PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO CONCELLO DE TORDOIA
AXUDA NO FOGAR
XANTAR NA CASA
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
PROGRAMA CONCILIACIÓN “VERÁN LUDICO-EDUCATIVO”
ENVELLECEMENTO ACTIVO “EN FORMA”
PROGRAMA DE ALIMENTOS E DE EMERXENCIA SOCIAL
TARXETAS ESTACIONAMENTO
TRABALLOS EN BENEFICIO DA COMUNIDADE (T.B.C.)
COLABORACIÓN CO PROGRAMA INTEGRADO DE EMPREGO INSERTA-T
PROGRAMAS EN COLABORACIÓN COA MANCOMUNIDADE DE ORDES
CIM
PROGRAMA DE ASESORAMENTO XURÍDICO
SAT
PUNTO DE ATENCIÓN Á INFANCIA
RECURSOS MUNICIPAIS POR COLECTIVOS

Dependencia
Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoración e recoñecemento da situación de dependencia nos supostos de emerxencia social.
Valoración e recoñecemento da situación de dependencia para menores de 3 anos.
Valoración e recoñecemento da situación de dependencia
Elaboración do PIA / Seguemento do PIA
Programa de asignación de recursos (PAR)
Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer
Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia
Estadías temporais en servizo residencial ou de supervisión e apoio puntual
Portal de produtos de apoio. Axudas técnicas
Banco on-line de boas prácticas en materia de prevención da dependencia
Programa de formación para coidadoras/es non profesionais
Programa de Respiro Familiar no CRE de Enfermidades Raras
Programa de respiro familiar en balnearios "Cuidarelax" 2016

Servizos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catálogo de servizos SAAD
Servizo de axuda no fogar SAAD
Servizo de atención diurna e de noite para persoas en situación de dependencia
Servizo de atención residencial para persoas en situación de dependencia
Xantar na casa
Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia
Solucións TIC de apoio xerontolóxico, actividades preventivas e hábitos saudables
Carteira de servizos sociais para a promoción da autonomía persoal e a atención ás persoas…
Servizo de xeolocalización para persoas en situación de dependencia

Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal
• App de Dependencia do Imserso
• Solucións tecnolóxicas ás persoas con necesidades especiais: ViveLibre e SafetyGPS
• Web «Ser Coidador»
•

Prestacións Socio-económicas:
Libranzas SAAD
• Libranza vinculada ao servizo
• Libranza para coidados no contorno familiar
• Libranza de asistencia persoal
•

Axudas e subvencións:
Axudas para proxectos asistenciais relacionados co Síndrome de Down e a parálise cerebral
• Axudas a proxectos de acción social no eido rural 2016. Obra Social "La Caixa"
• Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e…
• Subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos de atención temperá
•

Centros:
•
•
•
•
•
•

Centros de Día (Consorcio)
Centros de Día de Alzhéimer
Centros residenciais para maiores propios da Xunta
Centros residenciais para maiores con prazas públicas concertadas
Centros do IMSERSO
Ingresos e traslados en centros do ámbito da atención á dependencia e da promoción da…

Outros sistemas
Vivenda
Axudas e subvencións:
•

Hipoteca inversa

Exencións

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

Saúde:
Prestacións Socio-económicas:
Tarxeta sanitaria "AA"
• Reintegro de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos
•

Programas:
Atención Temperá
• Programa de apoio continuo de atención telefónica 902 400 116
• Escola de saúde do SERGAS
• App móbil do 112 para localizar a persoas en emerxencia "Alpify"
•

Outros: Facenda, Transporte e comunicacións, Lecer
Exencións/Bonificacións:
•

Declaración da Renda

Discapacidade
Prestacións Socio-económicas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensión non Contributiva de Invalidez
Complemento de Terceira Persoa
Prestacions derivadas da LISMI
Fondo de Asistencia Social-enfermidade
Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada
Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
Axudas de inclusión social (AIS)
Axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de PNC, FAS e SGIM

Centros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipoloxía de centros de atención a persoas con discapacidade
Centros do IMSERSO
Centros da Comunidade Autónoma
Centros concertados
Ingreso en centros para persoas con discapacidade
Centros de Recuperación de Persoas con Discapacidade Física do IMSERSO (CRMF)
Centros de Atención a Persoas con Discapacidade Física do IMSERSO (CAMF)
Residencias para maiores de 50 con discapacidade intelectual
Ingresos e traslados en centros do ámbito da atención á dependencia e da promoción da…

Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recoñecemento do grao de discapacidade
Servizo de axuda no fogar
Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas
Programa de Acollemento Familiar de persoas con discapacidade
Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia
Estadías temporais en servizo residencial ou de supervisión e apoio puntual
Portal de produtos de apoio. Axudas técnicas
Banco on-line de boas prácticas en materia de prevención da dependencia
Termalismo Social IMSERSO
Programa de respiro para familias de persoas con discapacidade intelectual 2016 (FADEMGA)

Programa de Respiro Familiar no CRE de Enfermidades Raras
• Programa de Vacacións IMSERSO - COCEMFE 2016 para persoas con discapacidade
• Prazas xuvenís e de inclusión (discapacidade) no programa Campaña de verán-2016
• Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2016
•

Servizos:
•
•
•
•

•
•
•

Tarxetas de accesibilidade: tarxeta de estacionamento e tarxeta de persoas usuarias
Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia
Servizo de Teleasistencia para persoas con autonomía
Servizo de intérpretes de Linguaxe de Signos Española (SILSE) e guía intérprete para persoas
xordocegas
Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal
App de Dependencia do Imserso
Solucións tecnolóxicas ás persoas con necesidades especiais: ViveLibre e SafetyGPS

Axudas e subvencións:
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

Axudas técnicas
Axudas a proxectos dirixidos a persoas con discapacidade da Fundación ONCE
Convocatoria europea de propostas de subvencións para 2016: "Dereitos das persoas con
discapacidade"
Subvencións a entidades sen fins de lucro para desenvolvemento de servizos sociais (Dep. A Coruña)
Axudas para proxectos asistenciais relacionados co Síndrome de Down e a parálise cerebral
Axudas técnicas destinadas a unidades familiares con nenos/as xordos/as
Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais,
sociosanitarios…
Axudas individuais a persoas con discapacidade para servizos de promoción da autonomía e
complementarios de…
Axudas a proxectos de acción social no eido rural 2016. Obra Social "La Caixa"
Axudas a asociacións para a atención a vítimas de accidentes de tráfico e as súas…
Axudas a proxectos de inserción sociolaboral para persoas con discapacidade ou en situación de
vulnerabilidade…
Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e…
Subvención a beneficiarias/os de centros estatais para persoas con discapacidade do IMSERSO
Convocatoria do programa de Axudas Sociais 2016 - Fundación Iberdrola
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para proxectos de asesoramento e formación de
persoas…
Subvencións ás entidades locais para a prestación de servizos de atención temperá

Emprego
Prestacións Socio-económicas:
•

Renda Activa de Inserción

Centros:
•

Centros especiais de emprego

Programas:
Incorporación a empresas de inserción laboral
• Microlabora: plataforma de conexión entre empresas e persoas con discapacidade
• Innovación tecnolóxica ao servizo do Emprego con Apoio de persoas con discapacidade
•

Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
Microcréditos sociais
Subvención do custo salarial de persoas con discapacidade nos centros especiais de emprego
Integración laboral das persoas con discapacidade en centros especiais de emprego
Subvencións ás unidades de apoio profesional nos centros especiais de emprego
Plan de cooperación cos concellos no emprego para a conservación e funcionamento de bens e…
Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego.
Fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria
Incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil
Subvencións aos obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación
Programa de emprego con apoio das persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo
Subvencións para actividades de información, orientación e busca de emprego
Axudas ás entidades asociativas de centros especiais de emprego
Axudas para fomento do emprego en colaboración coas entidades locais para a realización de
obras…
Axudas para proxectos de inclusión social e laboral de persoas con discpacidade (Fund. Universia)
Bolsas e axudas para desempregadas/os que participen en accións formativas de formación
profesional para o…

Exencións:
Acceso ao emprego
• Reduccións na cota da Seg. Social para persoas con discapacidade que se establezan como
autónomas
• Convenio especial da Seg. Social para traballadores/as con discapacidade con especiais dificultades
de inserción laboral
• Medidas específicas no eido laboral para persoas con discapacidade e as súas familias
•

Educación
Axudas e subvencións::
•
•
•

•
•
•
•
•

Banco de produtos de apoio para alumnado universitario con discapacidade
Reserva de prazas para persoas con discapacidade nos estudos universitarios de Grao
Espazo compartido - Programa universitario de formación socio laboral para persoas con
discapacidade cognitiva
Becas para estudantes universitarios con discapacidade da Fundación ONCE
Bolsas para estudantes con discapacidade de Ciclos Superiores de FP (F.Telefónica)
Axudas para o alumnado con necesidades educativas especiais
Convocatoria de becas para estudantes con discapacidade Prevent
Axudas a centros para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

Becas Máster Fundación Universia para estudantes con discapacidade 2016-2017
• Subvencións a entidades para apoio educativo do alumnado con necesidades específicas ou de
contornas sociais…
• Subvencións a entidades sen fins de lucro para a utilización das TIC co alumnado con…
• Bolsas Capacitas para estudantes con discapacidade 2016-17
•

Outros: Facenda, Transporte e comunicacións, Lecer
Exencións:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarxeta Dourada de RENFE
Patrimonio especialmente protexido
Imposto sobre o Valor Engadido (IVE)
Taxas da Dirección Xeral de Tráfico
Imposto sobre sucesións e doazóns
Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados
Imposto de sociedades
Imposto de matriculación de vehículos
Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Deducións familiares e por alugueiro de vivenda na cota íntegra autonómica do IRPF
Tarxeta metropolitana social
Abono anticipado de deduccións por familia numerosa, monoparental ou discapacidade
Apps e guías para a accesibilidade en lecer e comunicacións
Deducións no IRPF para persoas con discapacidade

Vivenda
Axudas e subvencións:
Subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal
• Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta
•

Exencións:
Bono social eléctrico
• Abono Social de Telefónica
• Accesibilidade
•

Xustiza
Servizos:
Asistencia xurídica gratuíta
• Guía informativa sobre protección xurídica e discapacidade
• Oficina Virtual de Asistencia Xurídica e Discapacidade
•

Saúde:
Prestacións Socio-económicas:
Tarxeta sanitaria "AA"
• Reintegro de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos
•

Programas:
•
•
•
•
•

Atención Temperá
Programa de Atención odontolóxica
Programa de apoio continuo de atención telefónica 902 400 116
Escola de saúde do SERGAS
App móbil do 112 para localizar a persoas en emerxencia "Alpify"

•

Drogodependencias

sistema de SS.SS
• outros sistemas
• máis
•

Prestacións Socio-económicas:
Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
• Axudas de inclusión social (AIS)
•

Programas:
•
•
•
•
•

Servizo de axuda no fogar
Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas
Programas de prevención e reinserción social
Proxecto Home
Procesos preventivos e carteira de servizos en materia de prevención do Plan de Galicia sobre…

Axudas e subvencións:
Axudas para proxectos de investigación sobre drogodependencias
• Subvencións a entidades sen fins de lucro para desenvolvemento de servizos sociais (Dep. A Coruña)
• Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais,
sociosanitarios…
• Axudas a entidades privadas sen fins de lucro para programas supracomunitarios de
drogodependencias
•

•

Emprego

Axudas e subvencións:
•

Axudas para fomento do emprego en colaboración coas entidades locais para a realización de
obras…

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

Saúde
Axudas e subvencións:
Subvencións a concellos para proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas
• Subvencións a entidades para proxectos de prevención de drogodependencias e condutas adictivas
• Subvencións a entidades para proxectos de accións de saúde pública no campo do VIH/sida
• Subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para programas de carácter sociosanitario
•

Prestacións socioeconómicas:
•

Reintegro de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos

Centros:
•

Rede de centros e proceso asistencial en drogodependencias

Inclusión Social

Prestacións Socio-económicas:
Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
• Axudas de inclusión social (AIS)
• Convenio para a coordinación na entrega de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade
e…
•

Centros:
•

Centros de inclusión e emerxencia social

Programas:
•
•
•
•
•
•
•

Programa de atención a persoas “sen teito” en situacións de exclusión e pobreza cronificada
Servizo de axuda no fogar
Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas
Programa de apoio a familias monoparentais
Agora + que nunca. Espazo solidario da Cruz Vermella
Campaña de axuda familiar
Programa para axudar a reducir o abandono e fracaso escolar de menores

Servizos:
Equipos de Inclusión
• Xantar na casa
• Servizo de Asistencia a Vítimas de Discriminación Racial ou Étnica
• Carteira de Servizos Sociais de Inclusión
•

Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Subvencións a entidades sen fins de lucro para desenvolvemento de servizos sociais (Dep. A Coruña)
Subvencións para proxectos de non discriminación e de integración da poboación xitana
Subvencións a entidades enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil.
Axudas a proxectos de acción social no eido rural 2016. Obra Social "La Caixa"
Axudas a proxectos de acción social e interculturalidade 2016 - Obra social "La Caixa"
Axudas a proxectos de inserción sociolaboral para persoas con discapacidade ou en situación de
vulnerabilidade…
Axudas básicas de emerxencia da Deputación de Pontevedra 2016
Ayudas a proxectos sociais. Fundación Mapfre
Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e…
Convocatoria de propostas 2016 - Dereitos de cidadanía europea, anti-discriminación, prevención e
loita contra a…

Emprego
Prestacións Socio-económicas:
Renda Activa de Inserción
• Subsidio para maiores de 55 anos
• Subsidio por desemprego para persoas liberadas de prisión
• Prórroga axudas do Programa de Recualificación Profesional (PREPARA)
•

Programas:
Incorporación a empresas de inserción laboral
• Programa ACCEDER para a integración sociolaboral da poboación xitana
• Programa de Activación para o Emprego
•

Axudas e subvencións:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Itinerarios horizontais con mozos e mozas na empresa - Cruz Vermella
Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
Microcréditos sociais
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a contratación temporal de persoas beneficiarias
do…
Subvencións para accións formativas dirixidas a persoas beneficiarias do Programa de activación
para o emprego
Incentivos á contratación das persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social.
Incentivos ás empresas de inserción laboral
Subvencións para o fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais e a promoción do…
Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego.
Incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil
Subvencións aos obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación
Subvencións para actividades de información, orientación e busca de emprego
Axudas ás entidades asociativas de empresas de inserción laboral
Axudas para fomento do emprego en colaboración coas entidades locais para a realización de
obras…

Vivenda
Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•

•

•
•

Axudas do Plan de Vivenda
Axuda económica para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico…
Axudas para a renovación de fiestras
Axudas urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas…
Subvencións para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e
vivendas…
Subvencións para adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda
con financiamento cualificado…
Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta
Subvencións a concellos do programa de infravivenda no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago

Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medidas de protección de debedores hipotecarios sen recursos
Programa de realoxo para colectivos afectados por execucións hipotecarias
Convenio de desafiuzamentos asinado entre a Xunta, FEGAMP e CGPJ
Programa Reconduce de apoio ás familias en risco de desfiuzamento
Programa “Atención a familias en risco de desafiuzamento” da ONGd Ecos do Sur
Procedemento especial de adxudicación directa de vivendas do IGVS
Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento
Fondo social de vivendas en aluguer
Axuda a persoas inquilinas do Programa ALUGA.
Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia
Asesoría xurídica gratuíta en materia de desafiuzamento

Exencións/Bonificacións:
Bono social eléctrico
• Deduccións no canon da auga a familias numerosas ou en risco de exclusión
•

Outros: Facenda,Transporte e comunicacións
Exencións:
•

Tarxeta metropolitana social

Saúde
Prestacións socioeconómicas:
Asistencia sanitaria
• Reintegro de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos
•

Axudas e subvencións:
Subvencións a entidades para proxectos de accións de saúde pública no campo do VIH/sida
• Subvencións ás entidades sen ánimo de lucro para programas de carácter sociosanitario
•

Programas:
Programa galego de protección social de saúde pública e situacións especiais de persoas
estranxeiras
• Atención social en odontoloxía para persoas sen recursos
•

Xustiza
Axudas e subvencións:

Servizos:
Asistencia xurídica gratuíta
• Servizo de Atención Social nos Xulgados
•

Emigrantes no exterior

sistema de SS.SS
• outros sistemas
• máis
•

Prestacións Socio-económicas:
Prestación por razón de necesidade (ancianidade e incapacidade) a favor dos españois no exterior
• Axudas asistenciais extraodinarias para españois no exterior
• Axudas asistenciais individuais para os galegos no exterior
•

Programas:
Guía del nuevo emigrante
• Reencontros na casa para residentes no exterior
• Programa Aventúrate con Galicia para a mocidade galega no exterior
•

Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•
•
•

•

Subvención aos programas de actuación a favor das entidades galegas no exterior
Escolas abertas para comunidades galegas no exterior
Axudas para a realización de viaxes por razóns de interese social, asistencial ou humanitario. (S.X…
Axudas para investimento en centros de asistencia social en favor de españois no exterior
Axudas a entidades de asistencia social en favor de españois no exterior e para mantemento…
Axudas para actividades asistenciais e de atención a maiores e dependentes no exterior.(meyss)
Axudas a institucións asistenciais que prestan axuda a españois en situación de necesidade no
estranxeiro.(MAEC)
Axudas para a realización de actuacións para a integración social e laboral de xóvenes no…

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

Saúde
Prestacións Socio-económicas:
Asistencia sanitaria para españois de orixe retornados e para pensionistas e traballadores/as por
conta allea…
• Tarxeta sanitaria para os galegos e galegas, residentes no exterior, durante a súa estadía temporal…
• Asistencia sanitaria
• Reintegro de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos
•

Educación
Axudas e subvencións:
Bolsas para galegos residentes no exterior para a realización de estudos universitarios de de
formación…
• Axudas para a integración social e laboral da mocidade española residente no exterior
• Axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en
centros…
•

Inmigración
Prestacións Socio-económicas:
Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
• Axudas de inclusión social (AIS)
•

Axudas e subvencións:
Subvencións a entidades sen fins de lucro para desenvolvemento de servizos sociais (Dep. A Coruña)
• Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e…
• Subvencións na área de integración dos inmigrantes
•

Servizos:
Servizo de Asistencia a Vítimas de Discriminación Racial ou Étnica
• Oficina de Coordinación Municipal de Axuda ao Refuxiado
•

Programas:
•
•
•
•
•
•

•

Programa de prevención e asistencia ás vítimas de trata de mulleres
Centros de atención a inmigrantes
Programas e actividades das migracións
Programas de retorno voluntario de persoas inmigrantes
Programa de retorno voluntario produtivo para persoas inmigrantes
Programa de axudas complementarias ao abono acumulado e anticipado da prestación contributiva
por desemprego
Programa de retorno voluntario asistido e reintegración con especial atención a persoas vulnerables

Información específica complementaria:
•
•
•
•

•
•
•

Asilo e Refuxio
Estranxeiros (Réxime Xeral)
Reagrupamento familiar
Información sobre trámites e procedementos de inmigración (Secretaría General de Inmigración y
Emigración)
Protocolo Marco en relación cos Menores Estranxeiros Non Acompañados
Procedemento para a emisión do informe sobre o esforzo de integración da persoa estranxeira
Preguntas e respostas en violencia de xénero, trata, dereito no ámbito laboral e da familia

Emprego
Prestacións Socio-económicas:
•

Abono acumulado e de forma anticipada da prestación contributiva por desemprego a traballadores
estranxeiros non…

Programa

Axudas e subvencións:
Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego.
• Subvencións para actuacións dirixidas á ordenación dos fluxos migratorios laborais dos
traballadores migrantes e a…
•

Saúde
Prestacións Socio-económicas:
Asistencia sanitaria para españois de orixe retornados e para pensionistas e traballadores/as por
conta allea…
• Tarxeta sanitaria para os galegos e galegas, residentes no exterior, durante a súa estadía temporal…
• Asistencia sanitaria
• Reintegro de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos
•

Programas:
•

Programa galego de protección social de saúde pública e situacións especiais de persoas
estranxeiras

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

Emigrantes retornados
Prestacións Socio-económicas:
Axudas destinadas a atender situacións de extraordinaria necesidade dos españois retornados
(MTAS)
• Pensión asistencial por ancianidade para españois de orixe retornados (MTAS)
• Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
• Axudas extraordinarias a emigrantes galegos/as retornados/as (S.X. Emigración)
•

Axudas e subvencións:

Programas:
Programas e actividades das migracións
• Oficina Virtual de Atención ao Retorno
•

Emprego
Prestacións Socio-económicas:
Subsidio por desemprego para traballadores retornados
• Renda Activa de Inserción
•

Axudas e subvencións:
Información Autoemprego para persoas retornadas
• Subvencións para o autoemprego e a actividade emprendedora das persoas emigrantes retornadas
•

Saúde
Prestacións Socio-económicas:
Asistencia sanitaria para españois de orixe retornados e para pensionistas e traballadores/as por
conta allea…
• Tarxeta sanitaria para os galegos e galegas, residentes no exterior, durante a súa estadía temporal…
• Asistencia sanitaria
• Reintegro de gastos de asistencia sanitaria con medios alleos
•

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

Familia e Infancia

Prestacións Socio-económicas:
•
•
•
•
•

Axudas de inclusión social (AIS)
Axuda económica a través da tarxeta benvida para as familias con fillos e fillas nados…
Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos
Axudas a traballadores e familias monoparentais que se acollan á redución de xornada para o…
Convenio para a coordinación na entrega de alimentos ás familias en situación de vulnerabilidade
e…

Exencións/Bonificacións:
Título de Familia Numerosa
• Carné familiar
• Recoñecemento ou asimilación a categoría de descendente ao concibida/a
•

Prazas:
•

Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais
para…

Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 de titularidade privada con prazas concertadas para
o…
• Adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 do Consorcio para o curso 2016/2017
• Estadías nas residencias de tempo libre
•

Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Servizo de axuda no fogar
Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas
Adopción
Acollemento Familiar
Programa de apoio a familias monoparentais
Medidas de Medio Aberto
Puntos de Encontro Familiar
Mediación Familiar
Programa de Atención Ambulatoria
Programa de atención a familias con problemas cos seus fillos (terapia familiar)
Programa de integración familiar
Programa Socioeducativo Na Rúa
Programa Mentor
Campaña de axuda familiar
Programa para axudar a reducir o abandono e fracaso escolar de menores
Avaliación e tratamento terapéutico de menores en situación de risco ou desamparo
Intervención educativa integral con menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras
actuación de…
Campamentos de verán da Lanzada 2016 da Deputación de Pontevedra
Programa CaixaProinfancia
Campamentos polideportivos Principe Felipe para o ano 2016
Prazas xuvenís e de inclusión (discapacidade) no programa Campaña de verán-2016

Servizos:
•
•
•
•
•
•
•

Gabinetes de Orientación Familiar
Equipos do Menor
Atención a menores que teñan que cumprir medidas xudiciais
Servizo de Educación e Apoio Familiar
GOF Virtual
Plataforma Familias en Positivo
Carteira de servizos sociais de familia, infancia e adolescencia

Centros:
•
•
•
•
•
•

Puntos de atención á infancia
Fogar infantil "Emilio Romay" de A Coruña
Fogar infantil de Ferrol
Rede Galega de Escolas Infantís
Centros de atención a menores da Consellería de Política Social
Centros colaboradores de atencións a menores

Residencias de tempo libre
• Ludotecas
• Centro de día da cidade infantil "Príncipe Felipe"
•

Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Axudas en caso de falta de pagamento de pensións de alimentos
Subvencións a entidades sen fins de lucro para desenvolvemento de servizos sociais (Dep. A Coruña)
Axudas para mantemento de escolas infantís dependentes de entidades de iniciativa social
Programa de cooperación con EELL BenOurense Infancia
Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais,
sociosanitarios…
Axudas a proxectos de acción social no eido rural 2016. Obra Social "La Caixa"
Axudas a proxectos dirixidos á infancia desfavorecida da Fundación Carrefour
Bono Concilia
Subvencións para o fomento da natalidade na provincia de Ourense
Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e…
Axudas para a posta en marcha de casas niño
Convocatoria de propostas europea: Apoiar proxectos para respostar á violencia contra mulleres e
nenos, e…
Convocatoria do programa de Axudas Sociais 2016 - Fundación Iberdrola
Axudas para a creación de escolas infantís 0-3 en polígonos industriais e parques empresariais
Convocatoria de propostas 2016 - Dereitos da infancia, violencia contra os nenos - REC-CHILD-AG2016
Axudas económicas ás familias numerosas para estadías de fin de semana nas estacións de montaña

Vivenda
Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•

•

•

Axudas do Plan de Vivenda
Axuda económica para o pago de parte da factura eléctrica a través do tícket eléctrico…
Axudas para a renovación de fiestras
Axudas urxentes de tipo social (Auxs) para evitar os cortes de subministración eléctrica ás persoas…
Subvencións para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e
vivendas…
Subvencións para adquirentes, adxudicatarias ou promotoras individuais para uso propio de vivenda
con financiamento cualificado…
Bono de Alugueiro Social do Plan rehaVIta

Programas:
•
•
•
•
•

Programa de realoxo para colectivos afectados por execucións hipotecarias
Programa Reconduce de apoio ás familias en risco de desfiuzamento
Programa “Atención a familias en risco de desafiuzamento” da ONGd Ecos do Sur
Programa de axuda ao alugamento de vivendas do Plan estatal de fomento do alugamento
Fondo social de vivendas en aluguer

Axuda a persoas inquilinas do Programa ALUGA.
• Censo de vivendas baleiras da Comunidade Autónoma de Galicia
• Asesoría xurídica gratuíta en materia de desafiuzamento
•

Exencións:
Bono social eléctrico
• Deduccións no canon da auga a familias numerosas ou en risco de exclusión
•

Seguridade Social
Prestacións Socio-económicas:
•
•
•
•

•

Prestacións familiares da Seguridade Social
Prestación non económica por coidado de fillo, menor en acollemento ou familiar
Prestación económica por fillo/a ou menor acollido a cargo
Prestación económica por reducción de xornada para coidado de menores afectados por cancro ou
outra…
Permiso e prestación de maternidade

Outros: Facenda, Transporte e comunicacións, Lecer
Exencións:
IRPF: Abono mensual anticipado da dedución por maternidade para traballadoras con fillos
menores de 3…
• Deducións familiares e por alugueiro de vivenda na cota íntegra autonómica do IRPF
• Bonificacións no transporte interurbano para familias numerosas
• Abono anticipado de deduccións por familia numerosa, monoparental ou discapacidade
•

Emprego
Axudas e subvencións:
Microcréditos sociais
• Plan de cooperación cos concellos no emprego para a conservación e funcionamento de bens e…
• Bolsas e axudas para desempregadas/os que participen en accións formativas de formación
profesional para o…
•

Educación
Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarifas dos comedores escolares, persoas beneficiarias de gratuidade ou bonificacións
Axudas a entidades para favorecer a utilización das TIC ao alumnado de educación especial.
Axudas para o alumnado con necesidades educativas especiais
Axudas a centros para atención ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo
Axudas a ANPAS para actividades extraescolares en centros educativos públicos
Programa de leite escolar
Axudas a ANPAS para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar.
Axudas a confederacións e federacións de pais de alumnos e asociacións de pais de alumnos…
Bolsas e axudas ao estudo

Subvencións a entidades para apoio educativo do alumnado con necesidades específicas ou de
contornas sociais…
• Axudas para a distribución de froitas frescas ao alumnado de centros escolares
•

Saúde
Centros:
Centros de orientación familiar (SERGAS)
• Guías de práctica clínica sobre a depresión infanto-xuvenil
•

Xustiza
Servizos:
Asistencia xurídica gratuíta
• Servizos de atención á vítima e á cidadanía
• Mediación familiar intraxudicial
•

Maiores

Prestacións Socio-económicas:
•
•
•
•
•

Pensión non contributiva de xubilación
Fondo de Asistencia Social-Ancianidade
Prestación económica para persoas desprazadas ao estranxeiro durante a guerra civil
Complemento para titulares de PNC que residan nunha vivenda alugada
Axudas sociais de carácter extraordinario a favor de pensionistas de PNC, FAS e SGIM

Centros:
•
•
•
•
•
•
•

Tipoloxía de Centros Maiores
Centros Sociocomunitarios do Benestar
Centros de Día (Consorcio)
Centros de Día de Alzhéimer
Centros residenciais para maiores propios da Xunta
Centros residenciais para maiores con prazas públicas concertadas
Ingresos e traslados en centros do ámbito da atención á dependencia e da promoción da…

Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Servizo de axuda no fogar
Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas
Acollemento familiar para persoas maiores
Programa Xente 3.0 de Voluntariado Senior
Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer
Programa de Respiro Familiar para coidadores de persoas en situación de dependencia
Estadías temporais en servizo residencial ou de supervisión e apoio puntual
Portal de produtos de apoio. Axudas técnicas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco on-line de boas prácticas en materia de prevención da dependencia
Programa de Termalismo no Camiño da Deputación de Lugo
Termalismo Social IMSERSO
Axudas para o fomento do termalismo saudable e a cultura termal na provincia de Ourense
Benestar en balnearios 2016
Depo en Marcha 2016. Envellecemento activo
Programa de respiro familiar en balnearios "Cuidarelax" 2016
Reencontros na terra para residentes no exterior
Plan Termal “Depotermal 2016" - Deputación de Pontevedra
Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO
Estimulación Cognitiva, Funcional e Alfabetización Dixital para maiores - Dep.Lugo

Servizos:
•
•
•
•
•

Xantar na casa
Servizo de Teleasistencia para persoas en situación de dependencia
Servizo de Teleasistencia para persoas con autonomía
Solucións TIC de apoio xerontolóxico, actividades preventivas e hábitos saudables
App de Dependencia do Imserso

Axudas e subvencións:
•
•

•
•

•

Subvencións a entidades sen fins de lucro para desenvolvemento de servizos sociais (Dep. A Coruña)
Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais,
sociosanitarios…
Axudas a proxectos de acción social no eido rural 2016. Obra Social "La Caixa"
Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e…
Subvención a beneficiarias/os de centros estatais para persoas con discapacidade do IMSERSO

Vivenda e accesibilidade
Axudas e subvencións:
Hipoteca inversa
• Axudas para a renovación de fiestras
• Subvencións do Programa de rehabilitación edificatoria do Plan estatal
• Subvencións para o remate de fachadas e cubertas, rehabilitación e reconstrución de edificios e
vivendas…
•

Programas:
Programa de realoxo para colectivos afectados por execucións hipotecarias
• Axuda a persoas inquilinas do Programa ALUGA.
•

Exencións:
Bono social eléctrico
• Abono Social de Telefónica
•

Educación
Programas:
Programa universitario para maiores
• Formación permanente de adultos
• Obradoiros TIC para a promoción da autonomía persoal de persoas maiores da provincia de Lugo
•

Outros:Facenda,Transporte e comunicacións,Lecer
Exencións:
•
•
•
•
•
•

Tarxeta Dourada de RENFE
Tarifa Senior de IBERIA
Taxas da Dirección Xeral de Tráfico
Entradas espectáculos públicos
Tarxeta metropolitana social
Deducións no IRPF para persoas con discapacidade

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

Mocidade

Prazas:
•
•
•
•
•
•

Prazas no Centro "Calvo Sotelo" de A Coruña.
Prazas de persoas colaboradoras-bolseiras para residencias xuvenís.
Oferta concertada para o uso das instalacións xuvenís da Consellería de Política Social durante a…
Estadías nas residencias de tempo libre
Prazas nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social
Prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo

Programas:
•
•
•
•
•

•
•

Programa Socioeducativo Na Rúa
Programa Mentor
Programa de Acción Comunitario "Xuventude en Acción "
Centros Quérote+
Intervención educativa integral con menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras
actuación de…
Prazas xuvenís e de inclusión (discapacidade) no programa Campaña de verán-2016
Programa “Depo RúARTE” 2016, de dinamización xuvenil na provincia de Pontevedra

Axudas e subvencións:
Axudas a concellos para proxectos ou programas en materia de Xuventude
• Axudas do programa Iniciativa Xove
•

•

•
•

•
•
•

Subvencións a entidades sen fins de lucro para actuacións no ámbito dos servizos sociais,
sociosanitarios…
Subvencións a entidades enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil.
Subvencións a entidades locais para promoción da información xuvenil e actividades dirixidas á
xuventude
Convocatoria do programa de Axudas Sociais 2016 - Fundación Iberdrola
Axudas a Entidades Locais para Proxectos de Xuventude 2016
Axudas para a realización de actuacións para a integración social e laboral de xóvenes no…

Vivenda e accesibilidade
Axudas e subvencións:
•

Axudas do Plan de Vivenda

Programas:
•

Axuda a persoas inquilinas do Programa ALUGA.

Exencións:
•

Beneficios fiscais por alugueiro / adquisición de vivenda habitual para mozos/as

Emprego
Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

Itinerarios horizontais con mozos e mozas na empresa - Cruz Vermella
Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
Promoción das cooperativas xuvenís
Microcréditos sociais
Bolsas para persoas novas que realizan prácticas non laborais en empresas
Subvencións para o financiamento das bolsas ás persoas novas que realizan prácticas non laborais
en…
Incentivos á contratación das persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social.
Incentivos ao autoemprego colectivo das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía
Xuvenil
Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego.
Incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil
Subvencións para a promoción do emprego autónomo das persoas novas inscritas no Sistema
nacional de…
Axudas para accións de fomento do emprego en colaboración coas entidades sen ánimo de lucro…
Convocatoria de bolsas de práctica laboral en concellos da provincia de Pontevedra 2016
Subvencións aos obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación
Subvencións para programas mixtos de emprego e formación dirixidos a persoas mozas incluídas no
Sistema…
Axudas para fomento do emprego en colaboración coas entidades locais para a realización de
obras…
Axudas para a creación de empresas para agricultores/as mozos/as e para o desenvolvemento de
pequenas…

Plan de práctica laboral da Deputación de Pontevedra 2016/17
• Convocatoria europea para Reducción do Desemprego Xuvenil e posta en marcha de Cooperativas
•

Programas:
•
•
•
•
•

Axudas e programas da Unión Europea para moz@s emprendedores
Axudas ao emprego da mocidade
Sistema Nacional de Garantía Xuvenil
Ben Empregado: Bolsa de Emprego e Servizo de Guía Laboral - Deputación de Lugo
Plan de emprego xuvenil da Deputación de Lugo LUGOWORK

Saúde
Centros:
•

Guías de práctica clínica sobre a depresión infanto-xuvenil

Educación
Axudas e subvencións::
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Formación de asociacións xuvenís.
Bolsas e premios para estudantes da Deputación de Lugo
Bolsas destinadas aos/ás universitarios/as que participan en programas de mobilidade con países
extracomunitarios no curso…
Axudas para adquisición de libros de texto e material didáctico para alumnos matriculados en
centros…
Axudas para máster universitario oficial destinadas a titulados/as universitarios/as en desemprego
Axudas de mobilidade complementarias no marco do programa comunitario Erasmus+
Bolsas de posgrao no estranxeiro da Fundación Pedro Barrié De La Maza
Axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante
o verán…
Axudas a alumnado universitario que por causas sobrevidas e imprevistas teña dificultades
económicas para continuar…
Axudas de mobilidade complementarias ás da UE e o Ministerio no marco do Erasmus+, para…
Convocatoria de bolsas de investigación 2016 - Deputación da Coruña
Axudas de mobilidade transnacional á mocidade galega (Galeuropa) - Axudas individuais e a
entidades.
Axudas a entidades e concellos para o programa dirixido á mocidade "Deseñando o teu futuro"
Bolsas e axudas ao estudo
Axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.
Bolsas FARO para prácticas en Europa, EEUU e Canadá
Programa de acción comunitario "Erasmus+ 2016

Exencións/Bonificacións:
Descontos en RENFE para estudantes e grupos
• Prazas de colaboradores bolseiros nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo
para o…
•

Prazas:

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

Mulleres

sistema de SS.SS
• outros sistemas
• máis
•

Prestacións Socio-económicas:
Renda de Inclusión Social de Galicia (RISGA)
• Axudas de inclusión social (AIS)
• Axuda económica para mulleres vítimas de violencia de xénero
• Prestacións periódicas de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero
•

Centros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros de Información e Asesoramento da Muller
Centros de Acollida e Vivendas Tuteladas
Residencias de adolescentes embarazadas
Residencias de adolescentes con problemas socioambientais
Centros de atención a mulleres soas con cargas familiares
Centros de día
Centros de atención a mulleres anciás soas
Centros de atención a mulleres reclusas
Centros de Emerxencia para mulleres vítimas de violencia de xénero (CEMVI)
Centro de Recuperación Integral para Mulleres que Sofren Violencia de Xénero (CRI)
Entidades de apoio a mulleres que exercen a prostitución e/ou vitimas de trata con fins…
Vivendas de seguridade para vítimas de explotación sexual e trata
Rede Galega de Acollemento para Mulleres que sofren Violencia de Xénero

Programas:
•
•
•
•
•

•
•

Fondo de Axuda Europea para as Persoas máis Desfavorecidas
Programa de apoio a familias monoparentais
Orde de protección das vítimas da violencia doméstica
Programa de atención psicolóxica a mulleres vítimas de violencia doméstica
Abramos o Círculo: atención psicolóxica para homes con problemas de control e violencia no
ámbito…
Programa de prevención e asistencia ás vítimas de trata de mulleres
Sistema de Seguimento Integral nos casos de Violencia de Xénero (VioGén)

Servizos:

•
•
•
•
•

Servizo telefónico de Atención e Protección para vítimas da violencia de xénero (ATENPRO)
Aplicación "LIBRES" para vítimas de violencia de xénero
Dispositivos de control telemático de medidas e penas de afastamento
App "Escapp" para vítimas de violencia de xénero
Speak Out for Support asistencia a mulleres estranxeiras vítimas de violencia de xénero

Axudas e subvencións:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

Axudas en caso de falta de pagamento de pensións de alimentos
Axudas para o fomento do asociacionismo e participación das mulleres.
Axudas a entidades sen ánimo de lucro para o fomento da igualdade e loita contra…
Subvencións para recursos integrais de atención a mulleres xestantes e lactantes ou en situación
de…
Subvencións a entidades enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil.
Subvencións para programas de atención e axudas sociais a vítimas de explotación sexual
Subvencións a entidades para fomento da igualdade e loita contra a violencia de xénero da…
Subvencións a entidades de iniciativa social para promoción de actividades de servizos sociais
comunitarios e…
Subvencións a entidades sen ánimo de lucro para de programas de inserción laboral de mulleres…
Subvencións a concellos da provincia de Pontevedra para o fomento da igualdade de oportunidades
e…
Axudas para a posta en marcha de casas niño
Subvencións para proxectos promover as boas prácticas nos roles de xénero e superar os
estereotipos…
Convocatoria de propostas europea: Apoiar proxectos para respostar á violencia contra mulleres e
nenos, e…
Convocatoria europea de propostas 2016 - Vítimas da violencia de xénero e prevención temperá

Emprego
Prestacións Socio-económicas:
•

Renda Activa de Inserción

Programas:
Programa de fomento da inserción laboral das mulleres vítimas de violencia doméstica
• Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres
•

Axudas e subvencións:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fomento do emprego en cooperativas e sociedades laborais
Microcréditos sociais
Subvencións para implantar a RSE e a igualdade nas pequenas e medianas empresas
Incentivos á contratación das persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social.
Plan de cooperación cos concellos no emprego para a conservación e funcionamento de bens e…
Subvencións para a posta en práctica en Galicia de programas integrados para o emprego.
Incentivos á contratación das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil
Subvencións aos obradoiros de emprego dentro dos programas mixtos de emprego e formación
Axudas para fomento do emprego en colaboración coas entidades locais para a realización de

•
•

•
•

obras…
Subvencións a empresas para a elaboración de plans de igualdade de oportunidades
Subvencións a pemes e outras outras entidades, para a implantación da igualdade salarial de
mulleres…
Programa Emega: Axudas económicas de apoio ao emprendemento feminino
Bolsas e axudas para desempregadas/os que participen en accións formativas de formación
profesional para o…

Vivenda
Axudas e subvencións:
•

Adxudicación directa de vivenda a vítimas de violencia de xénero no Programa de vivenda en…

Exencións:
•

Adxudicación directa de vivenda a vítimas de violencia de xénero no Programa de vivenda en…

Saúde
Centros:
Centros de orientación familiar (SERGAS)
• Procedementos de actuación con mulleres no ámbito sanitario
•

Seguridade Social
Prestacións Socio-económicas:
•

Permiso e prestación de maternidade

Outros: Facenda, Transporte e comunicacións, Lecer
Exencións:
IRPF: Abono mensual anticipado da dedución por maternidade para traballadoras con fillos
menores de 3…
• Deducións familiares e por alugueiro de vivenda na cota íntegra autonómica do IRPF
•

Xustiza
Servizos:
Asistencia xurídica gratuíta
• Servizo de Apoio Xurídico para a Atención de Mulleres
• Asesoramento Xurídico on-line
• Servizos de atención á vítima e á cidadanía
•

Educación/Formación
•

Formación en competencias dixitais para mozas españolas no estranxeiro

Voluntariado
Información específica complementaria:
Acción voluntaria
• Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
• Procedemento para a incorporación de persoas voluntarias aos programas
• Boas prácticas en voluntariado
•

Axudas e subvencións:
Subvencións a entidades enmarcadas no programa Servizo de Voluntariado Xuvenil.
• Subvencións a entidades de acción voluntaria para actividades de voluntariado
•

Programas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de voluntariado para persoas con Alzheimer
Caixón solidario
Programa de voluntariado social na FUNGA
Programa de voluntariado para o acompañamento hospitalario a menores
Programa de voluntariado nos espazos xove da Rede Galega de Centros Xuvenís
Voluntariado desde dentro
Voluntariado Universitario
Formación de voluntariado

Xustiza
Servizos:
•

Asistencia xurídica gratuíta

