ASOCIACIÓN
ÉRGUETE
35 anos loitando contra as adiccións e por
unha sociedade máis xusta

QUEN SOMOS
"Somos unha entidade de iniciativa social sen
ánimo de lucro, que traballamos para fomentar
hábitos de vida saudables, xerar oportunidades
e prestar servizo a persoas e familias afectadas
por conductas aditivas, disruptivas e ou de
risco, intervindo no ámbito xurídico, social,
preventivo e educativo.
Nacemos na década dos 80 como iniciativa de
denuncia social, cando un grupo de nais
tivemos que afrontar que nosas fillas e fillos
estaban

sufrindo

as

consecuencias

do

narcotráfico en Galicia. Entendemos que as
bágoas, as dúbidas e o medo, tiñamos que
vencelos unindo a nosa dor para transformala
en

unha

forza

que

acabase

co

mal

do

narcotráfico e abrise as portas necesarias para
que a nosa xente nova puidera recuperar a súa
vida e ter un futuro.
Décadas despois non cesamos en este afán e
seguimos avanzando e ampliando os nosos
servizos, nun proceso de profesionalización e
mellora da calidade, necesaria para afrontar os
novos retos e adicións dunha sociedade en
constante cambio, atendendo sempre o seu
sentido solidario, asociativo e reformador."

Carmen
Avendaño
PRESIDENTA

MISIÓN
A Asociación Érguete é unha entidade de iniciativa social sen ánimo de lucro,
cuia misión é traballar para xerar oportunidades e prestar servizos a persoas e
familias afectadas por condutas adictivas, disruptivas e/ou de risco impulsando
a sua inclusión e fomentar hábitos de vida saudables.

VISIÓN
A Asociación Érguete aspira a ser unha referente na prevención e intervención
en condutas adictivas e problemas asociados, con servizos de calidade e
innovación, profesionais expertos e expertas, sendo altafalante para a denuncia
social.

VALORES
A Asociación Érguete desenvolve a sua estratexia e busca acadar os seus
obxectivos guiada polos siguientes valores: Profesionalidade, innovación,
sensibilización, compromiso social e flexibilidade / adaptabilidade.

LIÑAS ESTRATÉXICAS
Dar unha atención persoalizada e áxil ás persoas que requiren os nosos
servizos.
Dispor de persoal profesional capacitado para levar a cabo a misión da
Asociación e que todo o equipo esté satisfeito de formar parte de Érguete.
Mellorar a cordinación e comunicación entre procesos claves para poder
ofrecer proxectos innovadores e de máxima calidade que den resposta ás
necesidades de quenes o requiran.
Mellorar a sostenibilidade económica conseguindo novos ingresos e facendo
máis eficentes.

ORGANIGRAMA
Asemblea

Xunta Directiva

Presidenta

Dirección de coordinación

Administración

Servizo xurídico

Comunicación

Centros de Acollida

Programa poboación reclusa

PFIS

Prevención

QUE FACEMOS
PREVENCIÓN
Programa que mediante actividades formativas,
levadas a cabo por especialistas no eido da
educación e o tratamento de adicións, orienta a
poboación infantil e xuvenil, profesionais e as
familias, para anticipar e afrontar situacións de
risco de consumo de drogas ou outras adicións,
tanto no tempo de ocio como no ámbito cultural,
deportivo, social... Fomentando hábitos de vida
saudable e ofrecendo unha rede de apoio e
intervención social.

Lévase a cabo en dous ámbito:
Prevención Universal - dirixida á poboación
en xeral.
Prevención Selectiva - dirixida á distintos
colectivos

sociais.

Estudantes

de

Escolas,

Maxisterio

Social,

Profesionais

persoas

doutros

do

Este servizo é subvencionado pola Xunta de Galicia a través da
Consellería de Sanidade, Concello de Vigo a través do Plan
Local de Adiccións (PLDA), Deputación de Pontevedra, Obra
Social La Caixa, Concello de Moaña e Concello de Redondela

Integración

ámbito

ámbitos

deportivos.

e

Familias,
social

laborais

e
e

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN
EN 2019

4.108

PERSOAS ALCANZADAS

Recibiron a través de actividades de promoción formación en hábitos saudables, en
mediación e prevención de condutas adictivas en escolas, familias e empresas

ÁMBITO EDUCATIVO

3043

RAPACES E RAPAZAS
asistiron
a
actividades
educativas e de promoción da
hábitos saudables en distintos
centros escolares e deportivos
da provincia de Pontevedra

51

CONDUCTORES/AS
participaron
nos
talleres de información
e sensibilización en
autoescolas sobre o
consumo de drogas ao
volante

ÁMBITO FAMILIAR

913

FAMILIAS ALCANZADAS

Repartidas en 68 charlas nos concellos de Pontevedra, Vigo, Mos,
Redondela, Moaña, Bueu, Fornelos de Montes, Vilaboa, Pazos de
Borbén e Carballiño e enfocadas a axudar ás familias a traballar na
prevención

ÁMBITO LABORAL

101

MEDIADORES/AS SOCIAIS

Formáronse para traballar con potenciais persoas usuarias de drogas e dos servizos
de prevención e intervención

QUE FACEMOS
SERVIZO DE ORIENTACIÓN SOCIOXURÍDICO EN CONDUTAS ADICTIVAS
As

complexas

situacións

e

circunstancias

derivadas da drogodependencia e outras condutas
adictivas, ademais da sua permanente relación co
ámbito xudicial, necesitan de instrumentos de
asesoramento e orientación técnica e profesional.
Este Servizo, facilita a atención integral e gratuita
á persoa no ámbito das condutas adictivas e/ou
con problemas legais, informando, asesorando e
orientando

para

reducir

o

desamparo

e

indefensión que pudiera padecer o colectivo diana
do noso Servizo, mellorando a sua asistencia e
proporcionar cobertura de apoio e documental ó
ámbito xudicial, tanto para persoas usuarias como
a profesionais da xudicatura, fiscalía, abogacía…
Prestamos asesoramento sobre as xestións xudiciales necesarias a cada fase do
procedimento penal, tanto á persoa usuaria como á sua familia, valorando as
circunstancias socio-persoais, optimizando a coordinación entre as diferentes
institucións e axentes implicados.
A orientación é o pilar básico dos recursos de tratamento/deshabituación, así
como a porta de entrada dos mesmos. Trabállase a motivación para o cambio e
asesoramos, informamos, orientamos e/ou derivamos hacia os recursos
tratamentais da rede sociosanitaria, realizando o seguemento coa periodicidade
que se estime oportuna.
Subvenciona: Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia

PROGRAMA
XURÍDICO
EN 2019

272

562

NOVOS USUARIOS/AS

PERSOAS ALCANZADAS

5.225 ACTUACIÓNS REALIZADAS
Entrevistas
Contacto con avogado
Contacto con PGD
Asesoramento
Escritos Xurídicos
Informes Terapéutico
Informes Sociais
Xestión en Xuzgados
Xestión en Prisión
Xestión en Organismo Público
Solicitudes Suspensións de Condena
Solicitudes Medidas de Seguridade
Asistencia a Xuízo
Solicitudes Suspensión de Sanción
Outros
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QUE FACEMOS
PROGRAMA DE APOIO SOCIAL A
PROCESOS TERAPEÚTICOS
O Programa Vivendas de Apoio ó Tratamento
dispón de tres vivindas situadas no núcleo urbano
da cidade (unha para mulleres e duas para homes)
nas cales, mediante unha actuación programada,
posibilítanse oportunidades de axuste persoal e
incorporación

sociolaboral

das

persoas

en

situación de risco de exclusión social.
O acceso realízase a través da derivación das
diferentes

Unidades

Asistenciais

da

rede

de

Drogodependencias.
Este dispositivo está orientado a personas con
trastornos

adictivos

na

última

fase

do

seu

tratamento cunha certa estabilidade, que requiran
dunha vivinda normalizada e supervisada para a
sua incorporación social, debido á carencia de
vinculación aaxeitada có entorno e dos medios
materiais precisos para a integración.

Subvenciona: Consellería
de Sanidade, a Consellería
de Política Social, Concello
de Vigo e o Fondo Social
Europeo

PROGRAMA
VIVENDAS
EN 2019

33

USUARIOS/AS

24

9

HOMES

MULLERES

RESIDENCIA MULLERES

9
7
2

USUARIAS

Dadas de alta
22.2%

Abandono
33.3%

PRIMEIROS
INGRESOS

Cambio de programa
11.1%

REINGRESOS

Continúan
33.3%

RESIDENCIA HOMES 1

13
PRIMEIROS
12 INGRESOS
1 REINGRESOS
USUARIOS

Dadas de alta
15.4%
Abandono
38.5%

Continúan
38.5%

RESIDENCIA HOMES 2

11 USUARIOS
8 PRIMEIROS
INGRESOS
3 REINGRESOS

Cambio de programa
7.7%

Abandono
27.3%

Dadas de alta
9.1%

Cambio de programa
27.3%

Continúan
36.4%

QUE FACEMOS
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
DENDE UNHA PERSPECTIVA DE XÉNERO
Programa de intervención socioeducativa (Mírate)
trata de mellorar a calidade de vida das mulleres
privadas de liberdade desde unha perspectiva de
xénero. Os obxectivos do programa son contribuir
a mellorar a saúde integral das mulleres privadas
de

liberdade

a

través

dunha

perspectiva

psicosocioeducativa, promover o autocuidado, o
desenvolvemento

persoal

e

empoderar

ás

mulleres.
O Programa Mírate lévase a cabo nas aulas do
Centro Penitenciario de A lama e nos despachos e
instalacións

da

Asociación

Érguete

para

seguemento individual e/ou familiar.
Está dirixido a mulleres que: son reclusas e exreclusas do Centro Penitenciario de A Lama,
atópanse en situación de vulnerabilidade, son
prostituídas o vítimas de trata, están embarazadas
privadas

de

libertade,

pertencen

a

minorías

étnicas, son vítimas de violencia de xénero, acadan
a

liberdade

e/ou

precisan

orientación

socioformativa para iniciar a sua búsqueda de
emprego.
Subvenciona: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, Secretaria Xeral de Igualdade e
Fondo Social Europeo.

PROGRAMA
MÍRATE

73
228
31
43
27

EN 2019

USUARIAS
INTERVENCIÓNS
MULLERES MELLORARON
A SÚA SITUACIÓN PERSOAL

USUARIAS CONTINÚAN
DENTRO DO PROGRAMA
INTEGRÁRONSE NO SISTEMA
EDUCATIVO E DE FORMACIÓN

Contacto con avogados/as
Intervencións nos Xuzgados
Elaboración de Informes
Derivacións a Formación Sociolaboral
Xestión, apoio e seguimento en grado
Consecución da Liberdade
Seguimento Individual en Liberdade
Obtivo emprego
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QUE FACEMOS
PROGRAMA AUTO-T, INTERVENCIÓN EN
PRIMEIRO GRAO
O Programa Auto-T desenvólvese no módulo de
primeiro grao dos Centros Penitenciarios de A
Lama (Pontevedra) e Teixeiro (A Coruña) con
internos de prisión clasificados en primeiro grao
coa finalidade de potenciar a reflexión e autocrítica
e

propiciar

o

cambio

hacia

condutas

máis

favorables, adaptadas e socializadoras. Proporciona
as ferramentas necesarias para afrontar a vida con
autonomía e confianza e facilitar a resolución de
conflictos e situacións persoais de forma non
violenta.
Os participantes no programa están considerados
como extremadamente conflictivos ademais de ter
severas dificultades para a adaptación ó réxime
ordinario de prisión. Son persoas especialmente
vulnerables por carecer das ferramentas adecuadas
para afrontar determinadas situación, resolver
conflictos ou xestionar emocións, sumado á dureza
da contorna onde se atopan. O programa
complementa o traballo dos funcionarios respecto ó
cumplimento de normas, a adaptación ó réxime e a
terapia psicolóxica dos equipos de tratamento cunha
intervención de carácter reeducativo e social.
Subvenciona: Fundación Pedro Barrié de la Maza, a Fundación
Roviralta e a Consellería de Política Social.

PROGRAMA
AUTO-T
EN 2019

90
43

USUARIOS

PROGRESIÓNS
DE GRADO

A LAMA

TEIXEIRO

40
10
24
6
50
10
28
12

USUARIOS
CONTINÚAN
PROGRESIÓNS A
2 GRAD0
FINALIZARON
O PROGRAMA

USUARIOS
CONTINÚAN
PROGRESIÓNS A
2 GRAD0
FINALIZARON
O PROGRAMA

QUE FACEMOS
PROGRAMA DE FORMACIÓN E
INTEGRACIÓN SOCIAL
O Programa de Formación e Integración Social (PFIS) ten como obxectivo
principal modificar condutas e hábitos para conseguir a adaptación, a
seguridade e o afrontamento de metas na vida de modo que se favoreza a
incorporación social e se disminúan os factores de vulnerabilidade que
provocan a exclusión social.
A intervención lévase a cabo desde un enfoque socioeducativo de maneira
individual, grupal e familiar. O programa PFIS desenvólvese nas instalacións
da Asociación Érguete e no Módulo 2 do Centro Penitenciario de A Lama. Está
dirixido tanto a menores como a personas adultas permitindo individualizar o
seu tratamento e orientalo hacia a reeducación e reinserción social.
No caso das persoas adultas, atende a xoves menores de 25 anos en situación
de 2º grao penitenciario, persoas en réxime de semiliberdade e/ou con
medidas alternativas ó ingreso en prisión. No caso dos/as menores, atende a
aquelles/as

con

cumprimento

de

medidas

xudiciais,

con

sanción

administrativa por tenencia de cannabis e con problemas de consumo e/ou
conduta.

Subvenciona: Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, e Consellería de Sanidade

PROGRAMA
PFIS
EN 2019

78

PERSOAS
ATENDIDAS

11 67

33
e
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MULLERES

HOMES

EN ESTADO ACTIVO

11

22

ADULTOS/AS

MENORES

ALTAS POR
CUMPLIMENTACIÓN DE
OBXECTIVOS

COMPROMISO POLA IGUALDADE
CONTAMOS CUN PLAN DE IGUALDADE
O plan de igualdade nace coa intención de facer do noso espazo
de traballo un lugar igualitario en oportunidades e trato como
establece a Ley Orgánica 3/2017, del 22 de marzo para a
igualdade efectiva entre mulleres e homes. A encargada de
controlar e auditar que se cumpra este plan de igualdade é a
Comisión de Igualdade da Asociación.

PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE XÉNERO
Dentro dos nosos programas contamos con actividades
específicas destinadas a fomentar e a educar en igualdade. Por
exemplo, o noso equipo de prevención organiza e monitoriza
talleres de igualdade entre o estudantado e as familias. Tamén no
programa de vivendas tratamos que todos os usuarios e usuarias
sexan conscientes do imprescindible que é vivir en igualdade.
O noso obxectivo para 2020 e os anos seguintes e aplicar a
perspectiva de xénero de forma transversal en toda a
Asociación.

GRANDES EVENTOS
Carreira Érguete e Corre
QUE É ÉRGUETE E CORRE?
Unha carreira solidaria organizada pola Asociación Érguete
co obxectivo de previr as adiccións a través do deporte e o
ocio saudable. A facemos en Vigo e en marzo de 2019
celebramos a IV Edición

QUE A FAI ESPECIAL?
Forma parte do Circuíto Run Run do Concello de Vigo
Unha carreira que nas súas cinco edicións contou cunha
gran afluencia.
Un evento para maiores e para pequenos e pequenas. Sen
fronteiras e accesible.
Unha carreira solidaria amparada nos 35 anos de
traxectoria da Asociación Érguete.

GRANDES EVENTOS
Viaxe Educativa
QUE É A VIAXE EDUCATIVA?
Unha xornada na que a través de distintas conferencias
impartidas por expertos e expertas de varios campos
educativos demostramos que unha educación diferente é
posible. En novembro de 2019 celebramos a terceira edición
con cerca de 100 asistentes.

QUE A FAI ESPECIAL?
Unha actividade centrada en novas metodoloxías
innovadoras en múltiples campos da educación.
Unha xornada para expertos e expertas, pero tamén para
familias e estudantes.
Invitados e invitadas de gran nivel e traxectoria
profesional.

GRANDES ACTIVIDADES

Movendo Camiños

UN PROXECTO PIONEIRO
Que utiliza o deporte como un método de
protección e prevención fronte as adiccións
con dous adestramentos por semana, martes e
xoves ás 20.45 horas no parque de Castrelos en
Vigo. En 2019 organizamos este programa por
segunda vez, e os resultados foron moi
positivos.
A actividade está coordinada polo atleta e
adestrador nacional de Atletismo e do
Real Club Celta de atletismo, Manuel
Ageitos, e o atleta e colaborador da
Asociación,
Daniel
Barguiela.
Na
actividade participan usuarios e usuarias
da Asociación Érguete, os traballadores e
traballadoras e veciños e veciñas de Vigo
interesados no atletismo.

GRANDES ACTIVIDADES
Espazo EU MESMA
UN REFUXIO PARA MULLERES
O proxecto “EU MESMA“ é un espazo
pensado para o autocoidado desde o Bo
Trato e o Autocoñecemento. Está dirixido
ás mulleres coidadoras das persoas
usuarias da Asociación Érguete.
Buscamos facilitar un espazo propio onde
elas poidan practicar o desenvolvemento
persoal, a reflexión, o autocoidado e o
intercambio de experiencias con outras
mulleres coidadoras.
Facémolo a través de sesións grupais e
individuais monitorizadas por dúas
educadoras sociais que acompañan a
estas mulleres durante varias semanas do
ano.
Esta actividade foi creada no 2019 e se
desenvolveu entre outubro e decembro.
Contou con 15 mulleres, e en 2020 vaise
repetir.

GRANDES ACTIVIDADES
Presenza en congresos
e reinvindicacións sociais
A nosa filosofía fai que busquemos a continúa formación e
mellora de todo o equipo da Asociación Érguete. Por iso,
asistimos a distintos congresos e xornadas de moitos ámbitos.
Tamén e dacordo a nosa clara intención de poder servir como a
unha Asociación voceiro dos problemas sociais, tamén asistimos e
organizamos varias concentracións de reinvindicación social.
LECTURA DE MANIFESTO NO DÍA
CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

INTERVENCIÓN
DA
ASOCIACIÓN
ÉRGUETE
NO
II
CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE CANNABIS E
OS SEUS DERIVADOS

CONCENTRACIÓN NO DÍA
CONTRA O NARCOTRÁFICO

PARTICIPACIÓN NAS XORNADAS DE
XÉNERO DA SOCIEDADE ESPAÑOLA DE
PATOLOXÍA DUAL

Máis novas aquí
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RENOVACIÓN DO PROGRAMA
PFIS COA XUNTA DE GALICIA
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CHARLA PARA PAIS E NAIS DE
MOAÑA POR PARTE DA NOSA
PSICÓLOGA, NOA PEREIRA

TALLER SOBRE SAÚDE DENTAL
PARA OS NOSOS USUARIOS E
USUARIAS DE VIVENDAS
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