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O noso proxecto social é 
sinxelamente, acharse preto 
da sociedade e axudar 
aportando todo iso que está 
nas nosas mans

CRISTÓBAL VALDERAS ALVARADO

Presidente Ejecutivo de Clece
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Un camiño 
de ida e volta
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CARTA DO PRESIDENTE |

A nosa empresa pode chegar onde non alcanzan as 
administracións ou o terceiro sector. Ímos máis aló 
do servizo que prestamos para as distintas adminis- 
tracións e logramos que persoas de colectivos social-
mente vulnerables se acheguen ao mercado laboral 
atopando unha  oportunidade na  nosa compañía. É 
o que nós chamamos “pechar círculos”. Hoxe en día 
un 9,8% do noso persoal vén de colectivos desfavo-
recidos, o duplo do que fai só 4 anos.

Máis non ficamos aquí. Tamén desenvolvemos inicia-
tivas para incrementar a concienciación da sociedade 
–como os Foros p    ola Integración– e recoñecer o 
labor dos que xa se esforzan por mellorar a vida dos 
colectivos vulnerables, como os Premios Compromiso. 
Traballamos ademáis para favorecer un maior desen-
volvemento e integración social das persoas maiores, 
recoñecendo o seu importante papel social. 

Esta naturalidade coa que naceu e se desenvolve o 
noso proxecto social é tamén o éxito do seu crece-
mento. Non falo  de cifras, senón de persoas. Hoxe 
o noso proxecto está dentro de cada un dos traballa-
dores de Clece e vexo o seu potencial cando teño a 
oportunidade de falar con algunha das persoas que 
temos integrado.

As súas  historias de superación, o seu sorriso, son 
un motivo de ledicia e orgullo para todos nós, pero 
son  tamén un recordo de que aínda podemos axudar 
a moitas máis persoas. 

Mais para poder seguir pechando círculos é importan- 
te tamén que algunhas administracións dean máis 
pasos. O desenvolvemento dos servizos sociais ten 
que ir en liña coa evolución da sociedade na que vivi-
mos  e para a que traballamos. Por iso, as cláusulas 
sociais de interese xeral como a empregabilidade, a 
igualdade ou a integración laboral, deberían ser prio-
ritarias nos contratos de prestación de servizos, xa 
sexan públicos ou privados. 

Só dende a colaboración entre as administracións, as 
empresas, as organizacións sociais e outros moitos 
axentes poderemos acadar que este soño común 
que é a empregabilidade, a  integración social e a 
mellora da calidade de vida das persoas, sexa unha 
historia de éxito.

Somos unha empresa de persoas para per- soas, 
achegada á sociedade, á que presta diferentes 
servizos que nos confían as admi- nistracións 
públicas. Servizos, en moitos casos, fundamen-
tais para unha sociedade, como é o coidado 
de persoas. E servizos tamén críticos para o  
noso futuro como a proteción do noso entorno 
ou a mellora das nosas cidades.

Temos un amplo cadro de persoal de máis de 
73.300 persoas. Un equipo con postos laborais 
moi diversos e composto maioritariamente 
por  mulleres. 

¿E que é o mellor que sabemos facer? Axudar aten- 
dendo ás persoas. É algo que levamos facendo dende 
fai décadas e que está no ADN da nosa xente.

A partires destas bases tíñamos claro que o noso 
deber social como empresa era dar resposta aos 
problemas das persoas.  Aproveitar  o  que somos, 
temos e sabemos facer para incrementar os índices 
de integración de colectivos vulnerables, incrementar 
a sensibilización social sobre os problemas que estas 
persoas padecen; favorecer a empregabilidade; e 
mellorar a calidade de vida dos usuarios dos nosos 
servizos, principalmente maiores e nenos.

 “Un 9,8% do noso persoal  
vén de colectivos desfavorecidos”

“Aínda podemos axudar a moitas 
máis persoas”

 “Non falo de cifras, senon de 
persoas. Hoxe o noso proxecto 
áchase dentro de cada un dos 
traballadores de Clece”



Comprometidos coas persoas 
P. 12 

Eixos do noso compromiso social 
P. 18
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  representa o compromiso 
social de Clece, a contribución da 
empresa para acadar unha sociedade 
máis cohesionada e integradora, con 
igualdade de oportunidades para todos. 
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O NOSO COMPROMISO SOCIAL|

Un proxecto social que xurde como unha resposta 
lóxica á evolución da compañía e moi ligado á súa 
actividade empresarial. Clece defínese como unha 
empresa de persoas para persoas. Cada día, os seus 
máis de 73.300 empregados traballan por mellorar 
a vida de miles de persoas, a través dos múltiples 
servizos que presta. As relacións persoais son, polo 
tanto, unha constante en Clece e acadan unha maior 
proxección en ámbitos como os servizos educativos 
e sociais. 

Esta sensibilidade  trasládase a Clece Social cuxo prin-
cipal obxectivo é axudar ás persoas máis vulnerables. 
Persoas con discapacidade, vítimas de violencia de 

xénero, persoas en exclusión e xóvenes desempre-
gados. Pero tamén maiores e nenos. Para iso, Clece 
Social actúa en catro eixos: empregabilidade, integra-
ción, sensibilización e coidado  de persoas.

A integración laboral é unha das principais áreas de 
actuación. A clara aposta polo emprego como medio 
de inclusión social  tradúcese en que un 9,8% do seu 
persoal estea composto de traballadores provenientes 
de colectivos desfavorecidos.

Neste labor Clece conta cun valor único: os seus 
empregados. Eles sinten Clece Social como o seu 
propio  proxecto, facendo do seu entorno laboral, un 

entorno integrador, e do seu propio traballo, un com-
promiso diario co benestar de milleiros de persoas.

Diante do difícil contexto vivido nos últimos anos, onde 
os máis vulnerables víronse tamén máis golpeados 
pola crise, Clece redobrou os seus esforzos, o que 
favoreceu o pulo do proxecto social chegando cada 
volta a máis persoas e implicando nos seus obxectivos 
a un crecente número de axentes sociais, administra-
cións e entidades sociais No derradeiro ano acadáronse 
importantes resultados. A presente memoria fai un 
percorrido polos feitos  e logros máis destacados.

+
máis de 

73.300
empregados
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Comprometidos
coas persoas
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O NOSO COMPROMISO SOCIAL|

 COLECTIVOS DESFAVORECIDOS: 

— Facilitar oportunidades laborais para persoas con 
especiais dificultades de acceso ao mercado laboral. 

— Promover procesos de integración efectivos e 
sostibles no tempo.

— Aumentar a empregabilidade das persoas de 
colectivos desfavorecidos mediante a  formación.

 EMPREGADOS: 

— Ofertar un marco de relacións laborais baseado na 
igualdade de oportunidades, a non discriminación e a 
consideración da diversidade.

— Captar, impulsar e reter o talento. Proporcionar 
formación e cualificación aos traballadores. 

— Velar por un entorno de traballo seguro e saudable. 

— Fomentar o crecemento persoal e profesio-
nal de todas as persoas, facéndoas partícipes do 
proxecto empresarial. 
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 CLIENTES: 

— Fomentar accións de cooperación para a integración 
laboral dos colectivos socialmente vulnerables e para 
a sensibilización sobre a súa realidade. 

— Contribuír ao desenvolvemento, xunto coas admi-
nistracións e entidades sectoriais, de servizos sociais 
cada vez máis amplos, eficientes e de calidade.

— Prestar actividades complementarias aos servi-
zos contratados como valor engadido para o usuario 
e o cliente.

 USUARIOS: 

— Mellorar a calidade de vida e promover o benestar 
dos usuarios. 

— Velar polos intereses de colectivos que requiren unha 
atención especial, como son os nenos e os maiores. 

— Impulsar accións de interrelación entre os colectivos 
atendidos por Clece.
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O NOSO COMPROMISO SOCIAL|

 SOCIEDADE: 

— Desenvolver proxectos de sensibilización e edu-
cación que fomenten valores sociais de igualdade, 
respeto á diversidade e solidariedade. 

— Sensibilizar sobre a necesidade dunha sociedade 
integradora e responsable cos máis vulnerables. 

— Combater prexuízos e estereotipos que se conver-
ten nun elemento de estigmatización, marxinación ou 
exclusión social. 

— Informar sobre a realidade social de colectivos 
vulnerables a través de distintas accións e canais de 
comunicación. 
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Eixos do noso 
compromiso social
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O NOSO COMPROMISO SOCIAL|

Clece Social sintoniza coas cuestións sociais 
que máis preocupan á cidadanía na actualidade.  
Cuestións como o desemprego ou a situación das persoas 

máis desprotexidas. Para acadar as mesmas posibilidades de 

acceso ao mercado laboral e ao benestar social Clece Social 

aborda catro eixos de actuación:

INTEGRACIÓN SENSIBILIZACIÓN COIDADO DE PERSOASEMPREGABILIDADE
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 INTEGRACIÓN: 

 EMPREGABILIDADE: 

Dinamizar a xeración de emprego e favorecer 
as condiciones laborais para o crecemento pro-
fesional dos traballadores.   

Fomentar a integración de persoas con 
dificultades especiais para acceder ao mundo 
laboral como mecanismo para promover a súa 
inclusión social.

 SENSIBILIZACIÓN: 

Dar visibilidade á diversidade dos colectivos 
socialmente  vulnerables para acadar a 
implicación da sociedade.

 COIDADO DE PERSONAS: 

Desarrollar iniciativas dirigidas al cuidado Desenvolver iniciativas para a atención dos 
usuarios dos servizos, principalmente persoas 
maiores e nenos.



, 

A alta taxa de desemprego é un dos principais problemas sociais e as empresas xogan un papel fundamental 
na dinamización do mercado laboral. A evolución da compañía e a xestión de Recursos Humanos influíron 
positivamente tanto no crecemento do persoal como na mellora no desempeño dos empregos xa existentes.  

—
2,6%

Aumento
de persoal
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 EMPREGABILIDADE: 

Segundo a tendencia dos últimos anos, o persoal 
creceu nos últimos 12 meses un 2,6%, o que 
sitúa a Clece como o terceiro maior empregador 
do pais con máis  de  73.300 traballadores. 

Novas incorporacións que se suman a un grande equipo onde, con inde-
pendencia do seu grande volume, cada persoa suma, cada individuo ten o 
seu lugar. A xestión do talento, o compromiso coa integración, o fomento 
da igualdade e a promoción da seguridade e da saúde, son as bases 
dun entorno laboral profesional, diverso, colaborativo e con igualdade de 
oportunidades para todos. Un entorno que favorece o desenvolvemento 
persoal e profesional de cada empregado, dando pulo, á súa vez, á evo-
lución da compañía.
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DISTRIBUCIÓN DO CADRO  
DE PERSOAL POR SEXOS 

2015

2014

2016 73.315

71.429

68.045

EVOLUCIÓN DO CADRO DE PERSOAL  
(Datos xuño  2016)

HOMESMULLERES
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O NOSO COMPROMISO SOCIAL|

MAPA DE EMPREGADOS POR REXIÓNS

Andalucía 15.933

Aragón 880

Asturias 1.195

Baleares 1.131

Canarias 3.643

Cantabria 524

Castilla - La Mancha 1.594

Castilla y León 5.640

Cataluña 12.965

Ceuta 227

Extremadura 598

Galicia 3.234

La Rioja 462

Madrid 13.558

Melilla 877

Murcia 662

Navarra 359

País Vasco 1.109

Valencia 5.678

Portugal 2.069

Reino Unido 977

, 

227

877

15.933

598 1.594

13.558

662

5.678

12.965

880

359

1.1095241.195

3.234

5.640

2.069
1.131

462

3.643

977
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XESTIÓN  DO TALENTO 

Captar, impulsar e reter o talento. Con este obxectivo 
Clece doa formación e cualificación aos traballadores, 
favorecendo a súa promoción profesional e desenvolve-
mento persoal na compañía. No último ano impartíron-
se 485.626 horas de formación distribuídas en 2.044 
cursos chegando a un total de 25.500 traballadores. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

O modelo de xestión de competencias é un sistema 
de avaliación común e homoxéneo que se basea nas 
competencias laborais necesarias para o desempeño 
de cada posto. Os resultados líganse aos plans espe-
cíficos de formación e desenvolvemento.

Máis dun 75% dos postos de estrutura están suxeitos a 
este sistema de avaliación, o que favorece e da pulo ao 
desenvolvemento profesional dos nosos traballadores.

 

FOMENTO DA IGUALDADE 

OS plans de igualda dda empresa supoñen o marco de 
referencia que nos permite corrixir e implementar as 
distintas accións ligadas ao noso compromiso nesta 
materia. Neste ano modificáronse os protocolos de 
Acoso para facelos máis claros e transparentes téndose 
levado a cabo distintas accións de sensibilización e 
formación en colectivos clave.

SEGURIDADE LABORAL 

A creación dun entorno que garanta a saúde e a segu-
ridade dos empregados é un valor presente en todas 
as actividades e decisións da compañía. Para implicar 
a todos na prevención de riscos laborais, a formación 
é unha ferramenta básica como así o demostran as  
149.426 horas impartidas neste ámbito.     

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE 

Clece xunto coa Consellería de Educación, 
Cultura e Deporte da Xunta de Andalucía e a 
Confederación Sindical de Comisións Obreiras 
de Andalucía, asinaron un acordo de cola- bora-
ción para a evaluación e acreditación de com-
petencias profesionais dos traballadores do 
servizo de asistencia domiciliaria a través da 
experiencia laboral.

Na celebración da primera convocatoria, máis de 
3.500 solicitudes tramitadas por Clece supera-
ron con éxito o proceso de evaluación. Para iso, 
un equipo distribuido por toda a Comunidade, 
asesorou aos traballadores na tramitación do 
procedemento. 

 “primeira convocatoria, máis 
de 3.500 solicitudes tramitadas 
por Clece”



Un dos principias condicionantes da exclusión é o desemprego. Este problema é especialmente sensible nos 
colectivos vulnerables aos que a taxa de paro afecta con maior dureza. Grazas á labor de toda a estrutura de 
Clece, hoxe 7.189 empregados procedentes destes colectivos traballan plenamente integrados dentro da com-
pañía, o que representa un 9,8% do cadro de persoal. 

, 

—
7.189

empregados
de  colectivos 

vulnerables
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 INTEGRACIÓN: 

Cabe suliñar que a progresión na integración foi crecente nos últi-
mos anos experimentando un pulo significativo no derradeiro ano 
coa incorporación de 950 empregados procedentes de colectivos 
desfavorecidos.  Un notable volume que veu acompañado dun 
maior esforzo nos procesos de selección. Logo que, ao achegarse 
ao problema do desemprego das persoas en situación de vulnera-
bilidade, Clece persegue que o proceso de integración sexa o máis 
efectivo e sostible posible.

Ao debater as barreiras  de acceso ao mercado laboral, ponse de 
manifesto o beneficio recíproco na contratación de persoas pro-
cedentes de colectivos vulnerables. Os traballadores obteñen na 
oportunidade laboral o medio máis eficaz para a súa autonomía e 
participación social. Doutra banda, Clece aporta valor ao seu negocio 
e benefíciase de entornos laborais máis colaborativos e solidarios.
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INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS 
DESFAVORECIDOS 
(Datos xuño  2016)

2016 7.189

2015 6.240

2014 4.678

2013 3.533

EVOLUCIÓN DE TRABALLADORES DE INTEGRACIÓN EN CLECE 
(Datos xuño  2016)

5.051
1.166

781 189
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UNIDADE DE APOIO 

Co fin de apoiar a adaptación dos traballadores procedentes de colectivos desfa-
vorecidos, ponse en marcha a Unidade de Apoio á Actividade Profesional. 

Aínda nunha fase moi inicial, como experiencia piloto, trátase dun recurso destinado 
a favorecer as mellores condicións de inclusión no entorno laboral e adaptación ao 
posto de traballo. A  Unidade ofrece servizos de atención sociolaboral especializada, 
de mellora do  benestar psicosocial e de inclusión social. O seu papel é clave para 
detectar oportunidades e resolver demandas que poidan xurdir en calquera fase 
do proceso –selección, incorporación, mantemento e progresión laboral- grazas 
a un seguimento personalizado e de calidade. 

ACORDOS DE COLABORACIÓN 

Clece colabora con 350 organizacións do terceiro  sector con quenes, a través 
de actuacións, programas e proxectos conxuntos, traballa en mellorar a situación 
sociolaboral dos colectivos máis vulnerables. A cooperación esténdese a clientes 
tanto do sector público como privado, marco no que se asinaron 80 acordos nos 
dous últimos anos en materia de inserción social.

COLABORACIÓN A TRES 

Un claro exemplo de colaboración entre os diferentes actores que interveñen 
no proceso de integración laboral é o proxecto “Formación con compromiso de 
contratación”.

Clece, Fundación Pinardi e o Servizo Público da Consellería de Emprego,Turismo e 
Cultura da Comunidade de Madrid pux eron en marcha o pasado ano este proxecto 
que permitiu que 100 mulleres en risco de exclusión social acadaran o Certificado 
de Profesionalidade no sector sociosanitario. Máis do 60% das mesmas incor-
poráronse ao Servizo de Axuda a Domicilio de Clece cun contrato laboral e unha 
formación regrada que lles permite profesionalizarse e ter unha oportunidade de 
desenvolvemento no sector.

CO CONCELLO DE VALLADOLID

O Concello de Valladolid e Clece  únense para promover a inserción laboral das 
persoas procedentes de colectivos desfavorecidos ou en risco de exclusión social. 
Ambas as dúas entidades, que colaboran noutros programas, como o servizo de 
axuda a domicilio, acordan a promoción por parte de Clece de que as vacantes que 
eventualmente xurdan nos servizos contratados co Concello de Valladolid poidan 
ser ocupadas por persoas en risco ou situación de exclusión social, vítimas de 
violencia de xénero e persoas con discapacidade.

Ademais, Clece facilita prácticas formativas non laborais nos cursos de formación 
ocupacional de atención sociosanitaria en institucións que ven desenvolven-
do. a Concellalía de Servizos Sociais. O convenio compleméntase con outras 
accións como a difusión de campañas e mensaxes de sensibilización social. 
 

“Clece colabora con 350  
organizacións do terceiro sector  
coas que se asinaron 80 acordos nos 
dous últimos anos”



Para que as iniciativas sociais camiñen pola senda da sustentabilidade e gañen novos apoios faise necesaria 
unha importante labor de sensibilización. A suma de esforzos, a cooperación e a corresponsabilidade son claves 
para o avance do proxecto social de Clece. 
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 SENSIBILIZACIÓN: 

, 

—
Informar,

comunicar, 
divulgar e  

sensibilizar

A través de distintas iniciativas, involucrouse un grande número de 
persoas e entidades na realidade e retos dos colectivos desfavore-
cidos, motivándoos a compartir a súa visión e a participar no cambio 
cara a  unha sociedade máis xusta, con igualdade de oportunidades 
para todos. 

Informar, comunicar, divulgar e sensibilizar para acadar este com-
promiso. Unha cadea que se impulsou no último ano cun completo 
calendario de accións, incluíndo a celebración de eventos xa conso-
lidados como os Premios Compromiso ou os Foros pola integración 

e incorporando novas acción como as campañas de sensibilización 
realizadas con motivo do Día Mundial contra a Violencia de Xénero, o 
25 de novembro, ou Día Internacional das Persoas con Discapacidade, 
o 3 de decembro. 

Premios, xornadas, encontros, foros, concentracións, manifestos, 
campañas en redes sociais ou a páxina web clecesocial.es. Distintos 
formatos e canais para conectar cun público cada vez máis amplo, 
chegando a empresas, administracións, organizacións e cidadáns. 
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PREMIOS COMPROMISO 

Sevilla foi o escenario da segunda edición dos Premios 
Compromiso. Estes galardóns recoñecen os mellores 
proxectos locais de axuda a colectivos vulnerables e 
de atención a maiores. Logo da primeira convocato-
ria celebrada en Madrid, nesta ocasión os Premios 
convocáronse en Andalucía, Ceuta e Melilla. Os catro 
premiados foron:

— Na categoría  Discapacidade Centro de Atención 
á  Discapacidade Infantil (CADI) polo seu proxecto 
“Deporte inclusivo. 

— Na categoría Exclusión Social,  Arca Empleo polo 
seu proxecto “incluíndo aos excluídos”. 

— Na categoría de Vítimas de violencia de xénero, 
Comunidade Adoratrices Almería polo seu proxecto  
“Emaús”. 

— Na categoría Maiores Asociación DYA-R  polo seu 
proxecto “Man a man: maiores que cambian o mundo”. 

FOROS POR LA INTEGRACIÓN 

Clece ten seguido coa celebración de Foros pola 
Integración, encontros nos que distintos axentes 
sociais, a través do diálogo e o debate, abondan no reto 
da integración dos colectivos socialmente vulnerables 

A celebración de dúas novas edicións ten consolidado 
este formato como unha iniciativa distintiva de Clece. 
Baixo o lema “Un emprego para cambiar unha vida” 
o III Foro pola Integración celebrouse en novembro 
en As Palmas de Gran Canaria e estivo adicado ás 
persoas en risco de exclusión. 

Co título  “Empregando o talento,  Valladolid acolleu 
en xuño o IV Foro pola Integración no que se deu unha 
visión global da inserción laboral.

25N “UNA VIDA SEN VIOLENCIA” 

“Unha vida sen violencia, unha vida con respecto”.  
Máis de 10.000 persoas fixeron seu este lema o 25 de 
novembro, uníndose á conmemoración do Día Mundial 
contra a Violencia de Xénero. Con esta campaña de 
sensibilización, tanto clientes como empregados de 
Clece amosaron o seu rexeitamento á violencia de 
xénero e a súa solidariedade coas vítimas. Mans pinta-
das, lonas, lazos violeta, manifestos e concentracións 
sixilosas sucedéronse nas distintas delegacións e 
centros de traballo de Clece. As Redes Sociais co  
hashtag #unavidasinviolencia serviron de altifalante 
á campaña.
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, 

ÓXIDO 

A exposición fotográfica Óxido da artista canaria Sara 
Yun descubría o día a día de catro dos vintedous tripu-
lantes dun barco que foi abandonado polo seu armador 
no Puerto de Luz de As Palmas de Gran Canaria, a 
milleiros de quilómetros dos seus fogares. A mostra 
foi producida e patrocinada por Clece con motivo do III 
Foro pola Integración “Un emprego para cambiar unha 
vida”. Logo do seu estreo en novembro  no Espazo  de 
Artes de Tenerife (TEA) a exposición viaxou en xaneiro 
a Gran Canaria Espazo  Dixital. 
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3D RACHAR  BARREIRAS 

Con gallo do Día Internacional das Persoas con 
Discapacidade, celebrado o 3 de decembro, Clece 
participou en distintas accións para concienciar sobor 
da necesidade de eliminar as barreiras que dificultan 
a inclusión e a participación das persoas con discapa-
cidade na sociedade. Entre outras iniciativas, xunto 
co Concello de Carlet en Valencia, subscribiuse o 
manifesto “Rachemos as nosas barreiras mentais, 
para rachar as barreiras físicas”. En Sevilla, en colabo-
ración coa Fundación Ranstad, levouse a cabo “Ponte 
na miña pel” onde os empregados de Clece dispu-
taron un partido de baloncesto adaptado en cadeira 
de rodas. En Avilés, Integra CEE Asturias organizou 
unha xornada de sensibilización cidadá con distintas 
asociacións e organismos. 

CARREIRA DE FONDO 

Ao longo do ano, Clece non ten dubidado en poñerse o 
dorsal para apoiar distintas causas sociais. A empresa 
foi fiel á súa cita anual con carreiras como “Hai saída 
contra a violencia de xénero” organizada polo Ministerio 
de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade e a revista 
Mía; ou a promoción por Dedines, a Asociación en 
Defensa do Neno Discapacitado con Necesidades 
Especiais na localidade madrileña de Getafe.

Outras marchas solidarias foron a Carreira da Muller 
Ejido 2015 a I edición da #pinkrunning pro- movida pola 
Cadena 100 Córdoba; a IX Carreira pola Diversidade 
Funcional en Xátiva; a Family Color Run no concello 
Gran Canario de Ingenio; a II Intermón OxfamTrailwalker 
en Madrid ou a “12 horas running 2016” en Valladolid.

  
CANAIS  CLECE

Os portais clecesocial.es e inclusionyempleo.es teñen 
seguido a súa actividade informativa e divulgativa 
sendo lugares de consulta onde atopar recursos e 
documentación de interese e compartir as historias 
dos auténticos protagonistas do proxecto social. As 
redes sociais, a través dos perfís en Facebook e Twitter 
teñen sido un auténtico punto de interacción con 2.672 
y 961 seguidores respectivamente no seu primeiro 
ano de funcionamento. Persoas que comparten inque-
danzas e foron un importante altifalante en campañas 
de sensibilización como a vivida o 25 de novembro co 
hashtag #unavidasinviolencia. 
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 COIDADOS DE PERSOAS: 

, 

—
145 

residencias

92 
centros de día

 
A actividade de Clece no sector sociosanitario permite un contacto diario coas persoas con discapacidade, 
menores en dificultades, vítimas de violencia de xénero ou persoas en risco de exclusión, entre outros colectivos 
vulnerables.  

Igualmente estreito é o vencellamento de Clece coas persoas 
maiores xa que logo presta servizo a nivel nacional en 145 residen-
cias, 92 centros de día e a axuda a domicilio onde atende a máis 
de 86.800 persoas.

Mais a experiencia e o contacto de Clece con estes colectivos 
transcende o meramente profesional. Coñecer tan de preto as súas 
necesidades e inquedanzas non fai senón fomentar a sensibilidade 
e empatía cara a súa realidade. Por iso, Clece da un paso máis e 
adica parte do seu proxecto social a promover e proporcionar os 
mellores coidados a quenes máis o necesitan.

Un ano máis, as actividades terapéuticas tiveron un grande peso 
neste apartado e ofreceuse unha ampla gama de alternativas para

coidar a saúde física e psíquica de persoas que, pola súa condi-
ción ou idade, así o necesitan. Hidroterapia, salas multisensoriais, 
horticultura, solucións 2.0 ou animalterapia foron só algunhas das 
solucións destinadas a mellorar a súa calidade  de vida. 

Xunto coas terapias, Clece ten apostado pola adopción de novos 
protocolos como a atención integral centrada na persoa (AICP) e a 
implantación da certificación “Libre de subxeccións”.

No eido das Escolas Infantiís téñense promovido actividades edu-
cativas, lúdicas e de ocio orientadas a estimular o coñecemento, a 
sensibilidade e a solidariedade dos máis cativos, como encontros 
interxeracionais, talleres solidarios, ou recollidas e doazón de ali-
mentos e xoguetes.
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TERAPIAS INNOVADORAS 

Robots humanoides e salas multisensoriais son dúas 
das últimas terapias no coidado das persoas maio-
res incorporadas por Clece. Na Casa de Maiores de 
Casillas del Angel en Forteventura e en colaboura coa 
Universidade Rei Juan Carlos de Madrid e o cabildo 
maioreiro, tense instalado o robot Petete. Trátase 
dun droide de 45 centímetros que se emprega para 
sesións de musicoterapia e de estimulación cog-
nitiva co obxectivo de establecer unha interacción 
positiva coas persoas  con demencia. No Centro de 
Integración Socia, CIS, de Barakaldo implementouse 
unha sala Snoezelen de estimulación multisensorial. 
Tanto a través de tratamentos individualizados como 
grupais, áchase especialmente indicada para persoas 
con deterioro cognitivo severo, con alteracións de 
conducta ou con riscos de caídas.

—
Robots 

humanoides
e salas 

multisensoriais
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LIBRE DE SUBXECCIÓNS 

Os Centros de Día de Parayas en Camargo e de Xeneral Dávila en Santander, 
pertencentes á rede de centros de día do Instituto Cántabro de Servizos Sociais, 
ICASS, recibiron a acreditación “Centro Libre de Subxeccións” outorgada pola 
Confederación Española de Organizacións de Maiores, CEOMA. Clece xúntase 
así a este novo modelo de atención que busca un uso racional das subxeccións 
en centros de coidados de longa duración e asume o reto de acreditar progresi-
vamente as súas residencias como “libres de subxeccións”.

IMPLICAR AO MAIOR NO SEU COIDADO 

En colaboración coa Fundación Pilares, Clece iniciou a adopción do modelo AICP, 
Atención Integral Centrada na Persoa, que promove a integración de servizos así 
como a orientación á persoa máis aló da atención individualizada clásica. Ademais 
de satisfacer as necesidades adaptándose ás súas características individuais, 
estimúlase que a persoa participe activamente no seu proceso de atención, 
fomentando a súa autonomía, potenciando a súa independencia e destacando o 
papel terapéutico do cotián. 
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FORMAR PARA COIDAR 

Actualmente en España hai máis de 45.000 persoas que coidan dos seus fami-
liares dependentes, nalgúns casos con tan só o apoio do Servizo de Axuda a 
Domicilio. Son os chamados coidadores non profesionais. Persoas que, nalgúns 
casos, por falla de recursos económicos e, noutros, polo feito de entender que é 
a súa responsabilidade, non requiren axuda externa. Esta constante atención fai 
que en numerosas ocasións os coidadores sufran estrés, ansiedade ou incluso 
depresión, entre outras dificultades. Un equipo interdisciplinar de Clece  composto 
por psicólogos, traballadores sociais, nutricionistas e monitores de ocio, están 
levando a cabo talleres en Málaga para que estes coidadores aprendan e poñan 
en práctica técnicas que os axuden a manter a propia saúde e a estar nas mello-
res condicións físicas e psicolóxicas para coidar de si mesmos e do seu familiar. 

EDUCACIÓN. INNOVACIÓN CONSTANTE

Neste ano, as 113 escolas infantís xestionadas por Clece teñen realizado un 
especial esforzo en innovación educativa. Desenvolvendo todo tipo de proxectos 
para estimular as capacidades, a creatividade e os sentidos dos máis pequenos.

Este esforzo foi recoñecido con distintos premios e galardóns. Exemplo diso é o 
premio á  Excelencia e Innovación Educativa convocado pola Asociación Mundial de 
Educadores Infantís AMEI-WAECE e Hermex Ibérica, acadado pola Escola Infantil 
Los Sauces de Valdemoro en Madrid ou os premios a 5 escolas xestionadas por 
Clece outorgados pola revista profesional “Escola Infantil” da editorial Siena, nun 
certame no que 30 das nosas escolas foron finalistas.
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Persoas  con 
discapacidade
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Clece valora  talento e capacidade de traballo 
das persoas con discapacidade, así como a 
súa contribución a xerar bó ambiente dentro da 
empresa e a crear modelos de referencia positi-
vos. Como resultado desta crenza, a compañía 
conta na actualidade con 5.051 empregados con 
algún grado de discapacidade. Dende a súa pro-
pia experiencia  a través de distintas accións de 
sensibilización, Clece tamén contribúe a debater 
as barreiras á contratación destes profesionais.

No ámbito asistencial, Clece xestiona diversos cen-
tros de atención á discapacidade. Esta actividade  
permételle poñer en marcha iniciativas adicionais, 
como terapias ou actividades de ocio e socialización 
que contribúen ao seu benestar e calidade de vida. 
 

   

—
4,7% da poboación española en 
idade laboral son persoas con 
discapacidade 

—
35% taxa media de desemprego 
deste colectivo

—
72,1% taxa de desemprego xoven, 
de 16 a 24 anos 

SITUACIÓN DA DISCAPACIDADE EN ESPAÑA 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística 2014

EVOLUCIÓN  INTEGRACIÓN TRABALLADORES 
CON DISCAPACIDADE EN CLECE 
(Datos xuño 2016)

2016201520142013

3.216

3.820

4.636

5.051



40 

| III MEMORIA SOCIAL CLECE

PONTE NA MIÑA PEL

Poñerse na pel doutra persoa significa identificar e 
compartir a súas emocións. Isto é o que xustamente 
busca a iniciativa “Ponte na miña pel”, que as persoas 
sen discapacidade se poñan no canto das persoas con 
discapacidade, sintonicen con elas, cas súas principais 
preocupacións e inquedanzas.

Co gallo do Día Internacional da Discapacidade, Sevilla  
acolleu esta acción pola que os traballadores de Clece 
na capital hispalense disputaron un partido co equi-
po Vista Azul de baloncesto adaptado en cadeira de 
rodas de Dos Hermanas. O reto deportivo levouse a 
cabo en colaboración coa Fundación Ranstad nunha 
localización tan sineira como a Praza da Encarnación. 
Sobre a cancha, os participantes experimentaron na 
súa propia pel os retos que dia a dia afrontan as per-
soas con discapacidade.  

FACER FRONTE Á ADVERSIDADE 

Sementar, colleitar, recollar… O cultivo e mantemento 
dunha horta urbana converteuse na orixinal maneira 
de facer fronte á adversidade que teñen as persoas 
con discapacidade intelectual do CAMP Raíña Sofía 
nas Palmas de Gran Canaria.

Dous días á semana, luns e venres, adican o seu tempo 
ao coidado dunha parcela facendo xeiras de abono, lim-
peza, sementeira, rego e escolma de semente. Xunto 
coa actividade semanal, unha vez ao mes, xúntanse 
cos demais horteláns para revisar o funcionamento 
da comunicade. A través da horticultura conseguen 
diversos beneficios terapéuticos e de integración 
social. A actividade tense convertido nunha afección 
moi útil para o seu benestar físico e mental. 

ESCOLA DE PAIS

As familias das persoas con discapacidade psíquica 
comparten sentimentos e inquedanzas e fan fronte a 
retos comúns que requiren, moitas veces, de axuda 
e recursos especiais. Coñecedora desta realidade, a 
Residencia para persoas con discapacidade psíquica 
La Llum de Carlet en Valencia conta dende fai dous 
anos coa Escola de pais e discapacidade.

Tras os bos resultados da primeira edición, un taller 
de menús de primavera inaugurou o segundo curso 
da Escola. No taller informouse aos familiares sobre 
menús e pautas de alimentación. Coa Escola de Pais, a 
residencia aposta por un xeito de relación que fomente 
o encontro e a capacitación de pais e familiares.
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VOLVER AO TRABALLO

As lesións provocadas por un accidente de tráfico incapacitaron a Berta para seguir 
traballando. Un tráxico suceso que cambiou radicalmente a súa vida afectando aos 
ámbitos familiar, social e tamén laboral. A incapacidade sobreveulle á idade dos 
33 anos e tivo que deixar o seu traballo como vixiante de seguridade e renunciar 
á súa profesión.

Coa axuda de Clece, Berta tornou ao traballo despois de 8 anos de incapacidade. 
Dende setembro do 2015, traballa na Delegación do Goberno na Comunidade 
Autónoma de Canarias cun contrato dun ano de duración e proposta de indefinido.

 

SEN DEIXAR DE LOITAR 

Isabel non deixou de loitar. Con só 23 anos, a vida desta granadina é unha tes-
temuña  de loita contra a discriminación social que sofren moitas persoas con 
discapacidade e que experimentou en primeira persoa. A súa discapacidade 
auditiva marcou a súa infancia e adolescencia, pero Isabel tivo a capacidade de 
facer fronte ás dificultades, autoafianzándose e seguir estudiando.

Tras rematar a ensinanza obrigatoria e superar un ciclo de formación profesional 
de Auxiliar de Enfermaría, Isabel incorporouse ao mundo laboral. Se ben a súa 
incapacidade non lle impediu atopar traballo, non ceso una súa loita pola igualdade. 
De feito deixou o seu emprego nun Centro Especial de Emprego porque “non 
consideraba xusto que a discapacidade me fixera diferente a calquera outra persoa 
coas mesmas habilidades”. Na  actualidade traballa na limpeza da Universidade de 
Granada e tenta de exercer nun futuro como Auxiliar de Enfermaría. 
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Vítimas de
violencia de xénero
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Clece coñece ben a dramática realidade á que 
se enfrontan as mulleres que sufren violencia 
de xénero xa que a empresa xestiona Centros 
de Protección e pisos tutelados que traballan na 
recuperación e reinserción das vítimas

Razón de máis para sumarse á crecente movi- 
lización social contra esta violencia. Así ano tras 
ano, Clece renova o seu compromiso coa rede de 
Empresas por unha Sociedade Libre de Violencia 
de Xénero, demostrando o potencial que supón a 
empresa como axente de concienciación social. 
Así mesmo, participa noutras moitas iniciativas 
de apoio a este colectivo achegando á socieda-
de a mensaxe de que Hai Saída. Co emprego 
como principal recurso para atopar a saída, Clece 
integra no seu equipo a 189 vítimas de violencia 
de xénero.

Víctimas de 
violencia de género 

—
12,5% das
 mulleres 
residentes en 
España sufriu 
violencia 
causada polas
súas parellas ou 
ex-parellas

—
57 mulleres 
perderon a vida 
en  2015 

—
120.000  
cidadás 
denuncian 
agresións cada 
ano 

—
34.695 vítimas 
perciben a 
renda activa de 
inserción

SITUACIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO EN 
ESPAÑA 

EVOLUCIÓN  INTEGRACIÓN  VÍTIMAS  DE 
VIOLENCIA DE XÉNERO EN CLECE 
(Datos xuño 2016)

2016201520142013

92

127

178
189
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MAI E AVOA CORAXE 

A situación de Encarnación chegou ao límite: sen subministro de luz e ao bordo 
do desahucio. Con tres fillos e un neto ao seu cargo, o traballo como auxiliar do 
Servicio de Axuda a Domicilio de Granada non era suficiente para atender as súas 
circunstancias familiares.

Tras coñecer a crítica situación de Encarnación, realizouse unha revisión do seu 
contrato para aumentar a súa xornada laboral. As novas condicións permitíronlle 
contar con recursos adicionais para intentar recuperar a normalidade e mellorar a 
súa complexa realidade persoal.

UNA MULLER POLA QUE APOSTAR

“Discreta, responsable, traballadora e leal”.  Así definen a H.R  os seus compañeiros 
de traballo. Vítima de violencia de xénero, atopar unha saída non foi sinxelo para 
esta muller de orixe árabe.Tamén tivo que facer fronte  ás barreiras administrativas, 
lingüísticas, culturais e sociais de ser inmigrante.

O camiño comezou nun Centro de Protección á Muller onde viviu coas súas 
fillasdurante seis meses, recibindo atención para a súa recuperación psicolóxica e 
rehabilitación social. Sen poder prolongar máis a súa estancia, tivo que comezar de 
novo xa sen o amparo do centro. Traslado de residencia, proceso de reagrupación 
familiar, busca de piso… Moitos pasos e a necesidade de atopar un traballo para 
facelos realidade. A oportunidade laboral chegou e non a deixou pasar. O emprego 
permitiulle ser independente. Vendo a súa capacidade de superación, os seus 
compañeiros o teñen claro: “É unha muller pola que hai que apostar".
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DAR O PASO 

Vítima de malos tratos, María deu o paso de abandonar ao seu marido pese á 
oposición dos seus fillos. Atopou refuxio nun Centro de Protección da Muller 
xestionado por Clece, onde lle proporcionaron tratamento integral e lle facilitaron 
os medios para refacer a súa vida en condicións de normalidade.

Pouco a pouco foi recuperando a estabilidade emocional e conseguindo os 
recursos para refacer a súa vida. Un novo fogar nun piso tutelado e un emprego 
posibili- táronlle ter a súa independencia económica e recuperar a súa autonomía. 

AXUDA URXENTE 

A Fundación SURT, orientada á axuda de mulleres vítimas de violencia de xénero, 
deu a voz de alarma a Ndavant tras varios intentos con outras compañías. En solo 
24 horas a Olulola finalizáballe o seu permiso de traballo e residencia. A volta ao 
seu país significaba o reencontro co seu agresor.

Coa extrema urxencia que supoñía o caso, activáronse todos os mecanismos 
internos para facilitar nun tempo récord o contrato de traballo que necesitaba para 
regularizar a súa situación. Comezou a traballar na limpeza de Centros Sanitarios 
de Atención Primaria, nas mellores condicións laborais que a situación permitía.

Debido a que Olulola presentaba habilidades e estudos académicos aptos para 
desenvolverse na área administrativa, tras uns meses como limpadora, ofrecéu-
selle un posto nas oficinas centrais de Ndavant. Actualmente está plena- mente 
integrada e implicada na súa nova responsabilidade dando resposta á confianza 
que nela se depositou.
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Persoas en risco  
de exclusión social
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Dous anos despois da saída da recesión, as 
variables macroeconómicas melloran  mais  o 
ritmo de recuperación dos cidadáns é máis lento. 
Case tres de cada dez españois, o 28,6% dos 
cidadáns, atópase en risco de exclusión social, 
segundo a enquisa de condicións de vida do 
Instituto Nacional de Estatística (INE). Aínda que 
o dato mostra unha evolución favorable respecto 
do ano anterior, cun máximo histórico do 29,2%, 
a situación segue sendo dramática para moitas 
familias.

Sensible a esta realidade, Clece conta na actua- 
lidade con 781 empregados que atoparon no posto 
de traballo unha saída á exclusión e á pobreza, o 
que supón un crecemento do 55,8% no último 
ano. Ademais, a compañía traballa moi preto 
deste colectivo, en especial a través de iniciativas 
locais en colaboración coa administración e outras 
entidades sociais.

—
O 28,6% dos cidadáns, atópase  en 
risco de exclusión social

—
O 13,7% dos fogares españois 
asegura que chega a fin de mes con 
“moita dificultade” 

SITUACIÓN DA  EXCLUSIÓN SOCIAL EN 
ESPAÑA 
Fonte: Enquisa de Condicións de Vida (ECV)

EVOLUCIÓN INTEGRACIÓN DE PERSOAS EN 
RISCO DE EXCLUSIÓN EN CLECE
(Datos xuño 2016)

2016201520142013

83

154

501

781
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HORTICULTURA TERAPÉUTICA

A horticultura e xardinería poden traer multitude de beneficios terapéuticos. ‘A 
Horta do Retiro’, impulsado pola empresa de servizos medioambientais Talher 
en Madrid, procura achegar estas vantaxes a colectivos desfavorecidos a través 
de distintos programas sobre agricultura ecolóxica, xardinería e hortas urbanas.

Un destes programas diríxese a usuarios dos Centros de Apoio á Drogadicción 
(CAD) do Instituto de Adiccións do Concello de Madrid. Para persoas que están 
intentando saír de problemas como o alcoholismo e a drogadicción, acudir a tra-
ballar nesta horta axúdalles a mellorar a súa calidade de vida grazas á realización 
de actividades que precisan dedicación e concentra- ción. Tamén a desenrolar 
habilidades persoais como a paciencia ou o gusto polo traballo en equipo. Segundo 
os terapeutas, a clave do éxito está en pasar da inmediatez que aportan as drogas 
á paciencia que require a horticultura.  

RECUPERAR AO SEU FILLO

Charles, de orixe senegalés, leva 15 anos en España. Sempre tivo traballo co que 
manter á súa familia mais a súa realidade cambiou bruscamente cando a súa 
empresa pechou. Sen traballo e sen indemnización, tamén a súa situación familiar 
se complicou ao quedar só ao cargo do seu fillo de 4 anos tras o abandono da 
súa muller.

Sen recursos, acudiu á Cruz Roja quen lle deu unha prestación para acceder ao 
aluguer dunha vivenda. Con todo, Charles preferiu vivir na rúa e dar ese diñeiro a 
una familia para que coidara do seu fillo. É entón cando un emprego lle permi- tiu 
canalizar a situación: primeiro no servizo de limpeza da Deputación de Málaga e 
despois nos servizos auxiliares prestados a IKEA. A súa situación está cambiando 
e o seu soño é poder recuperar ao seu fillo.
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RECONDUCIR A SUA VIDA

Juanjo foi unha das vítimas da burbulla inmobiliaria. Desempregado do sector 
da construción en plena crise, recibiu unha formación impartida por Clece nunha 
asociación que traballa co colectivo xitano no barrio da Coma de Paterna, en 
Valencia. A través deste curso consegue un primeiro contrato dun mes de duración 
no Centro Comercial Gran Turia, xestionado por Clece. Pouco despois a empresa 
volveu a contar con el para un posto no Centro Comercial Bonaire. Con todo, un 
accidente ao ir ao traballo complicou a incorporación.

Recuperado, Juanjo tivo unha segunda oportunidade que non desaproveitou ata 
completar agora o ano vinculado a Clece. O seu cambio de actitude, a calidade 
do seu desempeño e as novas condicións do servizo co Centro Comercial, favo- 
receron a súa contratación indefinida. Na actualidade Juanjo conseguiu facerse 
un oco no persoal e canalizar a súa vida. 

VÍTIMA DA CRISE 

Francesc con 52 anos chegou a Clece para facer unhas prácticas administrativas 
xa que a súa longa traxectoria profesional viuse truncada pola crise. Unha crise 
que durante anos fixo  practicamente inaccesible ao mercado laboral aos maiores 
de 45 anos. 

Francesc chegou nunha situación moi delicada, cunha hipoteca á que non podía 
atender, muller en desemprego e fillos estudantes ao seu cargo e tan só unha 
axuda de 426 euros para sufragalo todo. Tras completar as prácticas, a súa persis-
tencia e motivación para incorporarse a Clece, leváronlle a cubrir un posto temporal 
como reforzo do Departamento de Contabilidade. De aí derivou á Delegación de 
Actividades. A súa implicación e agradecemento dende o primeiro minuto foron 
tan superiores ás agardadas que, a día de hoxe, ten un contrato indefinido.
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Xóvenes
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O dos xóvenes foi un dos colectivos máis castiga-
dos pola crise. Á fráxil situación na que se atopa 
o mercado laboral únense as duras condicións 
do mercado da vivenda. Os datos son difíciles de 
dixerir: case a metade das persoas menores de 
25 anos está en paro e só o 20,8% dos meno-
res de 30 anos consegue emanciparse. Detrás 
da frialdade destas cifras están as historias de 
moitos xóvenes que procuran a súa oportunidade, 
moitos dos cales decidiron emigrar na procura 
de traballo. 

Dentro do seu proxecto social, Clece conta con 
1.166 xóvenes en persoal grazas ás fórmulas como 
Prácticas Non Laborais e  Becas Universitarias. A 
compañía traballa de forma conxunta con outros 
actores sociais en diferentes iniciativas para incre-
mentar a empregabilidade e favorecer a contra-
tación deste colectivo. 

Víctimas de 
violencia de género 

—
Só o 20,8% dos menores de 30 anos 
consegue emanciparse

—
A xuventude española é o colectivo 
que máis risco de pobreza tene

—
Case a metade das persoas menores 
de 25 anos está en paro

SITUACIÓN DO DESEMPREGO XOVEN EN 
ESPAÑA 

EVOLUCIÓN INTEGRACIÓN DOS XÓVENES 
EN DESEMPREGO EN CLECE 
(Datos xuño  2016)

201620152014

608

936
1.166
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EMPRESES AMB COR

O Programa Empreses amb Cor e Clece firmaron 
un convenio de colabora- ción coa Fundación Cáritas 
Diocesana de Barcelona. Dentro deste marco, acor-
douse a realización de xorna- das divulgativas de boas 
prácticas en universidades. 

Durante as xornadas, que recorreron a Universidade 
Pompeu Fabra, a Universidade de Barcelona e a 
Universidade Abat Oliba, deuse a coñecer o proxecto 
social de Clece aos estudantes, a maioría das ramas 
de Economía e Administración de Empresas. Trátase 
dunha iniciativa de especial interese xa que se dirixe 
a unha audiencia chea de futuros axentes sociais e 
laborais aos que se lles achegan casos reais e boas 
prácticas de Responsabilidade  Social.



COS MÁIS VULNERABLES  | 53 

DE IDA E VOLTA 

Jesús, de 19 anos traballa no Centro de Día Plantó en Ponferrada. Se bota a 
vista atrás, fai só uns anos, era el quen recibía atención nun centro xestionado 
por Clece. A súa precaria situación e a de a súa familia, deulle  acceso ás axudas 
sociais destinadas ás persoas en situación de exclusión. 

Durante a súa estancia no centro realizou un curso de restauración que lle serviu 
para realizar unhas prácticas que, co tempo, convertéronse nun emprego estable. 
Hoxe, dende o seu posto actual, devolver con fartura a axuda que recibiu no seu 
momento. Ademais é o único sostén económico familiar e mantén, co seu soldo, 
ós seus pais e irmáns.

EMPREGO PARA XÓVENES EN EXCLUSIÓN

A delegación de Clece en Cataluña promove o emprego de xóvenes en exclu-
sión a través de contratacións dun ano de duración nas que alternan formación e 
traballo en servizos de limpeza. Do total de participantes no último ano, un 30% 
integrouse na organización con contratos indefinidos. Mesmo, nalgúns casos, os 
xóvenes retomaron os estudos para seguir progresando na súa carreira profesional. 
Para dar continuidade á iniciativa, a delegación emprendeu novos proxectos de 
formación e prácticas dirixidos a menores de 30 anos. 
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Maiores
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Un de cada cinco habitantes en noso país ten máis de 65 anos, dato no que inflúe unha maior 
esperanza de vida grazas ás melloras sociais e sanitarias. O crecente peso da poboación maior 
preséntase como un gran desafío que require da adecuada abordaxe política, social e económica 
para poder enfrontar de forma sostible os cambios demográficos. Estes cambios demográficos 
tamén tráennos un novo concepto da terceira idade. Por unha banda maiores cada vez máis activos 
e con menos problemas de saúde. Doutra banda, un crecente número de anciáns octoxenarios en 
situación de dependencia. 

Clece coñece ben a heteroxeneidade e diversidade deste colectivo xa que atende a diario a 108.600 
maiores en residencias, centros de día ou en axuda domiciliaria. Para eles, desenvolve e implanta 
inno- vadores programas e terapias co obxectivo de mellorar a súa calidade de vida, autonomía e 
benestar. Doutra banda e para por en valor social desta xeración, Clece desenvolve iniciativas de 
sensibi- lización como xornadas, encontros interxeracionais e actividades con coidadores e familiares.  

—
Un de cada cinco habitantes en 
España ten máis de 65 anos

—
Máis de 270.000 persoas viven 
en residencias de maiores, un 
68,6%delas son mulleres

SITUACIÓN  DO  ENVELLECEMENTO  DA 
POBOACIÓN EN ESPAÑA 
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MOITO MÁIS QUE ANIMAIS DE COMPAÑÍA

A Terapia Asistida con Animais é unha modalidade de 
intervención terapéutica deseñada para mellorar o 
fun- cionamento cognitivo, físico e social dos maiores. 
O proxecto “Amigo can” achega esta terapia aos seis 
Centros de Estancias Diúrnas do Concello de Valladolid. 
Unha iniciativa conxunta do consistorio, a asociación 
Can Sonrisas e as empresas xestoras destes seis 
centros, Clece e Aralia. Mediante sesións e activida-
des asistidas con cans trabállase un amplo abanico de 
aspectos como a motricidade fina e grosa, a atención, 
a comprensión, o pensamento abstracto-simbólico, a 
capacidade de análise, o seguimento de secuencias, 
o fomento da autoestima, a expresión verbal ou as 
relacións sociais. 

Atendendo aos grandes beneficios deste tipo de 
terapias, Clece, coa colaboración da Comunidade 
de Madrid, A Universidade Rei Juan Carlos e a 
Fundación Reina Sofía, organizou o “Simposio Técnico 
Intervencións asistidas con animais en persoas maio-
res”. Celebrado no Auditorio do Centro Alzheimer 
Fundación Reina Sofía, dirixiuse aos profesionais que 
traballan na atención directa a maiores dos distintos 
centros residenciais da Comunidade de Madrid. 
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A AXUDA A DOMICILIO A TRAVÉS DOS OLLOS DUN NENO

Os servizos de axuda a domicilio aos maiores e depen- 
dentes proporcionan atención doméstica, social, asis- 
tencial, de apoio psicolóxico e rehabilitador a aquelas 
persoas que o necesitan para facilitarlles a autono- mía 
persoal dentro do seu domicilio. Una definición técnica 
para un servizo, o de axuda a domicilio, que na práctica 
caracterízase pola súa proximidade e calidez.

Para poñer de relevo esta parte emocional, nada mellor 
que a mirada dun neno. O concurso de debuxo infantil 
levado a cabo polo Servizo de Axuda a Domicilio de 
varios municipios de Granada reuniu unha colección 
de emotivas escenas infantís que puxeron de relevo 
os valores do agarimo, agradecemento e comprensión 
entre coidadores e dependentes do servizo.

No concurso participaron os nenos familiares tanto de 
usuarios como de auxiliares dos servizos das localida-
des granadinas de Alhendín, Gójar, Lugros, Carchuna 
– Calahonda e Polícar. Cos debuxos partici- pantes 
elaboráronse tanto axendas como calendarios. 
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DOCE MESES PARA LEMBRAR

Viviron nunha época difícil e as súas historias persoais 
son auténticos exemplos de superación. Dende o 
servizo de Axuda a Domicilio de Jaén quixeron dar 
un recoñecemento ás persoas maiores da provincia 
coa edición do calendario 2016. Os maiores usuarios 
do servizo convertéronse nos protagonistas con fotos 
de xuventude que inmortalizan as profesións ás que 
se dedicaban outrora.

Do total de 80 fotografías recibidas, seleccionáronse 12 
que son as que finalmente editáronse e publicáronse 
nun emotivo calendario. Águeda, empregada de fogar, 
foi a imaxe de xaneiro; Francisca como recepcionista 
dun hotel, protagonizou febreiro. Mercedes, Salvador, 
Ramona… e así ata doce rostros de madurez e expe-
riencia que completaron un almanaque cheo de vida 
e historia. 
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Infancia
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Os nenos son un colectivo caracterizado por unha especial vulnerabilidade e posto que se atopan 
nunha etapa de crecemento necesitan de protección adicional. A educación xoga un papel clave 
neste sentido axudando ao pleno desenvolvemento da súa personalidade e a súa integración social. 

A actividade educativa de Clece atangue a xestión integral de 113 Escolas infantís de 0 a 3 anos 
cun proxecto orientado a potenciar o crecemento global dos nenos en todas e cada unha das súas 
capacidades: físicas, afectivas e emocionais, cognitivas, sociais e éticas. A aspiración é a de acadar  
unha educación integral baseada nun modelo educativo que persigue a súa felicidade e desenvol-
vemento. Por iso, Clece reforza o establecido por contrato con programas e actividades adicionais 
como talleres con familias; programas de multilingüismo, iniciativas solidarias e actividades de ocio 
ou cultura. 

Clece tamén colabora con iniciativas de apoio a nenos en dificultades por situacións de pobreza, 
enfermidade ou exclusión social. Recollida e doazón de alimentos ou produtos de primeira necesi- 
dade; reparto de xoguetes en hospitais ou plantacións de árbores son algunhas destas actuacións.   

—
113 escolas infantís 

—
9.055 nenos atendidos 

—
Máis de 1.300 profesionais

SITUACIÓN  DO  ENVELLECEMENTO  DA 
POBOACIÓN EN ESPAÑA 
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UN TRIMESTRE, UNHA RAZÓN 

Non tódolos los nenos teñen os mesmos recursos e as mesmas posibilidades 
para desenrolarse integramente. A pobreza, a crise, a fame ou a enfermidade son 
realidades que rodean a miles de nenos. Para aportar un gran de area que axude 
a cambiar este escenario, a Escola Infantil Municipal Triquitraque de Puerto Real 
en Cádiz lanzou o proxecto “Un trimestre, unha razón”.

Con todo o equipo educativo envolto de maneira voluntaria, o proxecto apelou á  
solidariedade para recoller xoguetes, alimentos e produtos de hixiene e saúde para 
despois facerllos chegar aos nenos en situación de dificultade. Cada trimestre, a 
recollida dedicouse a un produto distinto: Primeiro trimestre: “Un xoguete, unha 
nova ilusión”; Segundo trimestre: “Un alimento, un millón de grazas” e Terceiro 
trimestre: “Unha boa hixiene, unha boa saúde”.

ARRIBA OS CORAZONS 

A cardiopatía é  a patoloxía conxénita de maior incidencia en España que afecta 
a oito de cada mil nenos nacidos, o que supón uns 4.000 casos novos cada ano. 
A Escola Infantil Municipal As Camaretas e Menudos Corazóns, fundación de 
axuda aos nenos con problemas do corazón, uníronse para levar a cabo a iniciativa 
“Arriba os Corazóns” en beneficio   desta entidade sen ánimo de lucro en Soria.

Durante dez días a iniciativa levou a cabo distintas actividades tanto no ámbito escolar 
como extraescolar. Unha das actuacións máis destacadas foi un taller de reanimación 
cardiopulmonar impartido na propia Escola polas doutoras Marisa Serrano Madrid 
e Paula Díaz Fernández, pediatras no Hospital Santa Bárbara de Soria. Durante o 
taller, nenos de tres anos aprenderon sobre os seus propios bonecos, mediante 
xogos e cancións, como axudar a un amigo que necesita esta práctica para vivir. 
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¿PRINCESAS ROSAS?

“A prevención da violencia cara a muller partindo dende a educación máis temperá 
orixínase como un desafío moi interesante cando falamos de educación infantil” 
afirman dende a Escola Municipal “Fantasía” de Valladolid para nenos de 0 a 3 
anos. Xa nestas idades os nenos aprenden as regras que rexen a convivencia 
social, desenvolvendo as súas propias habilidades sociais e creando un esquema 
do lugar que ocupa cada persoa dentro do grupo social: familia-escola-amigos.

Neste contexto, a Escola levou a cabo o proxecto “Eu tamén podo” que abordaba 
a Non violencia contra a muller dende o enfoque de cambiar os este- reotipos que, 
con frecuencia, veñen impostos pola sociedade. Estereotipos tan gráficos como 
o de “princesas rosas” ou “príncipes azuis” sobre os que versaron as distintas 
actividades realizadas cos nenos e as familias como representación de marionetas, 
manualidades e murais colaborativos.  

A COMER PEIXE 

Durante o curso escolar desenvolveuse nos comedores escolares de Salamanca 
unha campaña para incentivar o consumo de peixe chegando a 62 colexios e3.200 
escolares. Co nome ¡A comer peixe! incluíu diversas actividades segundo o nivel 
educativo co obxectivo de motivar e coñecer os beneficios da inxesta de peixe.

A importancia dos bos hábitos alimentarios é unha máxima que Clece tamén pro-
move nas 113 escolas infantís que xestiona a nivel nacional. Unha mostra deles é 
a “Semana Pica San na túa Guarde” que organizou a Escola Infantil Municipal de 
Alhaurín el Grande. O obxectivo deste programa foi introducir aos máis cativos na 
práctica de bos hábitos alimentarios e para iso, cada día da semana, ensináronse 
os principais grupos de alimentos mediante xogos, cancións e manualidades. 
Mediante un taller impartido por unha nutricionista, os pais tamén implicáronse 
coñecendo aspectos como a importancia dun bo almorzo ou as orientacións para 
ceas saudables.
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—  
Arca Emprego

—  
Asociación de Acollida
ao Neno e á Muller
Amaya Gómez
(ANMAG)

—  
Asociación Malagueña
Síndrome de Asperger
e TEA

—  
Autismo Sevilla

—  
Fundació Joia

—  
Grupo La Salle

—  
Proxecto Home 
Málaga

—  
Associació per a la 
Rehabilitació de les 
Persones amb malaltia 
mental (AREP)

—  
Asociación Comisión 
Católica Española e 
Migración (ACCEM)

—  
Cooperación e 
Desenvolvemento 
co Norte de África 
(CODENAF)

—  
Asociación de Mulleres
Superviventes da
Violencia de Xénero
(AMUSUVIG)

  ACORDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON ORGANIZACIONS  

  DO  TERCER SECTOR NO PASADO ANO. 

—  
Banco de Alimentos
da Costa do Sol
(BANCOSOL)

—  
Asociación Almeriense
para o Síndrome de
Down (ASALSIDO)

—  
Asociación Asperger
Alicante (ASPALI)

— 
Fundación Canaria para
o Xordo FUNCASOR

—
 Cáritas Barcelona

— 
 Fundació Surt

—  
Asociación para a
Prevención, Reinserción
e Atención á Muller
Prostituida (APRAMP)

— 
Plena Inclusión
Extremadura

—
Iniciatives Solidaries

—
Asociación Alanna

—  
Zapatelas
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  ACORDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS CON ORGANISMOS 

  PÚBLICOS NO PASADO ANO. 

— 
Concello de
Paracuellos del Jarama
(Madrid)

— 
Axencia 
Deenvolvemento
Local Alicante

— 
Concello de Alcalá
de Guadaira (Sevilla)

— 
Concello de Carlet
(Valencia)

— 
Concello de
Chiclana de la Frontera
(Cádiz)

— 
Concello de
El Molar (Madrid)

— 
Concello de Elche 
(Alicante)

— 
Concello deHuelva

— 
Concello de Linares 
(Jaén)

— 
Concello de
Lorquí  (Murcia)

— 
Concello deMálaga

— 
Concello de
Mijas (Málaga)

— 
Concello
de Pucol (Valencia)

— 
Concello
de Sevilla

— 
Concello 
de Utrera (Sevilla)

— 
Concellode Valladolid

— 
Concello Xativa (Cádiz)

— 
Concello de
Salvaterra do Miño 
(Pontevedra)

— 
Consellería de Políticas
Sociais, Familia,
Igualdade e Xustiza do
Goberno de La Rioja

— 
Dirección Xeral de
Xustiza e Interior de
La Rioja

— 
FCVPE (Fundación da
Comunidade Valenciana
do Pacto para o
Emprego)

— 
Museo de Bellas Artes
de Sevilla

— 

Oficina de Atención á
Vitima do Goberno de
La Rioja
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 EVENTOS 

—
Carreira solidaria 
OXFAM INTERMON 
TRAILWALKER “100 
KM / UNHA CAUSA”

— 
Caminata sol idar ia 
cos  enfermos de ELA 
(Vallgorguina. Barcelona)

— 
Entrega da Orden do 
Mérito Civil a unha traba-
ladora de Clece, Vítima de 
Violencia de Xénero, de 
mans do Rei Felipe VI

— 
Feira no centro de dis-
capacidade intelectual 
Gámez Morón (Melilla)

— 
Taller “Arte terapéu-
tico” na residencia A 
Nosa Señora de Movera 
(Zaragoza)

— 
Cursos para familiares e 
coidadores “Aprender a 
tratar aos enfermos de 
Alzheimer” na Fundación 
Alzheimer Reina Sofía 
(Madrid)

— 
Carrera DEDINES a favor 
daDiscapacidade en 
Getafe (Madrid)

—  
Exposición “Óxido, unha 
loita pola dignidade” da 
artista Sara Yung (Tenerife)

— 
III Foro pola Integración 
de Clece. “Un emprego 
para cambiar unha vida” 
(Gran Canaria)

— 
Acción “Arriba os cora-
zóns” na escola infantil 
As Camaretas (Soria)

— 
IX Feira de Emprego de 
Madrid para Persoas con 
Discapacidade

—  
Acción de sensibilización 
a favor da Discapacidade 
“Ponte na miña pel” 
(Sevilla)

— 
Acción de sensibilización 
a favor da Discapacidade 
“Rompamos as nosas 
barreiras mentais para 
romper as barreiras físi- 
cas” (Valencia)

— 
Xornada de sensibilización 
a favor da Discapacidade 
organizadas por INTEGRA 
CEE en Avilés (Asturias) e 
en Madrid

07/
2015

11/
2015

09/
2015

12/
2015
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—
 Xornada deportivo-solida-
ria “Málaga móvese por
un mundo mellor”

—
Participación no Foro
Inserta da ONCE

—
Xornadas  internas  de
sensibilización  sobre
o Síndrome de Down
(Sevilla)

—
IV Gala do  Maior El Ejido

—
I Semana do maior
(Adra, Almería)

02/
2016

—
Campaña de alimentación
responsable “A comer
pescado” en colexios de
Salamanca

—
VI Edición da Carreira
Popular “A Saúde Mental
co Deporte”

—
Semana falleira en resi-
dencias  de  maiores
(Valencia)

—
Participación en flash-
move “A vida non vai de
cromosomas” (Almería)

— 
Encontro interxera-
cional na Residencia de
maiores de Sanxenxo
(Pontevedra)

—
II Escola de Padres e
Discapacidade  (Carlet,
Valencia)

—
Carreira“Sen barreiras
non hai límites” (Xátiva,
Valencia)

— 
“Salvando a distancia da
 edade “. Xornada interxe-
racional na residen-
cia O Santo de Bembibre
(León)

—
Convivencia usuarios do
SAD  da   Mancomunidade
Dos  Valles (Santander)

—
II Edición Premios
Compromiso (Sevilla)

—
“Plantamos cara a nosa
 diversidade” programa
de hortas para persoas
con discapacidade  inte-
lectual no CAMP Reina
Sofía (As Palmas de Gran)

— 
Celebración  do IV Foro  po-
la Integración  de  Clece co
lema “Empregando o
talento”. (Valladolid)

—
“Simposio Técnico sobre
Intervencións Asistidas
con Animais” no Centro
Alzheimer Fundación Reina
Sofía (Madrid)

—
II Xornada Boas Prácticas
de Intervención Social
con Persoas sen Fogar
(Córdoba)

— 
Xornada de sensibilización
“Ponte na miña pel” 
(Paterna, Valencia)

03/
2016

05/
2016

04/
2016

06/
2016
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— 
Premio Maiores do Ano outorgado polo Concello de 
Granada, con motivo dos dez años de prestación 
do Servizo de Axuda a Domicilio na  cidade, para o 
que traballaron 1.800 auxiliares atendendo a máis de 
10.000 persoas. 

— 
Ndavant recolle o Selo Lábora nunha xornada organiza- da 
polo Concello de Barcelona, Ecas (Entidades catalás de 
Acción Social), Cruz Roja e Fei Catpor a súa implicación 
na inserción de persoas en risco de exclusión social.

06/
2015

10/
2015

07/
2015

12/
2015

— 
O proxecto social de Clece recibe o Premio Senda 
2015 na categoría de “Iniciativa innovadora”, gra- zas 
ao seu compromiso coa sensibilización sobre os 
problemas que atanguen ao colectivo de persoas 
maiores a través da súa web www.clecesocial.es.

—
Premio Incorpora de La Caixa, na categoría de “Gran 
Empresa”, no Principado de Asturias e na Comunidade 
de Madrid como recoñecemento á aposta pola inte-
gración laboral de colectivos vulnerables en ambas 
Comunidades.

— 
A revista profesional Escola Infantil, do grupo editorial 
Siena, recoñece o proxecto educativo de Clece coa 
entrega de cinco galardóns na primeira edición do 
Premio Escola Infantil por experiencias educativas 
destacadas realizadas nas aulas de 0 a 3 anos.

—
Ndavant recibe o distintivo Etiqueta Responsable 
promovido por Ingeniería Social, SAL y la Asociación 
+ Responsables, que lle acredita polas súas boas 
prácticas na Responsabilidade Social.

 RECOÑECEMENTOS 
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04/
2016

03/
2016

05/
2016

—  
Premio Dona i Dona outorgado pola Asociación de 
Empresarias y Profesionais de Valencia / Business 
Woman -Evap/BPW Valencia- a aquelas empresas 
valencianas que destacan polo seu respaldo e apoio 
ás mulleres en risco de exclusión social ou vítimas da 
violencia de xénero.

— 
O Concello de Adeje, en Santa Cruz de Tenerife, reco-
ñece a Clece coa distinción ADEJE IMPULSA coa que 
o consistorio premia anualmente ás empresas ou per-
soas que colaboran co avance económico e social do 
municipio.

—   
A asociación ASSAT50 entrega a Integra CEE o dis-
tin- tivo “Empresas con Compromiso e Conciencia 
Social” pola colaboración mantida na integración laboral 
de persoas da súa entidade dedicada a dar apoio ós 
desempregados de máis de 45 anos.

— 
O programa Incorpora da Obra Social “la Caixa” entrega 
a Clece un diploma de recoñecemento pola súa labor 
integradora en Málaga.

—  
A Axencia Municipal de Emprego do Concello de 
Parla concede o Certificado de Empresa Responsable 
(RSP), en recoñecemento ao empeño da empresa 
polo común obxectivo de mellorar a empregabilidade 
e oportunidades laborais para os desempregados do 
municipio. 

—  
A Escola Infantil Os Sauces de Valdemoro en Madrid, 
xestionada por Clece, recibe o Premio á Excelencia 
e Innovación Educativa convocado pola Asociación 
Mundial de Educadores Infantís, AMEI-WAECE, 
e Hermex Ibérica. Un recoñecemento ao proxec-
to Crearte dirixido a estimular a creatividade dos 
máis cativos.
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