Nossos centros de internamento oferecem condições educativas e formativas para que
o menor/jovem possa reorientar seu comportamento através dos programas e as atuações
especializadas de nosso pessoal.
Compatibiliza-se a custodia e a segurança com a reeducação e a formação. O trabalho
desenvolvido nos permite alcançar nosso objetivo final: A efetiva inserção sócio-laboral dos
menores/jovens em empresas do exterior, com a consecução de um posto de trabalho remunerado com todas as garantias legais e nas mesmas condições que qualquer outro jovem de
sua idade.

Associação para a Gestão da Integração Social

A associação GINSO (Associação para a Gestão da Integração Social), foi criada no ano
de 2001 com a finalidade de gerir centros de execução de medidas judiciais amparadas pela lei
orgânica 5/2000 de 12 de janeiro. Condicionadora da responsabilidade penal dos menores.
A lei estabelece no primeiro ponto do artigo 45 que a execução das medidas adotadas
pelos juizados de menores em suas sentenças são de competência das comunidades autônomas,
e o ponto 3 do mesmo artigo registra a possibilidade de que as mesmas convenientemente
estabeleçam acordos de colaboração com entidades privadas sem fins lucrativos, para a execução
de medidas de sua competência sob sua direta supervisão.

O objetivo final da GINSO é a efetiva
re-inserção social dos menores e jovens
submetidos a medidas judiciais.
Para isso se desenvolvem nos centros
programas de execução de medidas de forma
individualizada, por técnicos especializados
em psicologia, educação social, medicina,
psiquiatria, magistério e trabalho social. São
oferecidas inúmeras atividades formativas
regradas e transversais. Desenvolvem-se nos
centros uma grande variedade de oficinas
para possibilitar a obtenção de uma maior
competência pessoal e social necessária para
seu posterior desenvolvimento em liberdade.
Assim, iniciam a aquisição de hábitos com
trabalhos manuais e acesso ao mercado de
trabalho desde as oficinas manuais internas
dos centros.

O órgão dirigente da associação Ginso
é a Junta diretora (gestora), composta pelo
presidente, vice-presidente e secretária, desde
onde se estabelecem as Linhas Gerais de
Atuação e da Organização.
A sede se encontra situada na rua
Cea Bermúdez 66 em Madrid, é de onde se
coordenam os distintos departamentos que
compreendem a Ginso: Recursos Humanos
formação, financeiro, Serviços Médicos,
Infra-estruturas, prevenção de acidentes de
trabalho, oficinas de inserção trabalhista e
direção de centros.

Complex of the center “Teresa de Calcuta”

Na atualidade a GINSO gestiona para as comunidades autônomas de Madrid e
Andalucia os seguintes centros de Execução de Medidas Judiciais:
CENTRO “TERESA DE CALCUTA, LOCALIZADO EM BREA DE TAJO (MADRID) COM UMA
CAPACIDADE TOTAL PARA 218 PRAÇAS PARA MENORES/JOVENS DAS QUAIS 10 ESTÃO
DESTINADAS AO CENTRO TERAPÊUTICO DE SAÚDE MENTAL, COM UMA EXTENÇÃO DE
11757 METROS CONSTRUÍDOS E UM TOTAL DE 8,5 HECTÁRIES DE TERRENO.

CENTRO TERAPÊUTICO DE SAÚDE MENTAL “TERESA DE CALCUTÁ” COM CAPACIDADE
PARA 10 PRAÇAS.

CENTRO “TERRAS DE ORIA”, SITUADO NA LOCALIDADE DE ORIA (ALMERÍA) COM UMA
CAPACIDADE TOTAL DE 115 MENORES E JOVENS.

CENTRO TERAPÊUTICO DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA “TIERRAS DE
ORIA” COM CAPACIDADE PARA 30 PRAÇAS.

CENTRO “LA MARCHENILLA”, SITUA-SE NA POPULAÇÃO DE ALGECIRAS (CÁDIZ) COM
CAPACIDADE TOTAL PARA 117 MENORES E JOVENS.

CENTRO TERAPÊUTICO DE SAÚDE MENTAL “LA MARCHENILLA” COM CAPACIDADE
PARA 18 PRAÇAS.

CENTRO DE “INSERÇÃO LABORAL DE PURCHENA” QUE SE LOCALIZA EM ALMERÍA E TEM
CAPACIDADE PARA 40 MENORES E JOVENS.

GRUPO DE CONVIVÊNCIA “EL CARMEN” QUE FICA NA LOCALIDADE DE ARBOLEAS
(ALMERÍA) E TEM CAPACIDADE PARA 10 MENORES/ JOVENS.

Os centros de Teresa de Calcutá (218 praças) e Purchenta (40 praças) tem sido projetados
e construídos por encargo da própria Associação, sendo a Ginso a proprietária de ambos. Sua
construção está inspirada no princípio de que o jovem internado é um sujeito direito e continua
fazendo parte da sociedade.
Sua estrutura e organização permitem que se tome como referência a vida em liberdade,
reduzindo ao máximo os efeitos negativos que a internação possa representar para o menor ou
para a sua família, favorecendo os vínculos sociais, o contato com os familiares e agregados a
colaboração e participação de entidades públicas e privadas no processo de integração social.
Para tal efeito tem sido adotado a estes centros de unidades independentes ou módulos
onde vivem grupos reduzidos (máximo de 12 menores ou jovens) de forma que se possa
realizar uma boa classificação, em função da idade, maturidade, habilidades sociais, evolução do
comportamento, aceitação da norma de regime interior, programas educativos, oficinas formativas
ou produtivas, fase de classificação, etc.

Para a obtenção dos fins previstos os centros dispõem dos seguintes
departamentos:
Equipe de direção
Departamento de regime interior e segurança
Área de tratamento
Área jurídica
Área administrativa
Serviços Sanitários e Prevenção de riscos do trabalho
Área de serviços
Coordenação de atividades formativas e oficina
de inserção trabalhista

O número de profissionais que formam estes Departamentos dependerá basicamente da
capacidade do centro. No caso do centro Teresa de Calcutá o número de trabalhadores previsto
para uma população de 218 jovens é de 361; equipe composta por técnicos, psicológicos, jurista,
professores, funcionários sanitários, trabalhadores sociais, educadores, monitores de oficinas,
administradores, conservadores, condutores, zeladora, cozinheiro, faxineiro, etc.

Os segredos para a positiva evolução da Ginso são basicamente:

Um quadro de funcionários estável, motivado e bem coordenado.
Uma formação contínua dos diferentes profissionais que intervém no processo.
Especialização e ampla experiência no setor dos responsáveis da Associação e dos centros.
Adequada organização das infra-estruturas.
Otimização dos recursos.
Redução máxima dos trâmites burocráticos á favor da efetividade;
Re-inversão permanente dos excelentes para um maior desenvolvimento;
Elaboração de procedimentos de atuação como protocolos de intervenção, normas de
regime interno, prevenção do risco de suicídio, planos gerais de prevenção, qualidade na
gestão ISSO 9001, etc;
Elaboração de eficazes programas de desenvolvimento pessoal e competência social como
programa de medidas de longa duração, de prevenção de dependência química, de mau
trato familiar, agressores sexuais, habilidades sociais, controle de impulsos, etc;

Os excelentes resultados obtidos até
esta data, avaliados por um espetacular
desenvolvimento nos últimos anos pelos
centros geridos pela Ginso, demonstram
que nossos planejamentos de base são
sólidos e nos permitem assumir qualquer
projeto de criação e gestão de centros
para internamento de medidas judiciais
e torná-los realidade em tempo recorde,
adaptando-o ás necessidades concretas
das administrações correspondentes e com
garantias necessárias.

Cumpridos os objetivos previstos pelos jovens nos seus programas individualizados
de execução de medidas, começam seu processo de inserção em meio aberto, e entram
fazendo parte do programa de inserção trabalhista.
Nossa empresa de inserção trabalhista INSERTA, contrata os menores organizando
o andamento nas oficinas de inserção trabalhista.
Recebem cursos de formação para o emprego e programas de orientação
rabalhista e social, através dos programas que gerimos denominamos INTEGRA-TE,
PREMISA e PASSO A PASSO, os menores realizam entrevistas e processos seletivos com o
objetivo de preencherem os cargos oferecidos e começar sua vida profissional em iguais
condições a qualquer outro jovem de sua idade.

EMPRESA DE INSERÇÃO TRABALHISTA: INSERTA-INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO, S.L.

INSERTA-INTEGRAÇÃO E FORMAÇÃO, S.L., tem por objetivo social a realização de atividades de
limpeza, jardinagem, serviços de manutenção, hotelaria, trabalhos florestais, Ajuda á domicílio e
todas aquelas que solidariamente os convênios de colaboração concordados com a Administração
e com os empresários particulares, para empregar mediante una relação trabalhista o pessoal
necessário e os menores sujeitos a medidas judiciais de internamento; o projeto inclui igualmente
as atividades que se realizam nas oficinas produtivas dos Centros de Internamento de Menores
Infratores.

Na atualidade existem oito profissionais-técnicos de acompanhamento contratadose
42 menores infratores.

OFICINA DE INSERÇÃO TRABALHISTA CENTRAL

A oficina de inserção profissional com sede em Madrid tem como objetivo principal unificar
a gestão das oficinas de inserção profissional que a Associação Ginso tem nas distintas províncias
onde gerencia os centros. A última finalidade das oficinas de inserção profissional é facilitar a
Inserção profissional dos jovens que se encontram internados durante o tempo de cumprimento
de sua medida judicial de internamento em regime fechado ou semi-aberto e posteriormente,
durante a execução da medida de liberdade vigiada, contatando e conveniando–se com instituições
e empresários.

PROGRAMA INTEGRATE: Programa de Formação para o Emprego.

O programa Integrasse se inicia em 1º de setembro de 2009, data em que entra em vigor o
convênio firmado entre a Agência da Comunidade de Madrid para a Reeducação e Re-inserção do
menor infrator e a Associação Ginso.
É um programa de formação para o emprego que oferece aos menores/ jovens infratores
da Comunidade de Madrid uma formação especializada que lhes facilite o acesso ao mercado
de trabalho, iniciando sua inserção trabalhista mediante bolsas de estudo em empresas, e
designando-lhes as ferramentas necessárias para iniciar e manter um emprego.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO

PROGRAMA PREMISA: Programa Educativo para menores
infratores de inserção social autônoma
O Programa de Liberdade Vigiada e Apoio á Autonomia e Inserção de Menores Infratores
em Internamento (PREMISA) é resultado do Convênio de Colaboração entre a portaria da
Presidência, Justiça e Interior e a Associação GINSO.
Objetivos:
Desenvolver estratégias integradas que
possibilitem o cumprimento das medidas.
Levar até o fim ás ações de apoio e seguimento.
Desenvolver programas de atividades.

Colocar em prática um plano de inserção
consistente em ações educativas de
intervenção social, pessoal e trabalhista.
Estabelecer linhas de cooperação com os
recursos da comunidade.
Facilitar e potenciar a inserção real dos Menores.

Premisa

PROGRAMA EDUCATIVO PARA MENORES
INFRACTORES E INSERCIÓN SOCIAL AUTONOMA

Executar umas medidas de apoio sobre as que
Encobrem os problemas ligados á exclusão
Socio-trabalhista: vivência, sanidade, proteção
social e acesso a outros serviços públicos.
Executar medidas de mediação e dinamização
com os recursos da comunidade, a fim de
dar uma resposta efetiva ao problema dos
menores, favorecendo assim a integração dos
jovens em seu círculo socio-familiar.
Favorecer a inserção profissional mediante a
orientação, acompanhamento e seguimentos
dos menores.

NIVEL 1
DE INTERVENÇÃO
Incluíram-se neste nível aqueles menores que durante o internamento se conectaram
com o meio aberto, mediante a assistência a recursos educativos ou trabalhistas, demonstrando
autonomia e responsabilidade no seu processo educativo.

NIVEL 2
DE INTERVENÇÃO
Aqueles menores que durante o internamento no puderam desenvolver atividades no
meio aberto.
Neste caso, a intervenção deve incidir no processo de re-inserção socio-trabalhista, para o qual
o técnico terá um maior nível de intervenção, estabelecendo conjuntamente com o menor,
projeto vital a curto e médio prazo, incidindo na necessidade de inserção profissional ou
educativa, segundo cada caso.

NIVEL 3
DE INTERVENÇÃO.

PROGRAMA DE APOIO E SUPORTE NA EXECUÇÃO DA MEDIDA
DE LIBERDADE VIGIADA.

Se trata do nível de maior intervenção, se incluirão aqueles jovens maiores de 18 anos,
que tenham tido uma evolução positiva no desenvolvimento da medida tanto durante o
internamento, como na liberdade vigiada, que se destaquem por seu nível de implicação no seu
processo reeducativo, com um correto comportamento e participação nos recursos educativos
e/ou trabalhistas nos que participe; mas que requeiram para continuar com sua re-inserção um
suporte econômico e pessoal, durante um determinado período de tempo, necessário para
conseguir sua total autonomia. O suporte consistirá nas seguintes atuações:
Busca de moradia.
Deslocamento ou ajuda econômica para o traslado ao lugar de trabalho.
Busca ativa de emprego para o cônjuge ou familiares.
Ajuda econômica para o pagamento do primeiro mês de aluguel da habitação e em alguns
casos sucessivas mensalidades.
Empréstimo econômico para ajudar a cota de finanças da moradia.
Ajuda econômica para os gastos de manutenção e outras necessidades
Derivação a cursos de capacitação de vantagens para o menor/jovem na função das
circunstancias.

Premisa

PROGRAMA EDUCATIVO PARA MENORES
INFRACTORES E INSERCIÓN SOCIAL AUTONOMA

PROGRAMA PASOAPASO

Paso a paso é um programa de inserção profissional pioneiro na Espanha, criado pela Agência
da Comunidade de Madrid para a Reeducação e Re-inserção do menor infrator e gerenciado pela
Associação Ginso. Por meio do programa, os menores/jovens internados tem a oportunidade
de iniciar-se no mundo do trabalho através da venda dos objetos que elaboram nas oficinas de
artesanato dos centros de menores.
A venda é realizada pelo pessoal da empresa de inserção profissional Inserta, na loja “Paso a paso”
situada no Centro Comercial Alcalá Norte de Madrid.

