
Rede Local   para                    
a Exclusión Social Severa

GUÍA DE RECURSOS -  2013
2ª EDICIÓN – xuño 2013
corrixida agosto 2013     





ÍNDICE
Prólogo    1

Táboa: resumo de recursos   3

Recursos do Concello de Vigo   5
CONCELLERÍA DE POLÍTICA DE BENESTAR   7

SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS   9
SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ESPECÍFICOS     

Servizos específicos municipais para as persoas en r isco de exclusión social   10
PROGRAMAS  PARA A  EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA   11

Programa REDEss  11
CENTRO INTEGRAL DE INCLUSIÓN E  EMERXENCIA SOCIAL  11
Programa SEREOS-SÍSIFO  12
Programa de autoaxuda para persoas con VIH “IMAN”  13
Consello Municipal de Cooperacion Internacional e Solidariedade     13
Convenios ONGS  13

PLAN DE INCLUSIÓN LABORAL  14
PLAN MIGRACIÓNS E CONVIVENCIA DE VIGO 2009-2013    15

Oficina municipal das migracións   15
Servizo de información e atención multilíngue   15
Servizo de mediación intercultural        15
Consello municipal das emigracións do concello de Vigo  15

OUTROS RECURSOS DO CONCELLO  16
CONCELLERÍA DE IGUALDADE  16
CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ  16 
VALEDOR DO CIDADÁN  16

Recursos das entidades colaboradoras  17
ASOCIACION FREIJEIRO DE AXUDA AO NECESITADO – AFAN  19
ASOCIACIÓN SAN CAYETANO  20
ASOCIACIÓN VIDA DIGNA   21
CÁRITAS DIOCESANA DE TUI-VIGO   23
CRUZ VERMELLA  27
EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL  29
FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTOS  30
FUNDACIÓN CASA DA CARIDADE DE VIGO – FOGAR SAN JOSÉ  31
HERMANOS MISIONEROS DE LOS ENFERMOS POBRES  32
LA SAL DE LA TIERRA   33
MÉDICOS DO MUNDO   34
MISIÓN EVANXÉLICA URBANA DE VIGO    36
REMAR – GALICIA   37
SIERVAS DE JESÚS DA CARIDADE  38
SOCIEDADE SAN VICENTE DE PAUL  39

Outros recursos de interese  40
ASOCIACIÓN AYUDA A LA VIDA  (AYUVI)  40
FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR - PROGRAMA TERANGA  40

Táboas resumo  41





PRÓLOGO

A adecuada atención das persoas en situación de exclusión social severa é unha prioridade para a Concellería de Política do Benestar  do
Concello de Vigo,  por ser este un colectivo exposto de forma permanente a unha multitude de riscos derivados de non dispor dunha
cobertura mínima das súas necesidades máis básicas, entre as que destacan a alimentación,  o aloxamento, e o acceso aos diversos
recursos sociosanitarios que poderían paliar en gran medida a súa dramática situación.

Esta realidade viuse agravada nos últimos anos pola mala evolución da economía e supuxo un incremento alarmante do número de persoas
que requiren do noso esforzo solidario. Esta é unha realidade que coñecen perfectamente as e os técnicos do noso departamento pero
tamén profesionais e voluntarios que traballan neste ámbito desde un gran número de entidades que desenvolven a súa actividade na nosa
cidade.

Especialmente en tempos de crise, é máis necesario que nunca mellorar a eficiencia dos recursos dispoñibles, sempre insuficientes. Unha
forma de aumentar a súa efectividade é conseguir unha boa coordinación e colaboración entre os diferentes recursos e programas para
mellorar a súa complementariedade, xuntando os esforzos nunha acción sinérxica mediante o traballo en rede. 

Con  este  obxectivo  fundamental,  debemos  impulsar  o  proxecto  REDEss  (Rede  Local  para  a  Exclusión  Social  Severa)  mediante  a
potenciación  da estrutura organizativa municipal que permita dispor dun espazo para a reflexión, posta en común e promoción de accións
coordinadas entre os servizos sociais e as entidades que desenvolven a súa actividade neste ámbito. Con este impulso, queremos mellorar
a resposta a unha vella demanda das e dos profesionais do sector, proporcionando un instrumento de enorme utilidade para avanzar cara á
erradicación deste grave problema social.

O éxito deste proxecto depende en gran medida da implicación toda a comunidade. Por iso, quero agradecer a colaboración das entidades
implicadas.  Froito da colaboración conseguiuse dar os primeiros pasos e chega agora o momento de afianzar os obxetivos que deron lugar
a  esta  iniciativa.  O futuro  está  por  chegar,  pero  espero  que co  esforzo  de todas  e  todos  melloremos o  presente  das  persoas  máis
vulnerables.

Esta segunda edición da guía de recursos para entidades que traballan coas persoas en exclusión social que presentamos,trata de achegar
unha ferrramenta máis para a maior eficiencia do traballo de todos.

Vigo, 28 de xuño de 2013

Isaura Abelairas Rodriguez
Concelleira Delegada de Política de Benestar
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TÁBOA RESUMO DE RECURSOS BÁSICOS

                                                                          DISPOSITIVO                                                           OBSERVACIÓNS
ALBERGUES Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social

Hermanos Misioneros dos Enfermos Pobres

ALIMENTOS Afan
Asoc. S. Cayetano
Asoc.S.Vicente de Paul
Cáritas
Cruz Vermella
Misión Evanxélica Urbana de Vigo
Remar 
Vida digna

       

En parroquias
En parroquias

(alimentos frescos)

COMEDORES Comedor social do Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social
Comedor de la Esperanza
La sal de la Tierra
Misión del Silencio
Comedor Social Vida Digna

Rúa Urzáiz 39
Fins de semana

ROUPEIRO Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social 
Afan
Misión Evanxélica Urbana de Vigo
Asoc.S.Cayetano
Cáritas
Vida Digna
Comedor de la Esperanza

En parroquias

HIXIENE PERSOAL Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social
Médicos do Mundo
Comedor de la Esperanza
Cruz Vermella

Kits hixiene nenos/as e familias

MOBLES / UTENSILIOS         Vida Digna (segundo  dispoñibilidade)
Misión Evanxélica Urbana de Vigo

Para crianzas e nenos

CALOR -CAFÉ   Médicos do Mundo
Sereos-Sísifo
Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social

Para  persoas  usuarias  dos  seus
programas de intervención
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RECURSOS DO CONCELLO DE VIGO
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CONCELLERÍA DE POLÍTICA DE BENESTAR

A) SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS BÁSICOS

Préstanse nos diferentes centros municipais de servizos sociais (CMSS), que é onde están situadas cada unha das 17 unidades de traballo
social ( UTS ) en que se distribúe a poboación do municipio.  

DISTRIBUCIÓN 17 UTS

CMSS NOME UTS DIRECCIÓN CORREO – E TFNO. CITA PREVIA

CONCELLO SUR Praza do Rei nº 1 ofi.bensocial@vigo.org 986810288

COIA

CASTRELOS

Rúa Quintela nº 31 ofi.coia@vigo.org 986298118

COIA

LITORAL

BALAIDOS-COMESAÑA

INDUSTRIA

PRINCESA

CASCO-VELLO

Praza da Princesa nº 7 ofi.cascovello@vigo.org 986438492

O CASTRO

CENTRO

AREAL

INDEPENDENCIA

RIVERA ATIENZA

LAVADORES

Avda. Martínez Garrido nº 21 ofi.mgarrido@vigo.org 986280301
RIVERA ATIENZA

CALVARIO

CABRAL-CANDEÁN

TEIS

TEIS

Dr. Corbal nº 21 ofi.teis@vigo.org 986 273 606
TRAVESÍA
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CASCO VELLO
AREAL

O CASTRO

RIVERA ATIENZA  E  
CALVARIOINDEPENDENCIA

CENTRO

INDUSTRIA  E  COIA

BALAÍDOS

CASTRELOS

TEIS  E  TRAVESÍA
CABRAL

LAVADORES
SUR

LITORAL



Estas unidades de traballo social (UTS) por zonas, situadas nos centros de servizos sociais comunitarios básicos, son a "porta
de entrada" ao sistema de Servizos Sociais.

Ofrecen un servizo de información público para toda a poboación, desde onde se facilita de forma profesional e confidencial,
información sobre os servizos sociais, recursos e prestacións a disposición das cidadás e cidadáns, así como os dereitos que
teñen tanto individual como grupalmente.

Nelas valóranse as necesidades expostas, orientase cara aos recursos máis axeitados, intervindo profesionalmente cando as
persoas así o demandan, co fin de garantir unha atención persoal e social de calidade. 

Concretamente ofrecen:

• Programa de información, valoración, diagnóstico e orientación en materia social ao público en xeral.

• Servizo de Axuda no Fogar, Educación Familiar e Inserción Social

• Tramitación de recursos asistenciales e económicos, propios e doutras administracións: risgas, axudas de emergencia

social da Xunta de Galicia e outros servizos e programas.

• Actuacións preventivas ante situacións de risco e necesidade social do conxunto da poboación, intervindo para acadar a

integración social.

B) SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS ESPECÍFICOS

Son  programas  dirixidos  aos  diferentes  grupos  de  persoas  en  función  das  súas  necesidades  específicas:  maiores,
discapacitados, persoas en risco de exclusión social e outros.

Máis información en:

http://hoxe.vigo.org/movemonos/atencionsocial.php?lang=gal
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SERVIZOS ESPECÍFICOS MUNICIPAIS PARA PERSOAS EN RIS CO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMAS PARA A  EXCLUSIÓN
SOCIAL SEVERA

Programa REDEss

Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social

Programas Sereos-Sísifo e Imán

Coordinación con ONGs 

Convenios con ONGs

PLAN DE INCLUSIÓN LABORAL 

Proxectos individuais: laboral/ formación

Empresas: oferta/demanda

Coordinación con outros programas de inserción e formación

 PLAN MIGRACIÓNS E CONVIVENCIA
DE VIGO 2009-2013

Oficina de Información das Migracións

Servizo de Información e Atención  Multilingue

Servizo de Mediación Intercultural

Consello das Migracións
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PROGRAMAS  PARA A EXCLUSIÓN SOCIAL SEVERA 

PROGRAMA REDEss

Descrición: estrutura organizativa municipal para a coordinación da actividade no ámbito da exclusión social severa. Actividades
de coordinación, cooperación e colaboración entre os recursos municipais e os doutras entidades que actúan neste ámbito.

CENTRO INTEGRAL DE INCLUSIÓN E  EMERXENCIA SOCIAL

• Enderezo: Marqués de Valterra 6.(Entrada por R/ Jacinto Benavente)
• Teléfono: 986 294 280
• Horario. 24H, 365 días

PROGRAMAS /SERVIZOS

ALBERGUE:  
Descrición: para homes (32 prazas) e mulleres (8 prazas) maiores de idade, transeúntes, persoas sen fogar ou en risco ou
emerxencia social. Preferencia sen ingresos económicos (<80% do IPREM). Estadía limitada.
Servizos: aloxamento, almorzo e cea, lavandaría, hixiene e aseo, consigna, roupeiro.
Horario entrada: de 20:30 a 21.30

COMEDOR  SOCIAL:
Descrición: servizo de xantar para homes e mulleres maiores de idade. 70 prazas. Preferencia sen ingresos económicos
(<80% do IPREM)
Horario:13:00 a 15:00 todos os días do ano. 

CENTRO DE DÍA
Descrición: destinados a homes e mulleres maiores de idade derivados dende as UBAs de atención social comunitaria do
Concello de Vigo. 
Destinado a posibilitar, en réxime diúrno, diversas oportunidades de mellora da inclusión social e de axuste persoal  a
persoas  en  situación  ou  risco  de  exclusión  social,  proporcionándolles  actividades  planificadas  que  conduzan  á  súa
incorporación social e laboral.
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PISOS DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN:

PROGRAMA BÁSICO DE ACOLLEMENTO E INCLUSIÓN
Descrición: programa de carácter residencial que presta atención social,manutención e aloxamento de xeito estable
por un período de tempo determinado, mentres participan nun proxecto de inserción encamiñado ao logro da súa
incorporación social e laboral

PROGRAMA DE TRANSICIÓN Á VIDA AUTÓNOMA
Descrición: programa de carácter residencial temporal. Ofrecese aloxamento  de características normalizadas para
favorecer  a  transición  á  vida  autónoma   de  persoas  que  sendo  vulnerables  á  exclusión  social,  contan  con
capacidade e posibilidades de inserción e normalización.

CENTRO DE  ATENCIÓN SOCIAL CONTINUADA
Descrición: centro aberto nun horario complementario ao resto dos recursos sociais municipais,  para atender aquelas
situacións de emerxencia, no que se oferta servizos de atención a necesidades básicas e/ou urxentes.

UNIDADE DE RÚA 
Descrición: servizo de intervención en medio aberto. Destinado a persoas sen fogar que se atopan en situación de rúa.

UNIDADE DE HIXIENE
Descrición: a unidade de hixiene comprende servizo de lavandaría, ducha, e consigna .
Horario: para persoas que non están aloxadas no albergue ou piso de acollida será :

Persoas usuarias do comedor: 13:00 a 15:00 h, de luns a venres.
Persoas non usuarias doutros servizos ou programas: 11:30 a 12:30 e 16:30 a 17:30, de luns a venres.

PROGRAMA SEREOS-SÍSIFO

• Enderezo: Trasladouse a súa ubicación a unha unidade móvil situada  na rúa Jacinto Benavente, esquina rúa A Paz
• Teléfono: 698 119 803
• Horario: 9.30 a 11.00 e de 16:00 a 18:00 horas. Sábados de 9.00 a 11.00

correo- e: sisifo@fundacionerguete.org
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Descrición: programa de reducción de dano para personas con problemática de consumo de drogas. Proporciónase atención e
valoración da problemática social dos usuarios, derivación aos servizos sociais municipais e aos dispositivos asistenciais socio-
sanitarios.  Punto  de  intercambio  de  material  preventivo  (intercambio  de  xiringas,  preservativos).  Calor-café.   Equipo  de
intervención en medio aberto. 

PROGRAMA DE AUTOAXUDA PARA PERSOAS CON VIH “O IMAN”

• Teléfono:  986 482 750
• Enderezo: Pintor Colmeiro 9 

Descrición: grupo de autoaxuda para persoas con VIH-SIDA da unidade asistencial de drogodependencias CEDRO. Programa
integrado por persoas usuarias, profesionais, e colaboradoras, especialmente dirixido á atención das persoas en situación de
exclusión social. Proporciona información, asesoramento, e acompañamento. Formación de mediadores. Accións de divulgación
e sensibilización comunitaria.

CONSELLO MUNICIPAL DE COOPERACION INTERNACIONAL E S OLIDARIEDADE

Descrición:  o Consello  Municipal  de  Cooperación  Internacional  e  Solidariedade  é  un  órgano  colexiado  permanente  de
participación e punto de encontro entre o Concello de Vigo e as persoas e asociacións sen ánimo de lucro que traballan no
ambito da cooperación internacional e a solidariedade entre os pobos. O seu regulamento foi aprobado o 27 de xullo de 1994
polo Pleno da Corporación Municipal e modificado o 29 de setembro de 2008.

CONVENIOS ONGS

Descrición: a concellería  mantén convenios coa Fundación Banco de Alimentos, Hermanos Misioneros dos Enfermos Pobres,
Asociación  Vida  Digna  e  Afan,  atendendo  ao  interese  social  dos  distintos  servizos  e  proxectos  que  realizan  e  a  súa
complementariedad coa oferta municipal de servizos sociais. Convocatoria anual de subvencións co obxecto de fomentar as
actividades das asociacións e e entidades no ámbito dos servizos sociais.
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PLAN DE INCLUSIÓN LABORAL

Descrición: desenvolve actuacións para incidir  sobre os dous eixos do mercado laboral.

Sobre a demanda: realiza proxectos formativos e laborais coas persoas perceptoras dde RISGA para apoiar a súa incorporación
ao mercado de traballo.

Sobre a oferta: contacta coas diferentes empresas e organismos da cidade que precisan de contratación de persoal para
proporcionarlles posibles candidatos/as

Dirixido a:  persoas perceptoras de RISGA

Forma de acceso: a través da T.S. de zona

14



PLAN MIGRACIÓNS E CONVIVENCIA DE VIGO 2009-2013

Os seguintes programas e servizos responden á aprobación do 1º Plan das migración e convivencia intercultural de Vigo (2009-
2013).

OFICINA MUNICIPAL DAS MIGRACIÓNS

•  Enderezo: Martínez Garrido 21, interior.
•  Teléfono: 986 442 356
•  Horario:  9:00 a 13:00

 
Descrición: ofrece un servizo de información no ámbito da estranxería de carácter integral destinado a persoas estranxeiras e
emigrantes retornados. Tramita, entre outros asuntos, os expedientes de inclusión social nos procedementos de arraigamento,
os informes de vivenda para a reagrupación familiar e as prestacións extraordinarias do retorno.

SERVIZO DE INFORMACIÓN E ATENCIÓN MULTILÍNGÜE
Descrición:  servizo de tradución telefónica que pode ser usado por  todos/as os profesionais  do Departamento de Servizos
Sociais.

SERVIZO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL
Descrición: servizo orientado á xestión de conflitos que pretende servir de ponte entre a poboación estranxeira é a sociedade de
acollida para familias derivadas polos servizos sociais de atención primaria ou centros escolares

CONSELLO MUNICIPAL DAS MIGRACIÓNS DO CONCELLO DE VI GO
Descrición: órgano colexiado permanente de participación social nesta materia, que ten carácter consultivo e asesor. Realiza
informes e, no seu caso, propostas con relación ás cuestións relativas ás súas competencias.
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OUTROS RECURSOS MUNICIPAIS

CONCELLERÍA DE IGUALDADE

Oficina de Igualdade  

Enderezo: praza do Rei, 1. 1º andar. 36202 Vigo. 
Teléfono: 986 810 284 / Fax: 986 430 082 
Correo electrónico: ofi.muller@vigo.org/ Web: igualdadevigo.org 
Horario: de luns a venres de 8:00 a 15:00h. 

Teléfono da Muller  986 293 963 (24 horas),
Casa de Acollida Mulleres Maltratadas
Centro de Información dos Dereitos da Muller

CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Servizo de Atención Cidadá

Enderezo: praza do Rei 1, 2º andar, 36202 VIGO 
Teléfono Oficina: 986 810 100 
Teléfono Información:010 
Correo electrónico: Oficina: ofi.acidada@vigo.org  / Información: 010@vigo.org 

Ofrécelle á cidadanía a posibilidade de resolver as súas dúbidas, obter información actualizada e precisa, evitando desprazamentos
innecesarios ata as dependencias municipais, mediante a utilización do teléfono ou do correo electrónico.

VALEDOR DO CIDADÁN

Enderezo: Policarpo Sanz 15, 36202 Vigo
Teléfono: 986 430 047 / Fax: 986 227 774

As queixas ou denuncias que se dirixan ao Valedor do Cidadán serán formuladas nun escrito, pola propia persoa interesada, e no
prazo máximo dun ano, que contará a partir do momento no que se coñezan os feitos que a motivan. As actuacións que acheguen
queixas perante o Valedor do Cidadán serán gratuítas para a persoa interesada sen que sexa necesaria a asistencia de letrado ou
procurador. Admitida a queixa, o Valedor do Cidadán promoverá a oportuna investigación sumaria e informal para o esclarecemento
dos seus presupostos e informará á persoa interesada dos resultados.
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RECURSOS DAS ENTIDADES COLABORADORAS
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ASOCIACIÓN FREIJEIRO DE AXUDA AO NECESITADO - AFAN

DATOS PARA O CONTACTO

Enderezo: Pastora, 44;  36210 VIGO
Teléfonos: 986 413 890 – 606 986 619
Fax: 986 244 784
Correo electrónico: asociacionafan@hotmail.com

Horario: De luns a venres, a partir das 16 horas

Responsable de programas: José Luis Álvarez Alonso

PROGRAMAS

PROGRAMA REPARTICIÓN DE ALIMENTOS
Descrición: entrega de alimentos básicos a familias. As persoas beneficiarias selecciónanse logo da súa solicitude. A entrega realízase 2
veces ao mes. A repartición realízase, previa cita, os xoves a partir das 16 horas.

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE FROITAS E HORTALIZAS
Descrición: distribución de excedentes de froitas e hortalizas, provenientes da Unión Europea, a outros centros benéficos rexistrados polo
FOGGA, que participan no financiamento do programa. A entrega realízase en función das necesidades de cada centro, e do volume de
persoas atendidas.

PROGRAMA DE ROUPEIRO
Descrición: entrega de roupa para cubrir necesidades básicas das familias. Atención de luns a venres, a partir das 16 horas.

PROGRAMA DE VALES DE AXUDA PARA NECESIDADES BÁSICAS
Descrición:  co obxecto de resolver  problemas urxentes derivados  de recibos  de aluguer,  luz,  auga,  medicamentos,  cueiros,  alimentos
infantís. Cada caso valórase individualmente. Atención de luns a venres, a partir das 16 horas.

PROGRAMA CAMPAÑA DE NADAL
Descrición: entrega de xoguetes ás nenas e nenos das familias atendidas.
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ASOCIACIÓN SAN CAYETANO

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Vázquez Varela, nº 54, 2ºC;  36204 VIGO
Teléfonos: 986 435 176 
Fax: non dispón
Correo electrónico: marisa_otero@yahoo.es

Horario: Luns, mércores e venres, de 17:00 a 19:00 horas

Responsable de programas: Paz del Palacio

PROGRAMAS

PROGRAMA DE ALIMENTOS
Descrición: entréganse alimentos procedentes da Comunidade Europea, do Banco de Alimentos de Vigo e adquiridos pola asociación. Cita
previa (1vez/mes).

PROGRAMA DE ROUPEIRO
Descrición: Entréganse, previa cita, roupas e útiles procedentes de doazóns particulares, os luns, mércores e venres, de 17:00 a 20:00
horas.

20



ASOCIACIÓN VIDA DIGNA

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Vázquez Varela 21, baixo;  36204 VIGO
Teléfonos: 986 417 931 / 618 994 015
Fax: 986 417 931
Correo electrónico: vidadignavigo@hotmail.com

Horario: de luns a venres, de 10 a 15 horas

Responsable de programas: Voluntarios de Vida Digna.

PROGRAMAS

PROGRAMA DE BOLSA DE ALIMENTOS 
Descrición: proporcionar a familias con escasos recursos unha bolsa de alimentos básicos con periodicidade quincenal. Horario: entrega de
documentación luns de 9 a 15 horas/ Reparto luns de 11:30 a 14:30 horas. 

PROGRAMA ROUPEIRO E MOBLES/UTENSILIOS PARA FAMILIAS  
Descrición: proporcionar roupa para a cobertura de necesidades básicas de vestido e mobiliario de segunda man para o fogar, a familias con
escasos recursos.  Horario:  Repartición  os  luns,  de  17:00 a  19:00 horas.  A subministración de mobles e  utensilios  realízase segundo
doazóns.

PROGRAMA “PEQUEÑINES” 
Descrición:.  cobertura  de  necesidades  básicas  de  alimento,  hixiene  e  vestido  dos  nenos.  Cada  quincena,  entrégase  roupa,  cueiros,
alimentación, mobiliario..., na medidas das posibilidades. Horario: repartición os luns, de 17:00 a 19:00 horas. 

PROGRAMA BOLSA DE ALIMENTOS PARA PERSOAS SEN FOGAR 
Descrición: subministración dunha bolsa de alimentos básicos, que non precisan cociña, a persoas sen fogar. Horario: mércores de 10:30 a
12:30 horas. 

PROGRAMA ROUPEIRO DE RÚA 
Descrición: subministración de roupa para a cobertura das necesidades básicas de vestido a persoas sen fogar, incluíndo mantas, roupa de
abrigo no inverno, sacos de durmir, friameiras, cantimploras e mochilas. Horario: mércores de 10:30 a 12:30 horas. 
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PROGRAMA COMEDOR SOCIAL 
Descrición: ofrécese comida quente as fins de semana (sábados e domingos) e algunhas datas do Nadal, a persoas sen recursos (non
exclusivamente persoas sen fogar). Facilítase información sobre recursos propios e doutras entidades. Expídese un cartón-vale trimestral. 
Horario: sábados e domingos de 13:00 a 14:00 horas. Dirección: Purificación Saavedra, 52 Baixo. Vigo 

PROGRAMA CLASES DE ESPAÑOL
Descrición: aprendizaxe e mellora do idioma. Grupos adaptados ao nivel, durante o curso académico. Proporciónase libro, CD e diploma
acreditativo. Horario: luns de 19:00 a 21:00 horas. 

PROGRAMA EN ACTIVO 
Descrición: elaboración de curriculum vitae, cartas de presentación, acceso a internet e teléfono.  Horario: xoves de 10:00 a 14:00 horas.

OUTROS
Descrición:  Disponse de prazas para a realización de traballos  en beneficio da comunidade,  voluntariado,  e cooperación internacional
(Guinea Ecuatorial).
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CÁRITAS DIOCESANA DE TUI-VIGO

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: avda García Barbón 124, baixo; 36201 VIGO
Teléfonos: 986 443 310
Fax: 986 223 170
Correo electrónico: caritas.cdtui-vigo@caritas.es

Horario atención: de 09:00 a 14:00 horas

Responsable Acción Social: Marta Alonso-Lamberti

PROGRAMAS

PROGRAMA DE PRIMEIRA ACOLLIDA
Descrición:  atención social  a familias,  a través dun traballo  personalizado no que se acolle,  informa,  orienta,  deriva,  acompaña e -en
ocasións-  se apoia economicamente a persoas e  familias  que se achegan a Cáritas con distintas situacións  e demandas.  Se atende
unicamente con cita (Tlf. 986443310 ou na mesma sede de 9:00 a 13:00h).

SERVIZO DE EDUCACIÓN FAMILIAR
Descrición:  traballo  personalizado  con  familias.  Formación,  orientación  e  acompañamento  en  cuestións  de  economía  doméstica,
organización do fogar, habilidades sociais, educación e coidado dos fillos/as. Para empregar este servizo a familia ten que ser derivada por
algunha traballadora social de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo.
 
PROGRAMA DE ORIENTACIÓN LABORAL E EMPREGO.
Descrición: orientación laboral e acompañamento personalizado na busca de emprego. Formación e intermediación con empresas. Para
acceder a este Programa a persoa ten que ser derivada por algunha traballadora social de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo.

PROGRAMA DE SAÚDE.
Descrición: atención social  e acompañamentos en temas de saúde a persoas en situación de exclusión social  que teñen engadido un
problema de saúde (saúde mental,  VIH, adiccións etc). Unicamente se atende con cita (Tlf. 986443310 ou na mesma sede de 9:00 a
13:00h).
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SERVIZO ASESORÍA XURÍDICA.
Descrición: para acceder a este servizo é necesaria cita (Tlf. 986443310 ou na mesma sede de 9:00 a 13:00h). Horario: mércores e venres
de 11:00 a 14:00h. 

SERVIZO DE APOIO PSICOLÓXICO.
Descrición: para acceder a este programa a persoa ten que ser derivada por algunha traballadora social de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo.
Horario: martes de 9:00 a 15:00h. 

PROGRAMA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA E VOLUNTARIADO
Descrición:  acompañamento,  coordinación  e  formación  das  Cáritas  Parroquiais.  Captación  e  xestión  do  voluntariado.  Actividades
informativas e de sensibilización coa comunidade en xeral.

CÁRITAS PARROQUIAIS: servizos de acollida e outras actividades.
Descrición: na actualidade 68 equipos de Cáritas Parroquiais. Formados por 471 persoas voluntarias. Nalgúns casos, acompañados por
persoal técnico de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo. Nos últimos anos, está a facer un importante esforzo por consolidar e fortalecer a rede de
Cáritas Parroquiais,  tentando que sexan a primeira  referencia  para as  persoas  que se  achegan a  Cáritas.  Tamén está  a realizar  un
importante esforzo para que as Cáritas Parroquiais dispoñan de servizos de acollida organizados que permitan a acollida e seguimento das
persoas  e  familias,  tentando  ir  máis  alá  da cobertura  das  necesidades  básicas.  Todo  isto  co  apoio  e  coordinación  entre  as  Cáritas
Parroquiais e a Cáritas Diocesana.

PARROQUIA TELÉFONO DÍAS DE ATENCIÓN

A NOSA SEÑORA DO ROCÍO
Vilagarcía de Arousa 11 - 36209 Vigo

986 298 568
986 211 222

Acollida: martes e xoves
Roupeiro: xoves
Promoción social: de Luns a Xoves
Formación usuarios/as: 2º martes de mes
Traballadora social: 1º e 3º martes de mes

A NOSA SEÑORA DAS NEVES e  SANTO
IGNACIO DE LOIOLA
Avda de Galicia 37 - 36207 Vigo

986 376 393 Acollida: luns de 11:00 a 13:00h.
Con cita previa (entrega de citas os luns 11:00 a 13:00h.)

SANTA MARTA
Portante 24, baixo - 36210 Vigo

986 203 153 Acollida: luns 16:00 a 18:00h
Alimentos: 1º martes de mes 16:00 a 18:00h
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PARROQUIA TELÉFONO DÍAS DE ATENCIÓN

A NOSA SEÑORA DA SOIDADE
Feliciano Rolán 8  - 36203 Vigo

986 411 773 Acollida: xoves (quincenalmente) 10:30 – 13:00h

A NOSA SEÑORA DO CARME
Paseo padre Lorenzo s/n – 36210 Vigo

986 299 350
986 291 859
986 233 182

Acollida: mércores  18:30- 19:30h
Roupeiro: mércores  18:30 – 19:30h
Apoio escolar: mércores  17:30 -019:00h.

A SAGRADA FAMILIA
Avda.Camelias  66 Bajo – 36211 Vigo

986 212 076 Acollida: cada 15 días 18:00 a 20:30h.

SAN PEDRO DE MATAMÁ
Apartado 5198 - 36200 Vigo

986 236 390 Acollida e roupeiro: cando o solicitan 

SAN MIGUEL DE OIA
Arquitecto Comingues 17 - 36390 Vigo

986 460 768 Acollida: Cando é preciso
Roupeiro: Todos os xoves 17:00-19:00h
Alimentos: 3º xoves de mes 17:00 – 19:00h

SANTA MARÍA DE VIGO (COLEXIATA) 
Praza da Colexiata - 36202 Vigo 

986 432 260 Acollida: cando aparecen os casos
Roupeiro: martes e mércores 17:00 a 20:00h
Alimentos:  2º  martes  (9:30-13:00h)  e  2º  venres  de  mes  (15:00-
18:00h.)

SAN SALVADOR DE CORUXO
Carrasqueira Interior 4 B - 36212 Vigo

986 490 859 Acollida: mércores 16:30-19:00h
Roupeiro: mércores 16:30-19:00h
Alimentos: 2º mércores de mes 16:30-19:00h

MARÍA AUXILIADORA
Rondo de Don Bosco 6  - 36202 Vigo

986 435 140 Acollida:  moves 10:00 a 12:30h, con cita previa (citas no mesmo
horario)
Roupeiro: luns e mércores 10:00 – 11:30h.

SAN MARTÍÑO DE COIA
Plaza Consolación 9 – 36208 Vigo

986 231 035 Acollida, roupeiro e outros servizos: 
mércores e menres 18:00-20:00h

SANTO ANDRÉS DE COMESAÑA
Camino Matamá PAZO 51 - 362213 Vigo

986 292 844 Acollida: calquera día

A NOSA SEÑORA DA PAZ
Gaivota 9 - 36205 Vigo

986 261 771 Acollida: martes 16:00 – 18:00h
Roupeiro: martes 16:00 – 18:00h
Clases apoio escolar 17:00 – 19:00h

25



PARROQUIA TELÉFONO DÍAS DE ATENCIÓN

MARÍA NAI DO BO PASTOR
Vázquez Varela 15 Bajo - 36204 Vigo

986 419 322 Acollida: mércores 17:00 – 19:00h
Alimentos: 1º día hábil de mes

O SAGRADO CORAZÓN DE XESÚS
Rosalía Castro 56 - 36201 Vigo

986 434 489 Acollida: xoves 17:00 -  19:00h

O CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
Honduras 7 - 36204 Vigo

986 410 715 Acollida: luns pola tarde e xoves pola mañán.

SANTIAGO O MAIOR
García Barbón 31 - 36201 Vigo

986 432 806 Cando o solicitan

STA. EULALIA DE ALCABRE
Avenida da Atlántida, 112 - 36208 Vigo 

986 241 124 Acollida e outros servizos: tódolos días 18:00h.

STO. CURA DE ARS
Aragón 205 – 36206 Vigo

986 372 979 Acollida: 2º e 4º mércores 10:00 – 12:00h
Con cita previa. (as citas entréganse no mesmo horario)
Roupeiro: luns e xoves 11:00 – 13:00h

SAN FRANCISCO XAVIER
Crisantemo, 10 – 36207 Vigo

986 379 404 Acollida:  martes  19:00  –  21:00h.  Con  cita  previa  (as  citas
entréganse no mesmo horario.)

NOSA SRA. PERPETUO  SOCORRO
Lalín 3 -  36209 Vigo

986 237 145 Acollida: 1º e 3º xoves. 9:30- 12:00h
Roupeiro: 1º e 3º xoves. 10:00 – 11:00h.

SAN MIGUEL DE BOUZAS
Sebastián Elcano 29 – 36208 Vigo

986 231 732 De luns a venres. 18:00- 21:00h.

SAN XOSÉ OBREIRO E STA. RITA
Vazquez Varela 54 – 36204 Vigo

986 414 637 Acollida, roupeiro. En horario despacho parroquial.
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CRUZ VERMELLA

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Rúa Ecuador 16;  36203 VIGO
Teléfonos: 986423666
Fax: 986423684
Correo electrónico: vigo@cruzroja.es

Horario: de luns a xoves, de 09:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas. Venres, de 09:00 a 14:00 horas

Responsable de programas: Mª Isabel Otero Soto

PROGRAMAS

PROGRAMA SEN TEITO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
Descrición: persigue mellorar a situación das persoas sen fogar desde unha perspectiva de atención integral, promovendo que o suxeito/a
sexa axente activo do seu propio cambio e/ou desenvolvemento, mediante a detección das necesidades de intervención, o asesoramento
individualizado, a derivación ao recurso máis axeitado, o seguimento, a coordinación permanente cos centros e servicios da rede social e
sanitaria, e a oferta de actividades educativas e de ocio. Trabállanse as áreas socio-educativa, formativo-ocupacional, ocio e tiempo libre,
educación para a saúde, emprego, capacitación profesional e habilidades laborais.

CAMPAÑA “AGORA MÁIS CA NUNCA”
Descrición:  preténde ofrecer respostas integrais aproveitando a coordinación entre os nosos plans de intervención social e de emprego,
incorporando ademais novos proxectos. Neste contexto, creouse a páxina web www.agoramaisquenunca.org coa que se pretende usar as
novas tecnoloxías e o poder das redes sociais para axudar ás persoas. Grazas a esta ferramenta, podemos cubrir necesidades materiais
con doazóns tanto de bens materiais como económicos, de particulares e/ou empresas.

IN
FA

N
C

IA

PROXECTOS CONSISTE EN PERFIL DESTINATARIOS/AS

1. PREVENCION DA EXCLUSIÓN
ESCOLAR EN TEMPOS DE CRISE 

Facilitar  aos  nenos  e  nenas  de  familias  en
dificultade  social,  o  acceso  aos  materiais  e
servizos  relacionados  coa  educación  na súa
etapa  obrigatoria.  Entrega  de  paquetes  de
material escolar. 

Pertencer  a  familias  en  situación  de  risco  social
(ingresos por baixo do limiar da pobreza relativa).
Ser  derivado  por  servizos  sociais,  centros
educativos,  proxectos  de  CR,  etc.  (Presentando
informe sobre o seu rendemento escolar).
Nenos/as  e  mozos  de  entre  6  e  16  anos  que
presentan  dificultades  no  proceso  de  ensino-
aprendizaxe  e  na  adherencia  a  procesos
formativos.

2.  PROMOCIÓN DO ÉXITO ESCOLAR
Incidir  nos  factores  de  índole  persoal  e  da
contorna que condicionan a escolaridade e o
éxito dos nenos e nenas en dificultade social.
Ofertar apoio escolar aos menores.

27



A
P

O
IO

 S
O

C
IA

L
PROXECTOS CONSISTE EN PERFIL DESTINATARIOS/AS

3. ALIMENTOS PARA A SOLIDARIDADE Facilitar  o acceso á alimentación de persoas
en situación de extrema vulnerabilidade

Persoas maiores con responsabilidades familiares:
maiores  de  65  anos  en  situación  de  risco  de
pobreza e exclusión e ás que se sumaron membros
da súa familia en situación de desemprego e con
cargas familiares (fillos, netos ...)

Persoas  paradas  longa  duración:  persoas  que
levan máis dun ano en situación de desemprego e
que se atopan nunha situación de risco de pobreza
e exclusión.

Persoas de familias con todos membros en paro

Persoas sen fogar

Persoas  afectadas  pola  crise  socioeconómica  en
xeral

4.  SOPORTE A FAMILIAS EN RISCO
DE EXCLUSIÓN SOCIAL POLA CRISE

Facilitar  que  as  persoas  en  situación  de
extrema  vulnerabilidade  manteñan  unhas
condicións  de  habitabilidade  e  hixiene
saudables.  Para  iso,  poderase  participar  en
talleres de consumo responsable e hábitos de
hixiene.  Tamén  se  realizarán  entregas  de
material  hixiénico,  vestiario  e  /  ou  produtos
farmacéuticos.

E
M
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O

PROXECTOS CONSISTE EN PERFIL DESTINATARIOS/AS

5. ITINERARIOS SOCIOLABORAIS CON
MOZOS/AS DE BAIXA CUALIFICACIÓN

Mellorar a empleabilidade e as oportunidades
laborais  de  mozas  en  risco  de  exclusión  no
mercado de traballo, con respostas a medida. 

Persoas novas de entre 18 e 30 anos.
Baixa ou nula cualificación profesional.
Sen  experiencia  laboral,  ou  que  só  tiveran
experiencia  laboral  en  sectores  afectados  pola
crise  
Abandono  escolar  prematuro  ou  fracaso  escolar
Mozos pertencentes a familias con todos os seus
membros afectados pola crise
Que  estean  buscando  o  seu  primeiro  emprego.
Con interese por formarse e traballar.

6. ACOMPAÑAMENTO CARA AO
EMPREGO A PERSOAS P.L.D. E A

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE
EXCLUSIÓN

Acompañar  a  través  da  orientación  e  o
asesoramiento  na  procura  de  emprego  a
persoas desempregadas e familias en paro en
situación de risco. Axudas para a procura de
emprego.

Persoas paradas de longa duración:  persoas que
levan máis dun ano en situación de desemprego e
que se atopan nunha situación de risco de pobreza
e exclusión.
Persoas de familias con todos membros en paro 
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EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Ronda de Don Bosco, nº 9, interior-baixo  36202 VIGO
Teléfonos: 986 220 284 
Fax: 986 220 284
Correo electrónico: galicia@emaus.com

Horario de atención:  De luns a venres, de 11:00 a 13.15 horas

Responsable programas: Mª Juncal Blanco Granado

PROGRAMAS

PROGRAMA TESELA DE DINAMIZACIÓN DE COMPETENCIAS SOC IOPERSONAIS E ACOMPAÑAMENTO SOCIAL.
Descrición:  Facilitar  a inclusión  socio-laboral  a  persoas  en situación e/ou risco  de exclusión  social,  mediante  o  desenvolvemento  das
competencias sociopersoais e hábitos prelaborais. Inclúe itinerarios formativos e tItorías individuais. Posibilidade de prácticas en empresa.

PROGRAMA ROL  PARA A INSERCIÓN SOCIAL E EMPODERAMENT O DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
Descrición: contribuír á promoción e inserción social das persoas afectadas por diferentes formas de exclusión, fomentando a adquisición de
maiores niveis de autonomía persoal e a capacidade de participación no medio social. Promóvese o adestramento das actividades da vida
diaria para aumentar a autonomía persoal mediante a simulación dunha actividade produtiva e o desempeño de diferentes roles. Facilítase
orientación e acompañamento, en coordinación coa rede de servizos sociais municipais e outros axentes de intervención social.

SERVIZO DE ACOMPAÑAMENTO Á INCLUSIÓN
Descrición: este servizo pretende ser un recurso a disposición de todas aquelas persoas que se atopan en situación ou grave risco de
exclusión social  mediante a oferta dun amplo abano de actuacións e servizos orientados a acompañar as persoas no seu proceso de
capacitación para xerar e empregar coñecementos e recursos de maneira activa e eficaz que lles permitan superar as barreiras que dificultan
a súa participación activa na sociedade, tomar o control das súas vidas e acadar unha mellora global da súa calidade de vida. A finalidade do
servizo resúmese en dous obxectivos: 1) Facilitar a mellora da autonomía e funcionamiento social das persoas en situación de exclusión
social. 2) Promover o seu mantemento e inclusión na comunidade co maior grao posible de normalización e calidade de vida.
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FUNDACIÓN PROVINCIAL BANCO DE ALIMENTOS

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Camiño da Moaiania Nave 1-3 Sárdoma  36214 Vigo
Teléfonos: 986 263 022 
Fax: 986 263 022
Correo electrónico: banlimenvigo@yahoo.es

Horario: de luns a venres, de 09:00  a 13:30 horas
Responsable programas: Pedro Pereira Carballo

PROGRAMAS

PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS
Descrición: o Banco de Alimentos é unha institución sen ánimo de lucro que busca alimentos gratuítos, os almacena, clasifica e distribúe a
centros asistenciais que teñen como fin axudar a xente necesitada e que teñan asinado un acordo co Banco. Atende centros oficiais e
privados, relixiosos e laicos, católicos, protestantes ou de calqueira outra relixión. O Banco de alimentos non entrega nunca alimentos a
particulares
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FUNDACIÓN CASA DA CARIDADE DE VIGO – FOGAR SAN JOSÉ

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: San Francisco, nº 69 - 36202 VIGO
Teléfonos: 986 436 369 – 986 436 352 – 686 928 604
Fax: 986 438 533
Correo electrónico: casacaridadvigo@terra.es – oviedohc@yahoo.es

Horario: de luns a domingos, en función de cada programa

Responsable programas: Ascensión García Blanco

PROGRAMAS

PROGRAMA COMEDOR DA ESPERANZA
Descrición: servizo de comedor os 365 días do ano. Atención de luns a domingos, a partir das 12:30 horas.

PROGRAMA DE ROUPEIRO
Descrición: proporcionar roupa ás persoas que o necesiten. Atención os luns, mércores e venres de 10.00  a 12.00

PROGRAMA DE DUCHAS
Descrición: facilitar a hixiene básica. Proporciónanse esponxas desbotables, toallas, etc. Dispoñible os luns, mércores e venres de 10,00 a
12,00 horas

OUTROS
Axudar e informar ás persoas transeuntes
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HERMANOS MISIONEROS DE LOS ENFERMOS POBRES

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Avenida de Galicia, nº 160;  36216 VIGO
Teléfonos: 986 451 885 
Fax: 986 453 519
Correo electrónico: hmdlep@hermanosmisioneros.org

Horario: de luns a venres, de 09:15 a 14:00

Responsable programas: Celestino Iglesias Martínez

PROGRAMAS

PROGRAMA CASA DE REPOUSO A NOSA SEÑORA DA SAÚDE
Descrición: casa de acollida para homes de 18 a 65 anos, con recursos económicos insuficientes, cunha doenza física e/ou psíquica, con
discapacidade leve ou moderada, problemas de dependencia do alcol e problemas de autoxestión de medicación pautada. Proporciona
aloxamento  en  réxime  de  pensión  completa,  lavandaría,  roupeiro  e  barbería,  con  atención  sanitaria,  psicolóxica,  e  social.  Talleres
ocupacionais e actividades lúdicas. Orientación laboral e itinerarios de inserción. 154 prazas. Persoal técnico e voluntarios. Copagamento.

PROGRAMA ALBERGUE A NOSA SEÑORA DA SAÚDE
Descrición: aloxamento en réxime de media pensión para homes e mulleres maiores de 18 anos sen recursos económicos. Tempo de
permanencia limitado a dez días con prórrogas en situacións especiais. Lavandaría, roupeiro e barbería a demanda. Atención sanitaria e
social.  38 prazas para homes e 12 prazas para mulleres en pensión completa.  Horario:  inverno: entrada de 17:00 a 21:00 (con cea).
Verán (desde 1 xuño): entrada antes das 17:00, con cea. De 17:00 a 21:00, sen cea.

PROGRAMA CASA DA ESPERANZA
Descrición: casa de acollida para apoio a procesos terapéuticos. Para homes de 18 a 65 anos, con recursos económicos insuficientes,
drogodependentes con adecuada adherencia aos tratamentos. Aloxamento en réxime de pensión completa, lavandaría, roupeiro e barbería,
con atención sanitaria, psicolóxica, e social. Talleres ocupacionais e actividades lúdicas. Orientación laboral e itinerarios de inserción. 12
prazas. Persoal técnico e voluntarios. Copagamento.
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LA SAL DE LA TIERRA

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Rúa Manuel Castro, nº 9;  36210 VIGO
Teléfonos: 986 290 162 
Fax: 986 290 162
Correo electrónico: salvigo@outlook.com

Horario: de luns a venres, de 13:00 a 14:00

Responsable programas: Apolinar Soliño González e José Luis Moracho Cupido

PROGRAMAS

PROGRAMA COMEDOR
Descrición: proporcionanse comidas ao mediodía

TALLER DE COSTURA E PATCHWORK
Descrición: tres tardes a semana. Responsable Mayca Cantalejo

OUTROS
Descrición: información, axuda e seguimento personalizado de problemáticas detectadas nas persoas asistentes ao comedor social.

33



MÉDICOS DO MUNDO

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Illas Baleares 15, baixo;  36203 VIGO
Teléfonos: 986 484 301 – 630 980 081
Fax: 986 484 301
Correo electrónico: vigo@medicosdelmundo.org

Horario: De luns a xoves, de 08:00 a 15:00 e de 15:30 a 17:30 
Os venres, de 08:00 a 15:30

Responsable programas: Patricia Torrado Silva

PROGRAMAS

AREA DROGAS E SEN FOGAR

SERVIZO INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA
Descrición: intervencións individualizadas para facilitar e mellorar o acceso aos recursos sanitarios e sociais normalizados. Inclúe avaliación
social, información e asesoramento, derivación a outros recursos e coordinación posterior, seguimento, acompañamento, mediación, apoio
para a tramitación de documentos, entre outras actuacións. En calor e café: luns, mércores e venres 08.30-12.30h 

CALOR E CAFÉ SERVIZO HIXIENE PERSOAL E LAVANDERÍA
Descrición: proporciona un espazo de referencia para a interacción entre iguais que facilita a intervención de profesionais. Inclúe sala de
encontro, xantar, servizo de lavadora e secadora, duchas, materiais de hixiene persoal (cepillos de dentes, máquinas de afeitar, xabón,
compresas, etc), e servizo de barbería. Lévase a cabo os luns, mércores e venres, de 08:30 a 12:30 horas.

SERVIZO INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA EN RÚA
Descrición: establece contacto activo con potenciais persoas usuarias, no seu medio habitual.  Proporciona información sobre oferta de
programas e intervención no medio aberto en función da problemática detectada. Accións de acompañamento e mediación comunitaria. De
luns a venres polas mañás

SERVIZO de PREVENCIÓN E INTERCAMBIO DE MATERIAL PRE VENTIVO
Descrición: promove o desenvolvemento de condutas preventivas mediante o consello, a formación e o intercambio de material preventivo.
Inclúe preservativos, cremas lubricantes, tubos e “boquillas” para o consumo hixiénico de drogas.
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EDUCACIÓN PARA A SAÚDE CON AXENTES DE SAÚDE
Descrición: fomenta a adquisición de coñecementos, habilidades e actitudes para establecer cambios de condutas para a promoción da
saúde, a redución do dano e a adherencia aos tratamentos. Talleres formativos, formación de axentes de saúde entre iguais, coordinación
con recursos sanitarios, entrega de materiais de hixiene e prevención.

PROGRAMA AULA DE HABILIDADES SOCIAIS
Descrición: promove o establecemento de relacións empáticas e de mutuo respecto. Talleres sobre aspectos psico-emocionais, atención
individualizada, atención a parellas. Intervencións individuais e grupais.

VIHTALÍZATE
Descrición: grupo de autoaxuda de persoas que viven coa VIH, cunha organización mínima, que un día ou dous por semana (sesións
grupais) tratan temas de interese relacionados coa VIH. As sesión grupais terán unha duración mínima de 90 minutos, e serán no local de
Médicos do Mundo Vigo e cun horario estable.

MOBILIZACIÓN SOCIAL COMUNITARIA E DENUNCIA SOCIAL
Descrición:  participación  en  plataformas,  foros,  xornadas  e  congresos,  contacto  cos  medios  de  comunicación,  celebración  de  “Días
internacionais”, publicación de estudos e investigacións, denuncia social, asemblea permanente de persoas en situación de exclusión social
para coñecer, debater e compartir testemuños sobre situacións de vulnerabilidade e poder canalízar a mobilización social.

ÁREA   DE   PROSTITUCIÓN  

UNIDADE MÓBIL
Descrición: dispositivo para desenvolver estratexias de achegamento. As e os profesionais e voluntarios do equipo de Inclusión Social de
Médicos do Mundo-Galicia, visitan mensualmente as zonas das cidades onde se exerce a prostitución de rúa. En Vigo traballa na zona da
Ferraría, onde se dá unha prostitución de bares abertos durante o día. En horario nocturno, trasládase  á zona do porto (Xacinto Benavente,
Garciá Olloqui e zona de Bouzas), onde se atende a mulleres, transexuais e homes que traballan na rúa.

ESPAZO FIXO DE ATENCIÓN
Descrición: acolle as derivacións que se realizan dende a Unidade Móbil e permite desenvolver unha atención máis estruturada e completa.
Ofrécese mateial preventivo de redución do dano, talleres de saúde, sexo máis seguro, prevención de enfermidades, e habilidades sociais,
realización de tests rápidos de VIH, atención telefónica 24 horas, derivación e aconpañamento a outros recursos e coordinación cos servizos
sociais e sanitarios de referencia. Aténdese no local da rúa íllas Baleares 15, baixo,  de 17:00 a 19:00 h)

ATENCIÓN EN CLUBS E PISOS
Descrición:  visitar  os  clubs  e  pisos permite  traballar  alí  mesmo coas  mulleres  que  exercen  a  prostitución,  facilita  unha  dinámica  de
intervención máis personalizada, o diálogo e a participación nas sesións. O feito de coñecerse e traballar xuntas facilita a comunicación nos
talleres e o manexo posterior da información entre elas.Localizar a este colectivo, informalos dos recursos sociais e sanitarios existentes na
zona, e permítenos intervir directamente sobre os seus problemas para palialos no seu lugar de traballo.
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MISIÓN EVANXÉLICA URBANA DE VIGO

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Ramón Nieto 275, baixo  36205.VIGO
Teléfonos: 667 577 270 – 688 011 949
Fax: 
Correo electrónico: meuvigo@gmx.es

Horario: De luns a mércores, de 17:00 a 20:00 horas

Responsable programas: David Junquera Romero

PROGRAMAS

PROGRAMA DE ALIMENTOS
Descrición: entréganse alimentos procedentes do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) e do Banco de Alimentos de Vigo. Cita previa
(1vez/mes).

PROGRAMA DE ROUPA E MOBLES/UTENSILIOS
Descrición: Entréganse roupas, mobles e utensilios procedentes de doazóns particulares, previa cita.
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REMAR - GALICIA

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Menéndez Pelayo 28, baixo;  36211 VIGO
Teléfonos: 659 704 315 
Fax: 986 336 082
Correo electrónico: remarvigo@gmail.com

Horario: Os martes, de 17:00 a 18:00

Responsable programas: P Pedro Naves Busto (Persoa de contacto: Fernando Núñez)

PROGRAMAS

PROGRAMA JOSÉ: REPARTICIÓN DE ALIMENTOS
Descrición: repartición gratuíta de alimentos frescos a familias necesitadas
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SIERVAS DE JESÚS DE LA CARIDAD

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Urzáiz nº 60;  36205 VIGO
Teléfonos: 986 415 016 
Fax: non dispón
Correo electrónico: non dispón

Horario:  de luns a sábado, de 17:30 a 18:00 horas

Responsable programas: Irmá Beatriz Herrero Gallego

PROGRAMAS

PROGRAMA DE BOCADILLOS
Descrición: elaboración e repartición de bocadillos. Aténdese na rúa Urzáiz, nº 60, de luns a sábado, de 17:30 a 18:00 horas.
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SOCIEDADE SAN VICENTE DE PAUL

DATOS PARA CONTACTO

Enderezo: Palencia, nº 26, Bajo;  36205 VIGO
Teléfonos: 986 262 843 
Fax: 986 262 843
Correo electrónico: consejovigossvp@gmail.com

Horario: de luns a venres, de 09:00 a 14:00 horas

Responsable programas: Humberto González Vázquez

PROGRAMAS

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA XENERALIZADA
Descrición:  asistencia alimentaria e,  en casos excepcionais,  dinerarias para necesidades do fogar familiar  como recibos de auga, luz,
aluguer,  compra de medicamentos....  a  todas  as  persoas  sen excepción  a  través  do contacto persoal,  para  procurar  a  integridade e
dignidade humana. Estamos en sete parroquias de Vigo (San Pablo, Corazón de María, Inmaculada, Santa Teresa, Santa Cristina, Fátima e
Santa Clara). Cada parroquia ten un día para a repartición de alimentos e atención persoal

PROGRAMA DE TALLER PRELABORAL DE COCIÑA 
Descrición: elaboración de pratos típicos españois destinado a persoas inmigrantes co obxectivo de facilitarlles a súa integración laboral.
Impártense clases os martes e xoves en horario de 19,00 a 21,00 horas. A duración do curso adoita ser de tres meses. A comida elaborada
repártese entre as/os alumnas/ de o curso. Ao remate de cada curso entrégase un certificado acreditativo e unha bolsa para gastos de
transporte e outros.

PROGRAMA RASTRILLO DE CARIDADE 
Descrición: atender ás persoas dándolles a roupa que necesitan, de luns a venres en horario de 10:00 a 12:00 horas. Cada peza véndese a
0,50 céntimos, agás nos casos que nos mandan das parroquias ou das distintas asociacións benéficas como Cáritas, Cruz Vermella... que
non se lles cobra nada.

PROGRAMA CONSULTORÍA LEGAL 
Descrición: asesoría legal para persoas en exclusión social
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OUTROS RECURSOS DE INTERESE

AYUVI

Enderezo: Ramón Nieto nº 403, 2º 36205 Vigo (Autobuses: Líñas 11, 15A, 15B, 15C, 31)
Teléfonos: 986 252 952
Fax:
Correo electrónico:  tsayuvi@telefonica.net
Horario: luns a venres de 09.00-14.00/ 17.00-20.00
Responsable programas: Rosa Castromil

AYUVI  é unha asociación sen ánimo de lucro que dende 1985 dedícase ao apoio integral de nais xestantes e/ou lactantes con dificultades.
Atende a mulleres embarazadas e con fillos/as ata os tres anos. Ofrece preparación para o parto, cursos de formación, grupos de autoaxuda,
técnicas de búsqueda de emprego, apoio familiar, psicolóxico e legal, roupa bebés e outras axudas, previa valoración e visita domiciliaria.

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR

A Fundación Juan Soñador é unha iniciativa da familia salesiana que centra os seus proxectos en menores, mozos/as, familias e
persoas inmigrantes en risco de exclusión social. Entre outros, encóntrase o programa Teranga Galicia

Enderezo:   Ronda Don Bosco nº43, bajo 36202 VIGO
Teléfono: 886 116 485
Correo electrónico:  terangavigo@fundacionjuans.org

Horario: mañás: luns a venres de 10-13:30.
tardes: luns a xoves de 17- 19:30

Responsable de Programa: Noelia 

PROGRAMA TERANGA
Descrición:  Destinado a persoas inmigrantes  en risco de exclusión  social,  empadroadas en Vigo,  maiores  de 18 anos ou de 16 con
autorización materna ou paterna.  Ofrece acollida,  lugar de encontro, asesoramento, formación,  mediación laboral,  bolsa de emprego e
sensibilización.
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DESTINATARIOS ENTIDADE DIRECCIÓN REQUISITOS HORARIO DÍAS

ALBERGUES

Poboación en
situación ou risco de
exclusión social

Centro inclusión e
emerxencia social
municipal
Tlf:986294280

R/ Marqués de
Valterra nº 6

1ª vez:: certificado de ingresos
(Xunta, Inem, Seguridad social),
si nón declaración xurada 

20:30 a 21:00h

10 días consecutivos (10
días fora para poder volver e
dependendo de
dispoñibilidade plaza)

Hnos. Misioneros
dos Enfermos
Pobres de Teis
Tlf. 986451885

Avda. Galicia nº
160

Sólo homes en albergue.
Mulleres en  pensión completa

Inverno:  entrada de 17:00 a
21:00 (con cea)
Verán (desde 1 xuño) : entrada
antes das 17:00, con cea. De
17:00 a 21:00, sin cea.

10 días cada mes

COMEDORES

Poboación en
situación ou risco de
exclusión social

Centro Inclusión e
emerxencia social
municipal

R/ Marqués de
Valterra nº 6

Certificado de ingresos.

Comidas
Ceas (sólo para alberguistas.)

13:00 a 14:00
14:00 a 15:00

5 días consecutivos (5 fora
para poder volver
dependendo de
dispoñibilicade de praza).
sábados e domingos 70
plazas, por orde de chegada

Misioneras del
Silencio
Tlf. 986436997

R/ Urzáiz nº 39
13:00

De luns a venres.
Pecha  fines de semana e
festivos.

Comedor de la
Esperanza
Tlf. 986436369

R/ San Francisco
nº 69 12::15

De luns a sábado.
Domingos e festivos,
bocadillo.

Sal de la Tierra
Tlf. 986465200

R/ Manuel de
Castro nº9 bajo 13:30 y 14:30 De luns a venres

Vida Digna
Tlf. 986417931

R/ Purificación
Saavedra nº 52
(Teis)

13:00 Sábados e domingos

BOCATEO
Poboación en
situación ou risco de
exclusión social

Sereos-Sísifo R/Elduayen nº11 So para usuarios de programa
de reducción de danos

09:30 a 11:00h
17:00 a 19:00h

De luns a sábado
De luns a venres

Vida Digna
Tlf. 986417931

R/Vázquez Varela
21

Derivación da traballadora
social do Concello. 18:00 a 19:00 Luns, mércores e venres 

Siervas de Jesús
Tlf. 986 415 016 R/ Urzáiz nº 60 17:30 a 18:00h De luns a sábado

CALOR E 

CAFÉ

Poboación en
situación ou risco de
exclusión social

Médicos del Mundo
Tlf. 986484301

R/Islas Baleares nº
15

Pers. en sit. exclusión social, en
situación de rúa e  participantes
de programa de reducción de
danos

8:30 a 12:30h Luns, mércoles e venres
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DESTINATARIOS ENTIDADE DIRECCIÓN REQUISITOS HORARIO DÍAS

SERVIZOS DE
HIXIENE

Poboación en
situación ou risco de
exclusión social 

Centro Inclusión e
Emerxencia social
municipal.

R/ Marqués de
Valterra nº 6

Non usuarios doutros servizos:

Usuarios de comedor:

11:30 a 12:30h / 16:30 a 17:30

13:00 a 15:00
Luns a domingo

Médicos del Mundo
Tlf. 986484301

R/Islas Baleares nº
15

Pers. en sit. exclusión social, en
situación de rúa e  participantes
de programa de reducción de
danos .

8:30 a 12:30h Luns, mércores y venres.

Comedor de la
Esperanza
Tlf. 986436369

R/ San Francisco
nº 69 Duchas 10:00 a 12:00h Luns, mércores y venres.

LAVANDERIA

Poboación en
situación ou risco de
exclusión social

Centro de Inclusión
e emerxencia
municipal.
Tlf: 986294280

R/ Marqués de
Valterra nº 6

Non usuarios doutros servizos:

Usuarios de comedor: 

11:30  a 12:30  / 16:30 a 17:30

13:00 a 15:00 De luns a venres

Médicos del Mundo
Tlf. 986484301

R/Islas Baleares nº
15

Pers. en sit. exclusión social, en
situación  de rúa 8:30 a 12:30h Lunes, mércores e venres

PERRUQUERÍA
Poboación en
situación ou risco de
exclusión social

Médicos del Mundo
Tlf. 986484301

R/Islas Baleares nº
15

Pers. en sit. exclusión social, en
situación de calle y consumo
sustancias.
Por orden de llegada.

10:00h mércores

CONSIGNA Poboación en
situación ou risco de
exclusión sociall e
sen teito

Centro Inclusión e
Emergencia social
municipal.
Tlf: 986294280

R/ Marqués de
Valterra nº 6

Non usuarios doutros servizos:

Usuarios de comedor: 

11:30  a 12:30  / 16:30 a 17:30

13:00 a 15:00
10 días.

ROUPEIRO

Poboación en
situación ou risco de
exclusión social

Centro de incluisón
e emerxencia
municipal
Tlf: 986294280

R/Marqués de
Valterra 6

10:00 a 12:00h Luns, mércores y venres

Comedor de la
Esperanza
Tlf. 986436369

R/ San Francisco
nº 69

Parroquias Consultar listado
Cáritas 
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