cara novas empresas recóllese na seguinte táboa, na
que podemos ver o total de empresas e asociacións ás que se ten visitado ao longo do ano
2019:

Nº
EMP.
VISITADAS
CORUÑA

81

PONTEVEDRA

47

OURENSE

48

LUGO

36

TOTAL

212

Os 811 contactos mantidos con axentes sociais ao longo do ano 2019, buscaron desenvolver
actividades como son :
o Presentación do Programa e da entidade a novas empresas.
o Seguimentos da inserción laboral de mozos e mozas en esas empresas.
o Presentación de liñas de traballo concretas buscando a colaboración da empresa.
o Solicitude e realización de visitas Artesa.
Froito deste traballo de contactos con empresas buscando o acceso de participantes no
Programa Mentor a empregos e visitas dentro do Programa Artesa, podemos facer referencia
aos seguintes datos :
ü Un 21,25% dos contratos de traballo aos que accederon os e as
participantes no Programa Mentor teñen a súa xénese en contactos
mantidos con empresas e asociacións empresariais por parte dos
Técnicos de Inserción.
ü Ademais dos datos anteriores, por parte dos Técnicos de Inserción
Laboral tense informado dun total de 94 ofertas de emprego para
cubrir 122 postos de traballo (unha oferta menos que no ano 2018,
aumentando con respecto ás 71 ofertas de emprego no ano 2017,
baixando das 106 ofertas de emprego do ano 2016 e superando 68
ofertas de emprego do ano 2015). En moitas destas ofertas púxose
de manifesto as limitacións de acceso de moitos dos nosos mozos
e mozas ao emprego, pois aspectos como a necesidade de que os
mozos dispoñan de experiencia, mobilidade ou formación para un
posto de emprego fai que moitos posibles candidatos, pese ao
importante traballo de sensibilización feito cara ao tecido
empresarial, sexan rexeitados como candidatos. De feito, destas 94
ofertas xestionadas polos nosos Técnicos, remitíronse currículos a

57 ofertas (mellorando os datos do ano 2018, 44 ofertas) e
cubríronse 18 ofertas (superando as 14 ofertas do ano 2018) con
candidatos remitidos polos Técnicos de Inserción do Programa
Mentor.
ü O feito de que Igaxes se encontre integrada tamén no Programa
Incorpora facilita o acceso dos nosos participantes a ofertas
provintes directamente desa rede. Ao longo do ano 2019 os
Técnicos de Inserción contaron cun total de 207 ofertas de emprego,
baixando con respecto ao 2018 (250 ofertas), das 241 ofertas de
emprego do ano 2017, das 249 ofertas do ano 2016 e en liña cas
203 ofertas de emprego recibidas no ano 2015, . Pese a ser ofertas
dun perfil formativo/laboral moi baixo, só en 53 ofertas (por 64 no
2018, 68 ofertas no ano 2017 e por 90 no ano 2016) estivemos en
condicións de remitir candidatos para eses postos de traballo, das
que só en 16 ocasións rematou en contratacións por parte do
empresario dun mozo ou moza derivado polo Programa.

A outra liña de traballo busca fomentar o voluntariado corporativo por parte do empresariado,
desenvolvéndose as seguintes liñas de traballo :
Ø

Programa Artesa: o Programa Artesa é unha acción innovadora de voluntariado
corporativo, consistente en buscar a súa colaboración altruísta con tres obxectivos:
1. Superar o concepto empresa igual a inserción laboral. Os participantes no
Programa Mentor teñen un enorme descoñecemento do que significa o concepto
“empresa”, “relacións laborais”, “perfil profesional”, “habilidades sociais para o
emprego”… Desde esta entidade pensamos que o achegamento dos mozos e
mozas ás empresas é unha necesidade para que os nosos mozos e mozas
poidan definir un obxectivo profesional axeitado aos seus intereses e ás súas
capacidades e adaptado á situación socioeconómica na que están inmersos,
volvendo a un concepto empregado ao principio da memoria, a vocación,
recibindo información fiable e contrastada de profesionais de sectores de
referencia para todos, información que complementa a información posta en
escena polos Técnicos de Inserción Laboral e polos Equipos Educativos das
Vivendas.
2. En segundo lugar, romper estigmas cara aos e ás participantes por parte do
empresariado, pois este coñece, fala, interactúa e comprende as motivacións
deles, rompendo cos prexuízos que normalmente acompañan aos mozos/as cos
que traballamos. Deste xeito buscamos limar estas asperezas iniciais que
xorden en cada unha das insercións que se levan a cabo, así como difundir a
imaxe de que os mozos e mozas “tutelados” son persoas interesadas en mellorar
a súa empregabilidade e o seu futuro.
3. Fidelizar empresas, facéndoas sentirse importantes nun proceso de inserción
social e laboral dos nosos mozos e mozas, e sen que a súa colaboración só se
centre nunha contratación para que, en moitos casos, non dispoñen de
capacidade para poder facela.

Estas actividades danlle continuidade a un esforzo iniciado xa no ano 2012 e que implica un
importante reforzo na aproximación dos nosos mozos e mozas á realidade laboral na que se

integrarán, tanto nunha fase de valoración e definición dun itinerario formativo laboral como
no momento en que este itinerario está definido pero por parte dos mozos e mozas existe un
descoñecemento dos valores e cultura do mundo empresarial.

LOCALIDADE
EMPRESA
VIGO
HOTEL AXIS VIGO
SANTIAGO
AUTOARTE
OURENSE
ADEGA DO EMILIO
HOTEL RURAL SAN
OURENSE
JAIME
OURENSE
COREN
FERROL
ASIME
FUNDACIÓN
LABORAL DA
VIGO
CONSTRUCCIÓN
GARABATO DE
SANTIAGO
XOGOS SL
TEIXEIRO
GREENALIA
PONTECALDELAS
ALUDEC
VIGO
VIPS
ANTAS DE
ULLA
PAZO VILANE
TOTAL

12

DATAS
23/05/2019
05/06/2019
11/07/2019

PERSOA
S
MOZOS MOZAS
7
3
4
5
5
0
5
2
3

11/07/2019
15/07/2019
18/09/2019

5
3
5

2
3
5

3
0
0

30/10/2019

9

8

1

04/11/2019
07/11/2019

8
7

5
7

3
0

15/11/2019
28/11/2019

8
7

2
3

6
4

11/12/2019

11

9

2

80

54

26

Na gráfica seguinte podemos comprobar ver a evolución desta actividades desde o ano 2012,
pero, tal como podemos ver na gráfica seguinte, faise preciso seguir a traballar nesta
actividade.

Podemos ver como desde o inicio desta actividade levamos feitas 130 visitas a empresas con
mozos e mozas para que coñezan as funcións e os perfís laborais que se dan no mercado
laboral, contabilizando un total de 840 asistentes desde o ano 2012.

Ø Colaboración coa Asociación Nous CIMS.
Froito do traballo en rede de Igaxes podemos seguir concorrendo á convocatoria de
axudas/becas que desenvolve a Fundación Nous CIMS. Desde esta entidade promóvese
unha convocatoria de becas coas seguintes características :
o

Valoran o esforzo, motivación e compromiso do mozo ou moza máis que os
rendementos académicos.

o

Cobren os gastos de matrícula, transporte, equipamento, e formación
completaría.

o

Poden optar mozos e mozas que cursen ciclos medios, superiores ou
universitarios.

o

Debe de haber un compromiso dos mozos e mozas facendo un retorno
social.

o

Desde Nous CIMS piden un seguimento da evolución dos mozos e mozas
por parte da entidade que

solicita as becas, non poñendo límites á

formación á que poidan acceder.
Para o curso académico 2018/19 beneficiáronse destas axudas un total de 5 persoas, e
para o curso 2019/20 temos a 3 persoas con axudas desta entidade.

o

Accións cara aos ETM e centros de menores :

Para poder desenvolver axeitadamente o seu traballo os Técnicos de Inserción en concreto, e o
Programa Mentor en xeral, é imprescindible unha moi boa coordinación cos Equipos Técnicos
do Menor e Equipos de Medio Aberto das Xefaturas Territoriais, así como cos educadores dos
centros de menores e coa familia cando residen en domicilio familiar. É fundamental traballar de
xeito coordinado para que as accións resulten nunha mellora da situación persoal do mozo ou
moza.

Na gráfica anterior podemos ver o número de reunións mantidas cos membros dos equipos
educativos de centros e cos membros dos ETM. Mantivéronse unha media de 5,69 reunións por
mozo ou moza, superando as 5,17 reunións do ano 2018, as 5,54 reunións do ano 2017, as 4,38

reunións do ano 2016, baixando con respecto ás 7,24 reunións de media por mozo no ano 2015
e superando ás case 5,5 reunións de media do ano 2014.
Igualmente o Coordinador do Programa mantivo reunións cos Xefes de Servizo e Coordinadores
de Menores de cada provincia (8 reunións) coa finalidade de informalos da situación xeral do
Programa e as liñas de traballo que se ían seguir en cada momento.

Axudas á Emancipación
Desde o Programa Mentor estanse a xestionar axudas encamiñadas a reforzar o proceso de
independencia dos mozos e mozas participantes neste Programa, adxudicadas segundo o
PROTOCOLO DE CONCESIÓN DE APORTACIÓNS PARA A INDEPENDENCIA Os conceptos
básicos nos que se basean estas axudas son a autonomía e a empregabilidade, de tal xeito que
se busca reforzar todos os avances dos mozos e mozas no seu proceso de mellora da
empregabilidade e da independencia.
Todas as axudas se conceden baseadas no
PROTOCOLO DE CONCESIÓN DE
APORTACIÓNS PARA A INDEPENDENCIA, aprobado pola Dirección Xeral de Familia, Infancia
e Dinamización Demográfica, ditas axudas están estructuradas nos seguintes grupos:
o

Acceso á formación: todas as tipoloxías de axudas que faciliten o proceso de inicio
ou continuación de estudos, divídense nos seguintes subtipos:
o

o

o

FORMACIÓN REGRADA : inicio ou continuación de estudos como
ESO, Ciclos Medios, Superiores, Bacharelato e PCPI ou equivalentes
§

Axuda para o pago de libros de texto

§

Axuda para o pago de clases de apoio

FORMACIÓN OCUPACIONAL: acceso a procesos formativos en
entidades privadas en casos de non acceso a outra formación.
§

Axuda para o pago de matrícula

§

Axuda para o pago de cotas mensuais

CONVENIOS FORMATIVOS: Apoio para o desenvolvemento de
convenios de formación prelaboral con empresas privadas
§

o

o

Axuda para o pago do seguro de Accidentes e responsabilidade
civil

ELIMINACIÓN DE BARREIRAS FORMACIÓN: apoio ao proceso de
formación para eliminar posibles obstáculos de acceso a formación
§

Axudas ao transporte

§

Axudas á manutención

§

Axudas de equipamento: uniformes e ferramentas.

Acceso á vivenda: axudas para a residencia en vivendas do programa Mentor e por
outra banda para o proceso de emancipación en vivenda propia.
o

ACCESO AOS RAIS: apoio ao proceso de emancipación residindo en
vivenda tutelada ou asistida.

o

ALUGUER: apoio no proceso de emancipación en vivenda propia
§

Axuda para o pago da fianza e do aluguer de mozos e mozas
que se emancipan dos RAIS de pisos, cuartos compartidos ou
pensións.

§
o

o

Axuda para o pago da dotación inicial de vivenda

Acceso ao emprego: axudas destinadas a apoiar o proceso de inserción laboral.
o

AXUDA PARA A XESTIÓN DOCUMENTAL: Axudas para apoio aos
procesos documentais para a emancipación (documentación e taxas de
estranxeiría, transporte e manutención para os viaxes aos consulados
correspondentes,…)

o

ELIMINACIÓN DE BARREIRAS PARA O EMPREGO: apoio ao proceso
de formación para eliminar posibles obstáculos de acceso ao emprego.
§

Axudas ao transporte

§

Axudas á manutención

§

Axudas de equipamento: uniformes e ferramentas.

§

Axudas para o carné de conducir

Axudas extraordinarias: outras axudas non contempladas nos apartados
anteriores.
o

AXUDAS DE DESISTITUCIONALIZACIÓN: teñen como obxectivo
apoiar aos/as participantes no Programa Mentor que precisen un apoio
específico para continuación de estudos, tanto en ciclos superiores
coma universitarios, sempre e cando cumpran os requisitos específicos
a tal fin.

o

AXUDAS PARA GASTOS SANITARIOS: axudas para gastos
oftalmolóxicos, odontolóxicos e psicolóxicos sempre e cando non
puideran optar ás axudas da administración pública.

o

AXUDAS DE EMERXENCIA: Outras situacións de urxencia non
tipificadas anteriormente.

Por Departamentos Territoriais, a distribución do número de axudas ao longo do ano 2019 foi
a que se pode ver na seguinte gráfico:

•

A Coruña é a provincia para a que se dirixe unha maior proporción das catro
provincias, seguida de Ourense, Pontevedra e Lugo.

Se atendemos ás axudas por persoa, No ano 2019 baixou un 10% o número de axudas
concedido por persoa. Baixaron nas provincias de A Coruña e Lugo e aumentaron en
Pontevedra e Ourense, sendo esta última a que ten unha proporción maior por persoa no que
respecta ás axudas concedidas.

A finalidade das axudas é que as persoas participantes no Programa Mentor accedan a un
emprego co que consolidar o seu proceso de independencia, dispoñendo dos apoios
económicos que lle permitan iniciar este proceso ata que obteñen a capacidade económica
para poderen manterse por si mesmos. Se poñemos en relación o número de axudas
concedidas co número de insercións laborais, vemos que a provincia que precisa dun maior
número de axudas por inserción é Ourense, seguida de A Coruña, Lugo e finalmente
Pontevedra. Reduciuse o número de axudas por inserción en Galicia e variou a provincia que
ocupa o primeiro posto na necesidade de axudas para que os e as participantes no Programa
accedan ao emprego.

No que respecta á tipoloxía das axudas, tal e como se pode ver na seguinte gráfica a tipoloxía
que tivo máis peso foi a de axudas relacionadas co acceso á formación (46,39%), seguidas
polas relacionadas con acceso á vivenda (28,92%), e finalmente axudas extraordinarias
(12,65%) e de acceso ao emprego (uniformes, transporte...) cun 12,05%.

Durante o ano 2019 tramitáronse un total de 10 “axudas de desistitucionalización” froito das
que varias persoas (6) están a desenvolver estudios universitarios fora do entorno residencial
de centros de menores. 6 destes mozos viñan desenvolvendo os seus estudios desde anos
anteriores.

Outra formación
Ao longo do ano 2019 os mozos e mozas do Programa Mentor participaron, ademais das
accións formativas para a poboación xeral, como unha das poboacións destinatarias dos
Puntos Formativos Incorpora desenvoltos en Galicia, e dos que se ampliará a información no
apartado destinado á accións e programas de apoio ao Programa Mentor: Rede Incorpora.
Durante este ano estiveron participando 4 persoas en 2 cursos da Programación AFD no
Centro Valverde, en concreto nos cursos de “Operacións Básicas de Cociña” e “Servizos de
Restaurante Bar”.
Temos empezado a traballar coa poboación MENA na adquisición de habilidades lingüísticas
para o que, por medio de voluntariado, estanse a dar clases de alfabetización no último
trimestre na localidade de A Coruña.

5.1

Vivenda Tutelada Casa Valverde (Allariz)

A Vivenda Tutelada Casa Valverde empeza a desenvolver o seu traballo no ano 2011 e cesa
no seu funcionamento o 31 de decembro do 2019. Presentaba como aspectos diferenciais
cara outras vivendas os seguintes :
ü Encóntrase situado nunha parroquia do rural (Valverde) situada nunha pequena
vila (Allariz) do interior de Ourense, fronte ao resto das vivendas , situadas en
entornas claramente urbanas. Este feito condiciona o día a día, desde a
posibilidade de facer unha busca de emprego con posibilidades de acceder a un
emprego ata o día a día, obrigando aos membros do Equipo Educativo e aos

mozos e mozas residentes no recurso a organizar os desprazamentos e
actividades dun xeito distinto ao que se fai noutras vivendas (continuos
acompañamentos para facer actividades que nun entorno urbano non son
precisos).
ü Encóntrase nun entorno onde tamén se dispón de aulas formativas dependentes
da Consellería de Economía, Emprego e Industria e dirixidas cara á formación de
desempregados, accedendo estes mozos e mozas de xeito prioritario a eses
procesos formativos.
ü É un centro encamiñado cara a formar aos mozos e mozas tutelados ou ex
tutelados, para o que terían prioridade para incorporarse a accións formativas
desenvoltas nestas aulas. Consellería de Economía, Emprego e Industria
xestiona por medio do Centro Santa María de Europa as aulas existentes no
complexo, onde desenvolve distintos cursos da programación de cursos AFD.
ü Ao longo do ano 2019 incorporáronse 4 persoas para realizar formación AFD nas
aulas Anexas a Santa María de Europa que hai no citado emprazamento. Desde
o Programa Mentor propuxéronse 8 candidatos, pero desde o Servizo Público de
Emprego descartaron a 4.
ü No ano 2019 residiron 4 persoas, ao longo dos anos 2017 e 2018 non residiu
ningunha persoa, fronte 6 persoas no ano 2016, fronte ás 11 persoas que
residiron nese centro no ano 2015, o mesmo número que no 2014, 10 no ano
2013 e 9 no ano 2012.

Ø A ocupación media durante o ano 2019 foi de 39,58%, superior á acadada no ano
2018 e 2017, superior ao dato do ano 2016 (28,13%), claramente por debaixo do
48,95% marcado no ano 2015 e por debaixo do 53,12% marcado no ano 2014.
Como características dos mozos e mozas podemos citar o seguinte :
ü Os mozos e mozas proveñen dos distintos departamentos territoriais : 1 persoa
proviña de Coruña 3 3 de Ourense.
ü

1 persoa (25%) non tiña ningún tipo de estudios (CINE0), 2 persoas (50,00%)
tiña só estudios primarios (CINE1), 1 persoa (16,66%) tiña aprobado o 1º ciclo da
ESO (CINE2).

ü 3 participantes eran mozos (75%) e 1 era unha moza (25%)
ü 3 persoas (75,00%) foron nacionais e 1 estranxeiro (25%).
ü A idade media de entrada no RAI foi de 17 anos e 6 meses.

Como resultados das accións podemos citar:
ü 4 persoas remataron o curso de “ Operacións básicas de cociña” con
aproveitamento desta formación. Os catro continuaron a súa formación
dentro do curso de “Servizos de Restaurante Bar”.
ü 1 persoa rematou con aproveitamento o curso de “Servizos de Restaurante
Bar”, 2 remataron a formación pero non puideron facer as prácticas de
empresa por non superar algún módulo e outro mozo marchou antes de
rematar a formación. Destes mozos e mozas:
§

3 ingresaron no RAI de Ourense ao longo do mes de novembro na
Vivenda Tutelada de Ourense.

§

1 persoa causou baixa e decidíu ir vivir pola súa conta.

Indicar que as principais dificultades que se produciron ano tras ano para o
aproveitamento do recurso foton :
•

As datas de inicio dos cursos. Se coinciden co desenvolvemento dos
cursos de formación regrada o número de persoas que poden acceder a
esta formación diminúe de xeito drástico, pois dáselle prioridade á
formación regrada por parte de Centros de Menores e ETM.

•

A coordinación co Servizo Público de Emprego pois unha proposta na que
se acordara que os mozos e mozas disporían dunha formación específica
para eles, adaptada ás súas capacidades e necesidades rematou
converténdose en que os e as persoas preseleccionadas para incorporarse
a este proxecto accedían aos cursos conxuntamente cos desempregados
da zona, sen ningún tipo de prioridade á hora de seleccionalos, co que, tal
e como pasou este ano, descartáronse 4 persoas por ter un nivel formativo
e laboral baixo.

No RAI de Valverde desenvolven o seu traballo un equipo de 4 persoas contando co apoio
do Técnico de Inserción de Ourense.

ACCIÓNS E PROGRAMAS DE APOIO
Todas as accións anteriormente enunciadas en moitos casos desenvólvense durante anos,
establecéndose cos mozos e mozas unha proximidade que da lugar a que despois da baixa no
Programa Mentor emitida desde os Servizos de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica
se siga mantendo contacto con distintos mozos e mozas.
Desde este Programa desenvólvense accións que intentan mellorar a capacitación dada aos
mozos e mozas cara ao futuro, ou ben apoialos no seu proceso de independencia.

Seguimento aos 6 meses da baixa

Desde o Programa establécese contacto cos mozos e mozas que causaron baixa ao cabo dos
seis meses da data da baixa. Nesta situación encontrámonos cas baixas producidas durante o
segundo semestre do ano 2018 e o primeiro semestre do ano 2019, falando neste caso dun total
de 170 persoas. Este seguimento faise por medio dun contacto telefónico aos 6 meses de terse
producido a baixa, obtendo os seguintes resultados :
•

Un total de 80 persoas (o 47,06%) non responden ás chamadas que se lles deron
ou ben cambiaron de número ou o teléfono de contacto xa non é deles, e non tivemos
ningún xeito de localizalos.

•

Das 90 persoas coas que se estableceu contacto, a información obtida é:
o

Un total de 37 persoas (un 41,11% das persoas coas que se estableceu
contacto) indican que se encontran en situación de BAE.

o

Un total de 15 persoas (o 16,67% das persoas contactadas) di estar a
participar en procesos formativos.

o

31 persoas (un 34,44% das persoas contactadas) di estar a traballar no
momento no que se establece contacto telefónico con elas.

o

7 persoas (7,78% das persoas coas que se contactou) informan que non se
encontran a desenvolver ningunha actividade relacionada co mercado
laboral (non operativos).

Son datos semellantes aos marcados en anos anteriores na poboación que causou baixa no
Programa en anos anteriores, cun aumento das categorías de Busca de Emprego e de
Inserción e unha redución do peso das persoas en formación e non operativos.

Na gráfica anterior podemos ver a situación residencial dos e das participantes no Programa
Mentor no momento da baixa neste e aos 6 meses : a maioría dos mozos e mozas cando
causan baixa viven coa familia (excluída parella), seguido desta. Aos 6 meses seguen a ser
as categorías máis frecuentes, pero cunha diminución do peso dos e das que viven coa familia
e paralelamente aumentando as respostas que indican que viven pola súa conta, ben solos
ou compartindo piso con descoñecidos, coñecidos ou parella, pero sempre respondendo coa
categoría de “familia” máis do 50% das persoas coas que se contacta.
No que respecta a prestacións, un 7,84% das persoas no momento no que causaron baixa
cobraban algún tipo de prestación (pensión de orfandade, prestación de desemprego...),
aumentando a unha cifra de 9,09%% aos 6 meses entre as persoas coas que se contactou.

Programa Punto de Encontro
O longo proceso de traballo desenvolto cos participantes no Programa Mentor tanto nos RAI
como por parte dos Técnicos de Inserción da lugar a que se estableza con moitos mozos e mozas
unha relación de proximidade que da lugar a que no momento de causar baixa no Programa
sigan a acudir, en moitas ocasións, a resolver distintas situacións que se lle presentan desde
ese momento, en casos de ámbito laboral, noutros casos máis amplos.
O Programa Punto de Encontro naceu no ano 2007 para canalizar esas demandas por parte de
persoas que xa causaron baixa no Programa Mentor, desenvolvendo accións de apoio na busca
de emprego.
Ata o 31 de decembro do 2019 téñense recibido demandas de 42 persoas, cifra idéntica á
producida no ano 2018, pero inferior ás 56 persoas do ano 2017, ás 54 persoas do ano 2016 e
superando as 40 persoas no ano 2014. 30 destas persoas eran mozos e 12 mozas.
Atendéronse ao longo do ano 199 consultas (superando as 138 consultas feitas ao longo do ano
2018) por estas 42 persoas en temas relacionadas con distintas áreas como son a busca de
emprego, o apoio en procesos relacionados coa tramitación da documentación en estranxeiría
ou apoio en trámites diante de servizos sociais. Froito deste traballo temos constancia da
contratación de 19 persoas nalgún momento ao longo do ano 2019.

Indicar que calquera persoa que estivera de alta no Programa Mentor pode acudir ás oficinas e
Vivendas do Programa Mentor, e en máis casos que os anteriormente especificados existen
contactos entre os profesionais e os mozos e mozas que por seren demandas puntuais non se
chega a producir unha incorporación efectiva a este Programa.

Programa Referentes
O Proxecto Referentes xurde no ano 2012 co obxectivo de encontrar persoas en Galicia que
queiran acompañar voluntariamente a mozos e mozas sen apoio familiar no seu camiño cara á
emancipación.
Referentes xurde da necesidade de apoio que precisan as mozas e mozos tutelados ou ex
tutelados para afrontaren o seu camiño cara á vida independente. Este proceso tan complexo
require de apoio educativo por parte dos nosos profesionais, pero ademais é imprescindible un
apoio emocional externo ao sistema de protección.
Por esta razón buscamos a participación de persoas maiores de 25 anos e alleas ao ámbito do
social que estean dispostas a asumir o rol de referente do mozo ou moza para confiar, escoitar,
aconsellar, divertirse, aprender, consolarse ou coñecer unha realidade diferente da propia.
Alguén que lle axude a ampliar a súa rede social e camiñar con máis seguridade.
Baixo a supervisión do persoal educativo de Igaxes, e previa fase de selección e formación de
participantes, ponse en contacto á persoa referente co seu mozo ou moza referido para que
constrúan unha relación persoal mediante encontros presenciais durante o tempo de lecer. Unha
vez esa relación dá comezo, o equipo do programa mantén un seguimento da súa evolución,
ofrecendo asesoramento e formación continua ás persoas participantes durante un mínimo de
seis meses e ata que a relación flúa de maneira autónoma.
A data de 31 de decembro de 2020 participan de forma activa no programa un total de 22 mozos
e mozas (15 mozas e 7 mozos) coas súas respectivas referentes. Contamos cunha base histórica
de voluntariado composta de 55 persoas, das cales 32 están en activo ou á espera de iniciar
participación.

Programa Incorpora
Tal e como xa se ten comentado, Igaxes participa na Rede Incorpora da Fundación La Caixa,
coordinando as accións que desde esta rede se desenvolven en Galicia. Esta actividade significa
que os mozos e mozas de alta no Programa Mentor poden acceder a:
•

Unha bolsa de emprego da rede Incorpora, podendo acceder a ofertas de emprego
dirixidas especificamente a colectivos en risco de exclusión social. Así, neste ano
as persoas de alta no Programa Mentor tiveron acceso a 207 ofertas de emprego,

téndose remitido currículos a 53 ofertas de emprego. Xurdiron 16 empregos por esta
vía.
•

O acceso a recursos formativos desenvoltos en Galicia por primeira vez desde este
Programa no ano 2017: falamos dos Puntos Formativos Incorpora. Son 8 accións
formativas que se desenvolveron ao longo do ano 2019 en diferentes localidades:
o “Limpeza de inmobles, cristais e superficies” na localidade de A Coruña.
o

“Conserxe-Recepcionista” na localidade de Santiago.

o

“Operario de limpeza viaria” e “Almacenamento e reposición” na cidade de Lugo.

o

“Auxiliar de Restaurante Bar” e “actividades básicas de cociña” na localidade de
Ourense.

o

“Auxiliar de Loxística” e “auxiliar de restaurante bar” na localidade de Vigo.

A estas actividades formativas acceden persoas derivadas polas entidades que participan en
Galicia na rede Incorpora (Igaxes, APES, COGAMI, Cruz Vermella de Lugo e de Ourense,
FEAFES Galicia, Fundación Érguete - Integración e Fundación Juan Soñador), realizándose
unha selección entre todas as persoas interesadas independentemente da entidade de
procedencia dos participantes. Podemos destacar que estes cursos inclúen a realización de
prácticas en empresas do sector, co que constitúen unha oportunidade única de adquirir
habilidades persoais e profesionais para o desempeño dun emprego.
Estas accións formativas desenvólvenas as entidade que participan na rede, tendo participado
un total de 26 persoas derivadas polo Programa Mentor dentro destas actividades.
Podemos dicir, polo tanto que froito directo da pertenza á rede incorpora en 79 ocasións os
participantes no Programa Mentor obtiveron un beneficio directo da participación de Igaxes nesta
rede, consistindo este beneficio en poder concorrer a ofertas de emprego dentro dun marco máis
individualizado que outros ou a un curso de formación co que mellorar a súa empregabilidade.

RECURSOS HUMANOS DO PROXECTO
O programa conta cun equipo de profesionais con formación e experiencia especifica na
orientación e formación para a busca de emprego, que veñen proporcionado os mozos/as a
formación e o acompañamento necesario para facilitar a súa integración socio laboral. Tamén se
debe destacar que en todo o proceso de integración laboral dos mozos/as é fundamental o
traballo conxunto con outros profesionais como son os equipos educativos do centros (tanto
centros propios como colaboradores) e os Equipos Técnicos dos Servizos de Menores. Grazas
a todos estes profesionais e os voluntarios que colaboran co programa e que só dende a
colaboración e o apoio permiten levar a cabo un traballo como o que desenvolve o programa.
Os perfís profesionais cos que traballamos son os seguintes:
•

Coordinador de Programa Mentor.

•

Coordinador dos equipamentos residenciais

•

Xefa de administración

•

Responsable de comunicación

•

Responsable de área económica – financeira

•

Responsable de rrhh e calidade

•

Técnicos(as) de Inserción Laboral

•

Educadores(as)

•

Controladores TAI/auxiliares educativos

CONCLUSIÓNS E VÍAS DE MELLORA
Como principais conclusións das actividades desenvoltas durante o ano 2019, podemos citar as
seguintes :
•

Seguimos a traballar cunha cifra global superior ás 500 persoas por ano, neste ano
560. Estas persoas presentan as seguintes características :
o Maioritariamente mozos (aprox. 60% mozos/40% mozas).
o A maioría residen nas provincias de A Coruña e Pontevedra (un 65% do
total).
o Cun nivel formativo baixo : un 80% non teñen acadado a ESO no momento
da alta no Programa.
o Aproximadamente o 55% residindo en centros de menores e o 45% en
domicilio familiar.
o Residiron nas Vivendas do Programa Mentor un total de 82 persoas cun perfil
moi semellante ao indicado para o Programa en xeral.

•

Desenvolvemos unha metodoloxía de traballo onde tanto desde as vivendas do
Programa como desde os Técnicos de Inserción Laboral buscamos que o
protagonista da intervención sexa o propio mozo ou moza, para o que traballamos:
o cos mozos e mozas, tanto a nivel individual como grupal, para mellorar as
súas capacidades persoais e sociais e motivalos e acompañalos no seu
proceso de emancipación.
o coa rede de centros e profesionais que prestan os seus servizos dentro do
sistema de protección de menores.
o Co tecido empresarial e social para apoiar abrir portas que lles permitan
acceder aos participantes a empregos e formación que melloren as súas
posibilidades de emprego.
o Coa sociedade en xeral para favorecer a integración dos mozos e mozas.

•

Froito deste traballo acadouse o seguinte :
o Accederon a un contrato laboral 165 persoas das 560 coas que se traballou.
o Accederon a formación un total de 356 persoas durante o ano 2019.
o Melloráronse os indicadores de insercións laborais e de accesos a formación
con respecto ao ano 2018.
o Entre a análise inicial e a análise final de competencias profesionais para o
emprego (na que incluímos habilidades como o manexo de lingua,
informática, rede social, mercado laboral) sobre unha puntuación máxima de
3 puntos, partimos dunha puntuación media de 1,22 puntos no momento da
alta para acadar o 1,60 no momento da baixa, cunha mellora dun 30% nesta
valoración de competencias por parte dos Técnicos de Inserción.

As prioridades que temos establecido como melloras para o programa durante o ano 2020:
v Aplicar as conclusións da análise do Programa Mentor realizado polo Grupo
GIFI da Universidade de Oviedo e executando as liñas de mellora nas
vivendas recomendadas nesa análise.

v Reforzar a nosa presenza nas empresas de toda Galicia, fidelizando as
empresas coas que xa se traballa e continuando coa presentación a novas
empresas, mellorando os procesos internos relacionados coa planificación
de actividades nesta área.
v Manter a idade media de acceso ao programa dos/as participantes de xeito
que se poida traballar a súa inserción dende un primeiro momento.
v Aumentar a permanencia no Programa e nas vivendas das e dos
participantes, buscando asentar e reforzar os coñecementos e habilidades
destes.
v Incrementar as ratios de inserción en toda Galicia.
v Establecer lazos de unión con novas entidades formativas que permitan
crear novos AFD ou procesos formativos encamiñados á inserción dos
nosos colectivos.
v Continuar a desenvolver accións formativas adaptados á nosa poboación.
v Priorizar accións formativas de futuro para os e as participantes.
v Educar na aprendizaxe ao longo da vida, como unha das claves de
identidade do programa.
v Formar ao persoal contratado pola entidade, permitíndolle mellorar os seus
coñecementos e habilidades profesionais por medio do Plan Formativo
deseñado por esta.
v Desenvolver accións e contactos que faciliten a incorporación social e
laboral da poboación MENA que está causando alta no Programa Mentor,
atendendo aos distintos aspectos que inflúen na inserción : documentais,
laborais, sociais, lingüísticos...
v Mellorar o sistema de rexistro e control documental por medio do emprego
do Programa MN de xestión.

E para que así conste aos efectos oportunos, asino o presente documento en Santiago de
Compostela, a 30 de xaneiro de 2020.

Asdo: Francisco Abuín García
Coordinador Programa Mentor
Igaxes

