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1. QUEN SOMOS? 
A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG), é una plataforma 

territorial enmarcada no marco xeral de acción da Plataforma da Infancia 

estatal. 

Constituíuse o 11 de abril de 2018, coa misión de auñar os esforzos das 

entidades que traballan no ámbito da infancia e de crear un espazo de 

coordinación que defenda, promova e protexa os dereitos dos nenos, nenas e 

adolescentes conforme á Convención sobre os Dereitos do Neno no territorio 

galego. 

Así mesmo, a POIG centra os seus esforzos na mellora da situación dos máis 

pequenos, especialmente de aqueles que sofren a discriminación, o 

desamparo ou se atopan en risco de exclusión social. 

É unha asociación conformada por 35 entidades da comunidade, sen prexuízo 

de realizar actuacións estatais e internacionais a favor do bo trato á infancia e 

adolescencia en Galicia, para protexer e promocionar os seus dereitos 

fundamentais. O seu interese é incrementar o benestar da infancia, denunciar 

e facer seguimento das situación que vulneren os dereitos das persoas 

menores de idade. 

A nosa visión:  

A nosa visión é alcanzar o pleno cumprimento dos dereitos dos nenos, nenas e 

adolescentes, integrando o esforzo das organizacións de infancia e de todos os 

axentes sociais de Galicia. 

O ámbito de acción da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia é a de 

incidir desde a participación e asistencia a diversos espazos clave na construción 

de políticas de infancia. 

 

OS NOSOS OBXECTIVOS 

O obxectivo xeral da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia é a protección 

e promoción dos Dereitos da Infancia recollidos na Convención sobre os Dereitos do 

Neno do 20 de novembro de 1989. 

Os nosos obxectivos específicos son:  

• Impulsar as políticas xerais e sectoriais dirixidas a incrementar o benestar da 

infancia, en especial daqueles nenos e nenas en situacións de risco individual 

e social; 

• Denunciar e facer un seguimento de todas as situacións de vulneración dos 

dereitos da infancia por parte das institucións públicas, do sector privado, dos 

particulares, dos medios de comunicación social e/ou da opinión pública; 

• Sensibilizar á sociedade para o coñecemento e o respecto dos dereitos da 

infancia; 

• Desenvolver o diálogo, a colaboración e a participación en todos aqueles 

organismos públicos e privados que teñen ou poidan ter influencia no 

benestar da infancia e na aplicación dos dereitos da infancia; 

• Promocionar a participación e o asociacionismo da infancia de todas aquelas 

organizacións comprometidas na aplicación dos dereitos da infancia e na 

calidade de vida dos nenos e nenas; 

• Facilitar o diálogo entre organizacións de infancia de Galicia xerando 

presenza, opinión e participación das organizacións de infancia na realidade 

social; e situando á infancia como suxeito activo de dereitos segundo a 

Convención sobre os Dereitos do Neno; 

• Coñecer a realidade da infancia na Comunidade galega; 

• Favorecer a coordinación entre asociacións que traballan por e para, e coa 

infancia; 

• Formar parte e desginar representantes ante a Plataforma de Infancia de 

España, así como en calquera outro organismos dos que a POIG forma parte. 

http://plataformadeinfancia.org/
https://infanciagalicia.org/quen-somos/
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2. COMO NOS ORGANIZAMOS?  
A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia estrutúrase da seguinte 

maneira: 

ASEMBLEA XERAL 

É o órgano de goberno da Plataforma de Infancia xunto coa Xunta Directiva, e 

constitúe, en definitiva, o seu órgano soberano. 

Está composta por todas as organizacións socias e os integrantes da Xunta 

Directiva. 

Os seus acordos obrigan a todos os seus membros. 

 

 

 

 

Entre as principais funcións da Asemblea Xeral atópase: definir a política 

xeral da POIG; aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva; 

examinar e aprobar as memorias anuais de actividades, as contas e os 

orzamentos da plataforma; e aprobar ou rexeitar as propostas das 

entidades membro de acordo coas actividades previstas dentro do plan 

estratéxico e o plan operativo anual. 

XUNTA DIRECTIVA 

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia está xestionada e 

representada por unha Xunta Directiva, constinutida por representantes 

das entidades membro que, de forma voluntaria, asumen esta misión. 

As funcións principais dos seus membros son: executar os acordos da 

Asemblea Xeral; asumir con carácter colexiado a representación 

institucional; dirixir e coordinar as comisións e grupos de traballo creados 

pola Asemblea Xeral e por ela mesma; elaborar e remitir á Asemblea Xeral 

o borrador da Memoria Anual de Actividades, da Memoria económica e 

dos orzamentos da Plataforma; e dirixir a xestión dos recursos 

económicos da Plataforma. 

Na actualidade a Xunta Directiva da POIG está constituída por: 

• Presidencia: Xesús Vilas Otero. Federación Centros Xuvenís Don Bosco. 

• Vicepresidencia: Mónica Viqueira Martínez. Fundación Educo. 

• Secretaría Xeral: Mariano Benavente Rodríguez. Fundación Diagrama 

Intervención Psicosocial. 

• Tesourería: Adrián Rodríguez Cruz. Escola de Tempo Libre Don Bosco. 

• Vocalía: Isabel García Vázquez. Asociación PEstudio Periodismo 

Social. 
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ENTIDADES MEMBRO 

Son o conxunto de entidades de infancia que constitúe a Plataforma de Infancia. 

Todas elas comparten a súa filosofía en favor da defensa, protección e 

promoción dos dereitos da infancia, tendo como referente os principios e 

disposicións da Convención sobre os Dereitos do Neno. 

Na actualidade un total de 35 organizacións membro integran a Plataforma de 

Organizacións de Infancia de Galicia. As entidades poden representar á propia 

rede nalgúns espazos. 

Descubre todas as nosas entidades membro en: 

www.infanciagalicia.org/membros/  

GRUPOS DE TRABALLO 

A Xunta Directiva pode crear grupos de traballo para un asunto concreto e 

determinado no tempo. Para a súa creación será necesario o voto favorable da 

maioría dos membros da Xunta Directiva. 

A Asemblea Xeral tamén pode crealos para aqueles asuntos que requiran unha 

continuidade no tempo, a condición de que o propoñan polo menos 3 entidades 

membro. Tamén se poden crear grupos ou comisións a proposta de 3 

organizacións ante a Xunta Directiva, para o que deben enviar (todas elas) un 

escrito motivado. 

Todas as organizacións membro poden participar naqueles grupos de traballo 

que desexen, podendo designar a unha ou varias persoas para a súa 

participación. 

 

 

Na actualidade a POIG divídese en tres grupos de traballo, os cales reúnense un 

mínimo de catro veces ao ano para tratar os temas da área de interese. 

• Grupo de Traballo de Incidencia Política. Responsables de incidencia das 

entidades reúnense para coordinar o impulso de accións, dos produtos e 

encontros destinados a posicionar á poboación infantil como prioritaria na 

axenda política e á POIG como interlocutora da sociedade civil para 

impulsar políticas públicas a favor da infancia. 

incidencia@infanciagalicia.org 

• Grupo de Traballo do Sistema de Protección. Composto por entidades 

expertas na materia, pretende analizar o estado do sistema de protección, 

plantexar propostas para a súa mellora e articular iniciativas para 

conseguilo. 

secretariatecnica@infanciagalicia.org   

• Grupo de Traballo de Participación Infantil. É un grupo composto por 

técnicos de entidades de infancia que traballan na promoción da 

participación infantil. Este grupo serve de referencia para deseñar, executar 

e avaliar o traballo da POIG nesta materia, así como para traballar en rede 

dita cuestión. 

participacion@infanciagalicia.org  

• Grupo de Traballo de Comunicación. Responsables de comunicación que 

intercambian de modo online ou presencial iniciativas e estratexias de 

comunicación en rede. Existe igualmente unha listaxe de correo de redes 

para coordinar estratexias en redes sociais cos contactos das entidades. 

comunicacion@infanciagalicia.org  

 

https://infanciagalicia.org/membros/
http://www.infanciagalicia.org/membros/
mailto:incidencia@infanciagalicia.org
mailto:participacion@infanciagalicia.org
mailto:comunicacion@infanciagalicia.org
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SECRETARÍA TÉCNICA 

Constitúe o órgano de execución das decisións da Xunta Directiva. 

Entre outras funcións e tarefas, a Secretaría Técnica encárgase de: atender ao 

público e ás entidades membro; comunicación da información xerada pola 

Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia e polos seus membros; apoio 

ao funcionamento e ás actividades das comisións de traballo, xestionando a 

información que xeren; administración e xestión do uso da sede social; xestión 

e execución dos programas e actividades; execución do orzamento e tamén das 

tarefas; e apoio nas relacións institucionais. 

Na actualidade a Secretaría Técnica da POIG está constituída por unha persoa 

responsable técnica da mesma (Inés Salteiro Leis) e por unha técnica de 

participación para apoiar os procesos de participación infantil. 

Para calquera dúbida ou cuestión sobre a POIG, podes poñerte en contacto no 

seguinte correo: secretariatecnica@infanciagalicia.org  

 

 

 

 

 

 

 

       ESPAZOS REGRADOS 

Existen espazos non reglados da Plataforma de Infancia estatal na que 

tamén participa a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. 

Na actualidade están en funcionamento: 

• Foro de representantes  

Un espazo que se adoita reunir trimestralmente para valorar e debater 

sobre as principais accións estratéxicas da entidade. Un espazo onde os 

principais representantes das entidades membro e a Xunta Directiva 

poden analizar abertamente temas relevantes a debater. 

• Mesa Territorial  

Un espazo para coordinar e intercambiar información entre as 

plataformas territoriais de infancia e a propia Plataforma de Infancia. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariatecnica@infanciagalicia.org
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3. DE QUE SERVIZOS DISPÓS? 
A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia ofrece unha serie de 

servizos ás entidades membro: 

• Cesión de salas: 

Ponse a dispor das entidades membro a cesión das salas situadas na sede da 

plataforma para desenvolver accións ou actividades programadas previa 

solicitude expresa. 

• Programas e materiais de Participación Infantil: 

A plataforma pon a disposición das entidades membro materiais e actividades 

sobre participación infantil e para traballar os dereitos da infancia cos grupos de 

nenos, nenas e adolescentes. 

• Servizos desde a área de comunicación: 

A Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia utiliza os diferentes 

recursos de comunicación para contar o traballo que realiza, sensibilizar ou 

mobilizar, pero tamén para difundir e apoiar o traballo que se realiza desde as 

súas organizacións socias. 

 

         WEB 

Na web dispoñemos dun espazo destacado pensado especificamente 

para difundir noticias das entidades membro e entrevistas ás entidades, 

para coñecer mellor a labor que están a realizar. 

Cada vez que unha entidade nova ingresa á Plataforma de Organizacións 

de Infancia de Galicia actualizamos a información no noso directorio de 

entidades, as cales podes coñecer se premes aquí. 

Tamén facemos uso das nosas redes sociais para difundir información 

destacada sobre infancia e sobre a labor das nosas entidades membro.  

 

         REDES SOCIAIS 

Se queres estar ao tanto do que contamos, estes son os datos das nosas 

redes sociais para que poidas seguirnos:  

                  Twitter @infanciagalicia 

               Facebook @infanciagalicia 

               Instagram @infanciagalicia 

                Youtube @infanciagalicia 

             Linkedin @Plataforma de Org de Infancia de Gal. 

 

http://www.infanciagalicia.org/
https://infanciagalicia.org/membros/
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4. COÑECES O NOSO SISTEMA DE FINANCIAMENTO?  
O financiamento da Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia basease nun sistema de aportación de cotas das entidades membro. 

Para o ano 2021 a cota a aportar por cada entidade é de 100 euros anuais. As modificacións das cotas deberán ser aprobadas polas entidades membro de pleno 

dereito nas asembleas xerais da POIG. 

Adicionalmente a POIG asina anualmente un convenio coa Consellería de Política Social da Xunta de Galicia para o apoio ás actividades que realiza e preséntase 

as subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo a la asignación tributaria do 0,7% do IRPF para 

programas máis específicos.  

 

5. QUERES SABER MÁIS SOBRE A PLATAFORMA DE ORGANIZACIÓNS DE 

INFANCIA DE GALICIA? 
Convidámosche a consultar os estatutos da plataforma na nosa web. 

Poñémonos á túa disposición para aclarar ou ampliar máis información sobre a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://infanciagalicia.org/wp-content/uploads/2020/07/Estatutos_POI_Galicia.pdf


 

CONTACTA CONNOSCO:  

Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia                                                                                                                                Tfno. 747491242 

Rúa Belvís, Nº 2                                                                                                                                                                                    poig@infanciagalicia.org                                                                                                                                                                                  
15703 - Santiago de Compostela                                                                                                                                                        www.infanciagalicia.org 
  

 

 

 

 

 

 

 

A SÚA VOZ É A NOSA! 

 

 

   

http://www.infanciagalicia.org/

