
Algúns datos e cifras do informe de Cáritas Milladoiro 

Durante o ano 2017 recollemos estes datos: 

Familas atendidas  183 con un número de beneficiarios/as de 614 

Con elas realizáronse  496 intervención, atendendo as mesmas familias 

una media de 3-5 ocasións. 

Delas, atenderónse por vez primeira a 108 familias de diversas orixes. 

Destacando as seguintes: 

Venezuela   37.95%, porcentaxe que se desglosa do seguinte modo: 

• Con ascendencia y/o origen español     12,03% 

• Venezuela         25,92% 

 

España    32,40% 

Brasil e Colombia   11,11€ 

Marrocos     4,63% 

O xénero que prima a hora de acudir a solicitar algún tipo de axuda é o 

feminino, cunha media de idade entre os 31-44 anos. Moitas destas 

mulleres encabezan fogares con 1-2 fillos. 

Porcentaxe de mulleres atendidas  74,86% 

O nivel de ingresos das familias que solicitaron algún tipo de axuda foron 

os seguintes: 

Perceptores de RISGA  33,88% 

Subsidio desemprego  10,93% 

Algún tipo de pensión   6,01% 

Con ingresos que resultan insuficientes o ben que carecen de ingresos 

oficialmente recoñecidos 49.18% 
 

Proxecto de Orientación para o Emprego 

Con este proxecto o que pretendemos é axudar a mellorar as posibilidades 

das persoas para acadar a súa inserción sociolaboral.  



Está dirixido a todas as persoas interesadas en atopar un emprego. 

Persoas inscritas no 2017   146  

Axudamos a elaboración do Currículum Vitae a 53 persoas 

Intermediamos para axudar a conseguir entrevistas de emprego. No 2017 

conseguimos 98 entrevistas. 

 

Proxecto Areté 

 

Persegue favorecer a inclusión social e educativa dos menores 

escolarizados nas etapas educativas obrigatorias e con elo promover o seu 

éxito educativo e reducir o fracaso escolar.  

 

Actividades 

Reforzo escolar  

Ocio e tempo libre 

Axudas para a compra de libros de texto e/o material escolar  

Nº nenos e nenas que asisten as clases de reforzo  35 

Actuacións de ocio e tempo libre: 

• Contacontos 

• talleres de manualidades  

• taller de dibuxo               8-10 

Nª axudas na compra de libros de texto e/o material escolar  

9 familias, das que se beneficiarion 16 nenos/as.  

Nº profesores voluntarios      11 

Nº voluntarios  nas actividades de lecer      5 

 

Encontros multiculturais 

 

Realizamos 3 talleres de ocio 

         1 taller para o manexo do estrés. 

         1 charla informativa sobre as axudas públicas dos libros de 

texto e o material escolar da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. 

. 



 

Programa Xenia. Acompañamento na enfermidade 

 

Espazo de descanso e respiro tanto para as persoas que padecen unha 

enfermidade e están a recibir un tratamento médico no CHUS. 

  

Piso Xenia: 5 familias, 8 beneficiarios/as. Algún destas familias utilizaron 

este piso en varias ocasións según sus necesidades médicas. 

 

Programa de Solidaridade Dental 

 

A Clínica Dental Macía, e no seu nome o doutor D. Javier Macía, ofreceuse 

xenerosamente a contribuir na saude bucodental do colectivo de persoas 

máis desfavorecidas do Milladoiro.  

Familias derivadas no 2017 5, beneficiarios/as 10 

 

Gastos ao longo de 2017 

 

-Axudas para pagos de suministros (electricidade, gas oil, auga): 

707,95 euros. 

-Axudas para aluguer: 5.670 euros. Aquí están incluídos pagos de 

mensualidades e fianzas de persoas que buscan a súa primeira vivenda ou 

que non son capaces de afrontar o pago mensual da mesma en momentos 

puntuais do ano e con iso evitamos cas familias entren en procesos de 

desahucio.  

-Axudas para saúde: 348,21 euros.  

Nesta partida entra tanto as axudas para a compra de medicamentos 

prescritos polos seus médicos as persoas que o precisan,  sobre todo con 

enfermedades crónicas e tamén para a compra de alimentos e productos 

infantís dirixidos a primeira infancia. 



-Axudas para transporte: 395 euros. 

Estas axudas están destinadas a tódalas persoas que o precisen para 

poder acudir a o seu posto de  traballo. Asi mesmo, esta axuda está 

destinada tamén a estudantes que se teñen que desplazar ao seu centro 

educativo para poder rematar os seus estudos. 

-Axudas destinadas a alimentación: 7.410€ 

A estimación en axudas de alimentos foi ao longo do ano en 34 familias e 

distribuirónse 81 repartos ascendendo a un total aproximado 4.860€ 

A o que temos que engadir o reparto extraordinario de Nadal a 30 

familias ascendendo aproximandamente a 2.550€ 

En situacións de emerxencia extrema, proporcionamos o custo íntegro de 

producto fresco no supermercado: carne, fruta, verdura…que se 

complementa con producto que ten una caducidade máis ampla: pasta, 

conservas, leite , azúcar, galletas que temos no noso “banco de 

alimentos”, que como xa dixemos funciona neste intre de xeito puntual. 

-Axudas para roupa e calzado: 78,03 euros. 

Destinadas a persoas que precisan roupa de abrigo para eles ou os seus 

fillos, para poder soportar as duras inclemencias do inverno galego. 

-Outras axudas 6.397.11€ que se desglosan do seguinte xeito: 

• 2.000  México (terremoto México) 

• 1.000 Congregación Trinitarias Noia pola súa colaboración coa 

nosa parroquia 

• 1.700 Guatemala. Para un proxecto educativo 

• 1.098,25€ Outras axudas do fogar (mantas, colchón, cerrallería, 

lavandería, etc.) 

• 598,86 Emerxencias sobrevidas aos nosos usuarios. 

Outras prioridades asistenciais 

Non podemos esquecer o tema da prostitución, pois detectamos as 

dificultades que lle supón a unha muller cando decide dar o salto de 



abandoar este mundo. As axudas que precisan para manterse elas e as 

súas familias dispoñen duns prazos demasiados longos tardando moito en 

facerse efectivas e esto dificulta a súa saída definitiva. Nós somos mois 

sensibles a este tema e sempre procuramos atendelas na medida das 

nosas posibilidades coordinando toda a nosa actuación tanto co Programa  

Vagalume como cos servizos sociais públicos.  

O colectivo que máis estamos a atender nos últimos tempos son familias 

de orixe venezolana, algúns con antecedentes españois polo que se 

converten en ciudadáns, outros como solicitantes de asilo e algúns 

atopánse en situación irregular. 

No caso dos venezolanos que obteñen o seu DNI como españois, a maioría 

deles  se lles concede un subsidio como emigrantes retornados para 

comenzar a súa vida no noso país. Sen embargo, os venezolanos que se 

lles admite a tramite a solicitude de asilo, se lles concede durante os cinco 

primeiros meses o permiso de residencia, pero non o de traballo polo que 

se ven obrigados a acudir as axudas tanto de Cáritas como das entidades 

públicas para poder manter as súas familias e fogares.  

Tamén estamos a detectar a vulnerabilidade e desprotección que 

padecen algúns anciáns do noso entorno. Moitos deles ou ben non teñen 

familias ou ben éstas non se poden ocupar deles. Nestes casos nos 

facilitamos a nosa axuda para ofrecerlles a solución máis adecuada as 

necesidades que presenten: ir a mercar,  acudir ao ambulatorio para unha 

cita médica, aseo persoal diario, cociñar… Esto último o facemos cun 

equipo de voluntarios e voluntarias…..Tratamos de que o seu día a día  

sexa máis doado e que sexan capaces de disfrutar de unha vida digna. 

 

 


