
NOTA DE PRENSA

A Fundación Érguete-Integración cumpre 20 anos traballando pola 
inserción das persoas en risco ou situación de exclusión social 
(1999-2019)

Durante este ano levaremos a cabo diversas accións e campañas para conmemorar esta 
data e seguir difundindo a importancia da nosa actividade

Vigo,  12  de  febreiro  de  2019.  O 4  de  novembro  de  1999  constituíuse  a  Fundación  Érguete-
Integración.  Se fixo da man da súa Presidenta,  Carmen Avendaño Otero,  quen xa se convertera 
nunha destacada figura social pola súa activa loita contra os efectos das drogodepencias e a súa 
labor de portavoz de moitas nais de fillos afectados por esta problemática durante os anos 80.

Desde o comezo desta loita, Carmen Avendaño manifestou o seu desexo de axudar ás persoas con  
diversas dificultades a acceder a segundas oportunidades. Con este fin creou e fundou esta entidade;  
coa misión de apoiar, axudar e asistir ás persoas máis desfavorecidas no seu camiño á incorporación 
laboral e social.

Durante os 20 anos de historia que cumpre este 2019, a misión da Fundación Érguete-Integración 
mantívose inalterable mentres que a entidade foi crecendo e evolucionando coa sociedade. Búscase 
mellorar a situación daquelas persoas que pertencen aos colectivos máis vulnerables a través de 
accións  que  fomenten  a  formación  profesional,  ocupacional  e  prelaboral;  a  reeducación,  a 
incorporación social e laboral e a alfabetización.

Unha entidade convertida en referente social

Grazas a estas accións proporciónaselle ás persoas ferramentas e habilidades para poder acceder ao 
mercado laboral, o que axuda á inserción e, en definitiva, a unha mellora da calidade de vida. 

As persoas usuarias ás que a entidade destina os seus servizos son moi variadas. Trabállase con 
xente sen fogar, con cargas familiares non compartidas, paradas/os de longa duración, vítimas de 
violencia de xénero, persoas en proceso de rehabilitación, etc. En definitiva, persoas que teñen en 
común a exclusión social.

Ademais,  a  fundación  proporciona  este  servizo  desde a  súa  capacidade  de  seguir  innovando  e 
desenvolvendo programas adaptados para atender as situacións de emerxencia. Con todas estas 
iniciativas a entidade situouse como un referente para os seus colectivos de atención, pero tamén 
para a sociedade en xeral, dado o gran abano de actuacións que realiza e da gran cantidade de  
persoas usuarias que acceden aos seus servizos.

Para poder realizar esta labor social conta cun amplo equipo de profesionais nas sedes de Vigo e A 
Coruña.  A través  de  equipos  multidisciplinares  colaborase  para  dar  unha  cobertura  integral  ao 
usuario/a e traballar por unha sociedade onde prime a igualdade de oportunidades e o respecto aos 
dereitos e a dignidade das persoas.
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