PROGRAMAS FORMATIVOS
LABORAIS DE ENTIDADES DO PLDA

11 de marzo de 2016

VIGO EMPREGA
FINALIDADE: Destinado ao desenvolvemento de obras de
interese social e municipal, destinado á inserción
sociolaboral, no que se valoran diversos aspectos sociais,
económicos, persoais, etc.
ÁMBITO ACTUACIÓN: Ámbito municipal
SERVIZOS/ACTIVIDADES: Contratos de 6 meses a xornada
completa, previstas 222 contratacións.
PERFIL BENEFICIARIO/A: Demandantes de emprego.
MODO DE ACCESO: As persoas candidatas son pre seleccionadas polo SPEG, posteriormente desenvolverán
unha proba ante un tribunal composto por personal
municipal.
RESPONSABLE PORGRAMA: Equipo directivo do programa

CONCELLO DE VIGO

CONTACTO: útil.oficina@vigo.org - Teléfono: 986 810100
Ext.- 1868

OBRADOIRO EMPREGO VIGO CAPACITA II
FINALIDADE: Promover entre o alumnado os coñecemento
da seguridade e hixiene e protección ambiental no sector da
hostalaría. Coñecer os métodos de preelaboración e
conservación de alimentos. Divulgar as diversas Técnicas
culinarias existentes, servizo en restaurante.
ÁMBITO ACTUACIÓN: Ámbito municipal
FORMACIÓN: Especialidade
“Restaurante e Bar”.

“Cociña”

e

PERFIL BENEFICIARIO/A: Demandantes de emprego
MODO DE ACCESO: As persoas candidatas son seleccionadas
polo SPEG, e posteriormente unha comisión mixta XuntaConcello realiza unha selección dos candidatos interesados.
DURACIÓN E Nº PARTICIPANTES: 6 meses, 23 personas
participantes.
DIRECTORA: Begoña Echgaray

VIGO INTEGRA III

CONTACTO: oevigocapacita@gmail.com

FINALIDADE: Programa integrado para o emprego, destinado
a promover a inserción laboral das persoas beneficiarias,
fomentar a participación dos colectivos en risco de exclusión
en accións de orientación, información, formación.

SOL (ORIENTACIÓN LABORAL)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Ámbito municipal
SERVIZOS/ACTIVIDADES: Dotar ás persoas usuarias do
Programa das estratexias, habilidades e destrezas necesarias
a través das distintas accións do proxecto, para unha boa
busca activa de emprego, incrementando a súa autonomía e
motivación.
Adoptar mecanismos adecuados ás necesidades persoais que
permitan salvar obstáculos que dificultan a inserción laboral..
PERFIL
BENEFICIARIO/A:
persoas
desempregadas,
preferentemente perceptores de prestacións, e facendo
especial fincapé na mocidade con idade ata 30 anos e
persoas desempregadas como consecuencia dunha crise
empresarial.
MODO DE ACCESO: As persoas candidatas son pre seleccionadas polo SPEG, e posteriormente orientadores/as
laborais do servizo de DLE, realizan unha selección dos/as
candidatos interesados
RESPONSABLE PROGRAMA: Sonia Martínez
CONTACTO: sonia.martinez@vigo.org - Teléfono: 986 810

100 Ext: 1927

“Hostalaría”,

FINALIDADE: Aportar un servizo integral no que se
combinen políticas de emprego e inserción. Pensadas para
dar resposta a aquelas persoas que desexen mellorar o seu
emprego, reconducindo a súa carreira profesional. Consiste
nunha serie de actuacións coas que se pretende dar
resposta ás persoas usuarias do servizo.
LOCALIZACIÓN SERVIZO:
Oficinas administrativas da
Concellaría ou Centro Local de Emprego e das Ocupacións.
SERVIZOS: Entrevista ocupacional. Diagnóstico condicións
empleabilidade e derivación programas emprego Concellaría
(se procede) ou ás entidades da contorna con programas de
formación ou emprego.
PERFIL BENEFICIARIO/A: persoas desempregadas da cidade
con interese en recibir información, apoio e asesoramento
no proceso de busca de emprego.
RESPONSABLE PORGRAMA: Ana Mouriz
CONTACTO: pme.coordinacion@vigo.org
Teléfono: 986810100 Ext.- 1932

FOMENTO DO EMPREGO:

Convocatorias

de axudas para o fomento do emprego en
entidades sin ánimo de lucro.
FINALIDADE: fomentar o emprego, co fin de reforzar a
capacidade de autoorganización das entidades asociativas e
posibilitar o fortalecemento do tecido social e a promoción
de calidade de vida e benestar social da cidadanía.
ÁMBITO ACTUACIÓN: Ámbito municipal.
ACCESO AXUDA: Réxime de concorrencia competitiva, de
axudas económicas ás entidades sen ánimo de lucro que
operen no movemento veciñal, social, sindical, comunidades
de montes, entidades empresariais e deportivas, constituídas
legalmente como tales para o fomento do emprego entre a
veciñanza de Vigo.
XEFE SERVIZOS: Paco Orúe

CONCELLO DE VIGO

CONTACTO: paco.orue@vigo.org - Teléfono: 986 810 236

Programa de Colaboración XuntaConcello para persoas perceptoras de
RISGA
FINALIDADE: subvencionar os custos salariais totais por un
periodo de contratación subvencionable de 7 meses, nunha
xornada de traballo do 75% como máximo e nunca inferior ao
50%, para persoas perceptoras de RISGA, cunha antiguedade
mínima de 6 meses como perceptoras da axuda.
PERFIL BENEFICIARIO/A: persoas desempregadas inscritas no
Servizo Público de Emprego de Galicia como persoas
demandantes non ocupadas. Preferencia, en todo caso, as
persoas perceptoras da Risga que teñan asignado un
proxecto de inserción de carácter laboral e os maiores de 25
anos e os que teñan cargas familiares.
MODO ACCESO: As candidaturas veñen derivadas desde o
SPEG, a selección lévase a cabo mediante tribunais
compostos por persoal municipal.
DIRECTOR: Carlos Juncal
CONTACTO: util.direccion@vigo.org - Teléfono: 986 810 100
Ext: 1869

Domicilio: Praza do Rei, 1
36202 - Vigo
Teléfono: 986 810 100

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN E ASESORAMENTO PARA A
FORMACIÓN E A INCORPORACIÓN LABORAL
FINALIDADE: Facilitar e mellorar o acceso dos/das pacientes aos servizos, programas e
recursos de formación e emprego.

UAD CEDRO CONCELLO DE VIGO

SERVIZOS/ACTIVIDADES: Deseño de proxectos personalizados de inserción laboral, que
abarcan desde a potenciación da formación e a capacitación laboral hasta o seguimento na
procura activa de emprego. Para isto, establécese unha coordinación e cooperación con
diversas ofertas e institucións sociais que operan na comunidade, potenciando e
optimizando os recursos existentes e reforzando as redes sociais.
PERFIL BENEFICIARIO/A: pacientes da UAD CEDRO Concello de Vigo.
MODO DE ACCESO: Maioritariamente mediante derivación interna por parte
doutros/doutras profesionais da UAD, e a través da inclusión do/da paciente na Unidade de
Día do servizo.
RESPONSABLE PROGRAMA: Teresa Salvadores – Traballadora Social.
CONTACTO: teresa.salvadores@vigo.org - Teléfono: 986 48 27 50.

UAD CEDRO
Dirección: Calle Pintor Colmeiro 9,
36211 Vigo.
Teléfono: 986 482 750
Fax: 986 483 019

FUNDACIÓN ÉRGUETE - INTEGRACIÓN

PROGRAMA INCORPORA

PROGRAMA ITINERE

FINALIDADE: Inserción Laboral

FINALIDADE: Atención e seguimento de persoas

ÁMBITO ACTUACIÓN: Nacional, no noso caso autonómico, a
través das Entidades Sociais que forman o Grupo Incorpora
Galicia, IGAXES-3, FEAFES, COGAMI, APES ASOCIACIÓN, CRUZ
VERMELLA LUGO, CRUS VERMELLA OURENSE, FUNDACIÓN
JUAN SONADOR E A FUNDACIÓN ÉRGUETE-INTEGRACIÓN.

privadas de liberdade ou en proceso de excarceración para a
súa incorporación social e laboral.
ÁMBITO ACTUACIÓN: Pontevedra, Ourense e A Coruña.

SERVIZOS/ACTIVIDADES: Asesoramento a beneficiarios/as na
procura de emprego, intermediación con empresas, xestión
de ofertas e candidatos/as, capacitación técnica.
Asesoramento a empresas en RSE, prospección mercado
empresarial.

SERVIZOS/ACTIVIDADES: Servizo de Orientación Laboral
dentro de Centro Penal para persoas penadas e desde a
entidade social para as persoas en proceso de excarceración,
liberados condicionais e liberados. Talleres de procura de
emprego e alfabetización dixital. Formación ocupacional
dentro dos centros penais da Lama (Pontevedra), Teixeiro (A
Coruña), Pereiro de Aguiar (Ourense).

PERFIL BENEFICIARIO/A: Demandantes de emprego ou
empregados/as a tempo parcial en situación de risco de
exclusión social

PERFIL BENEFICIARIO/A: home ou muller. Motivados/as para
a procura laboral e realización de accións formativas. Non
haber impedimentos para incorporación a mercado traballo.

MODO DE ACCESO: Contactar con responsable programa
para derivación de posibles beneficiarios/as.

MODO DE ACCESO: Contactar con responsable programa
para derivación de posibles beneficiarios/as.
RESPONSABLE PORGRAMA: María Rodríguez Lago

RESPONSABLE PORGRAMA: Silvia Fernández Fuentes
CONTACTO: e-mail: incorpora@fundacionerguete.org
Teléfono: 986 253 176 ext 130

-

INCLUSIÓN SOCIAL
FINALIDADE: Incrementar as oportunidades de inserción no
mercado de traballo das persoas con especiais necesidades
económicas e dificultade para atopar emprego, a través da
sua cualificación profesional.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Vigo e Comarca.
SERVIZOS/ACTIVIDADES: Formación en habilidades básicas e
sociais, formación ocupacional, prácticas en empresas,
elaboración de IPI e seguimento.
PERFIL BENEFICIARIO: Persoas con necesidades económicas,
desempregadas e con dificultades de acceso ao mercado
laboral.
MODO DE ACCESO: Contacto con responsable para posibles
derivacións.
RESPONSABLE PROGRAMA: Soledad Costas Román

CONTACTO: e-mail: itinerevigo@gmail.com - Teléfono: 986
253 176 ext 101

EMPRESA DE INSERCIÓN CORMO INTEGRAL S.L.U.
FINALIDADE: Integración socio-profesional de persoas en
situación de exclusión ou risco de estalo.
ÁMBITO ACTUACIÓN: Provincia de Pontevedra, centrada en
Vigo e a súa área metropolitana
SERVIZOS: servizos de xardinaría, ambientais e forestais,
prestados a Administración, Organismos públicos e
particulares.
PERFIL BENEFICIARIO/A: home ou muller en situación de
procura de emprego que teñan dispoñibilidade para traballar.
Capacidade para traballar en exterior baixo condicións
meteorolóxicas adversas con maquinaria pesada e para
desenvolvemento de traballo con esforzo físico.
MODO DE ACCESO: Entrevista de traballo tras oferta de
emprego
RESPONSABLE PROGRAMA: Charo González Costas
CONTACTO: e-mail: eil@cormointegral.es
Teléfono: 680401771

CONTACTO: e-mail: erguete.pfi@gmail.com
Teléfono: 986 253 176 ext 103

FUNDACIÓN ÉRGUETE - INTEGRACIÓN

PROGRAMA CIBER EMPREGO

PROGRAMA COIDADORES/AS
BARRIO

FINALIDADE: facilitar o acceso ás novas tecnoloxías da
información e comunicación a colectivos especialmente
desfavorecidos en risco ou situación de exclusión para facilitar a
súa procura de emprego e formación no uso do TIC.

FINALIDADE: por unha parte prestar un servizo á
cidadanía máis vulnerable e con maiores dificultades e,
incorporar ao mercado laboral a persoas en situación
ou risco de exclusión social.

ÁMBITO ACTUACIÓN: localizado en Vigo, aberto a persoas
procedentes de calquera municipio da provincia que se
acheguen a el.
SERVIZOS/ACTIVIDADES: servizo de orientación laboral a
persoas que estean en procura activa de emprego a través de
Internet, mediante a creación de contas de correo electrónico,
elaboración de Curriculum Vitae, cartas de presentación,
impresión de cartas e CV, e altas nos portais de emprego/ETT;
formación, a nivel de iniciación, no manexo do computador,
programas de ofimática básicos e Internet.
PERFIL BENEFICIARIO/A: persoas en procura activa de emprego
ou interesadas na realización de accións formativas en
informática.
MODO DE ACCESO: os particulares poden dirixirse ao servizo
directamente, as persoas procedentes doutras entidades
sociais, deberán ser derivadas polos seus profesionais de
referencia tras contactar coa persoa responsable de programa
(vía teléfono ou e-mail)
RESPONSABLE PROGRAMA: Ana Mª Pascual Hermida
CONTACTO: e-mail: ciberemprego@gmail.com - teléfono: 986
253 176, extensión 121

SERVIZO DE ASESORAMENTO PARA O
AUTOEMPREGO (S.A.P.A)

ÁMBITO ACTUACIÓN: situado nas zonas de Bouzas,
Casco Vello, Coia, O Calvario, Teis e Travesas.
SERVIZOS/ACTIVIDADES: acompañamento na rúa ás
persoas maiores que estean soas ou con dificultades
para camiñar ou desenvolverse. Acompañamento
médico e axuda a comprender as súas indicacións.
Saídas a camiñar ou facer recados diarios, como ir á
compra, á farmacia, ao banco. Visitas domiciliarias sen
entrar no fogar, Recados de artículos básicos cando a
persoa non pode saír da casa. Apoio para tramitar
axudas de dependencia e outras. Recoller suxerencias
e queixas veciñais acerca das vías públicas. Informar e
pór en contacto con outras entidades que podan
prestar servizos que a persoa precise.
COMO ACCEDER AO SERVIZO: a través da Fundación
Érguete – Integración. Chamando ao 010 do Concello
de Vigo. Falando cos/as coidadores directamente na
rúa ou chamando aos teléfonos de contacto.

CONTACTO:
Bouzas/Coia: coidadoresbouzas@gmail.com –
698180023
Casco Vello: coidadorescascovello@gmail.com
698189530
O Calvario: coidadorescalvario@gmail.com –
698189539
Teis: coidadoresteis@gmail.com – 698189532
Travesas: coidadorestravesas@gmail.com - 698180840

FINALIDADE: Información e asesoramento personalizado de
todos os aspectos relacionados coa creación de empresa ou
autoemprego.
ASESORAMENTO: elección forma xurídica trámites
administrativos e de constitución elaboración Plan de
empresa - mellor financiamiento para o proxecto -información
sobre as distintas axudas e subvencións existentes para
incentivar a creación de empresa.

Domicilio: Avd. Martínez Garrido, 21 –
interior (36205) – Vigo
Telf.: 986 253 176 - Fax: 986 263 297
Web: www.fundacionerguete.org

PROGRAMA TAREA. Colaborador especial do Servizo Público

ALBORADA. Asociación ciudadana de lucha contra la droga.

de Emprego de Galicia
FINALIDADE: Proporcionar á persoa o apoio necesario para non caer no
desánimo ante a situación de inactividade laboral. Facilitar a adquisición
de hábitos de organización e constancia, sexa no ámbito laboral,
formativo ou de tempo libre. Mellorar a cualificación profesional ou
adquirir unha preparación para o exercicio doutras profesións. Adquirir
novas informacións, técnicas e habilidades para unha mellor adaptación
aos cambios do mundo actual. Conseguir unha maior satisfacción e
seguridade tanto persoal como profesional.
ÁMBITO ACTUACIÓN: localizado en Vigo, aberto a persoas procedentes
de calquera municipio da provincia que se acheguen a el.
SERVIZOS/ACTIVIDADES:


Programa de apoio ao estudo

Proba libre de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria. Probas
de acceso a Ciclo Superior e a Ciclo Medio. Exame de Celga 1 e Celga 2.
Competencias crave nivel I e II.


Programas de apoio á utilización das novas tecnoloxías.

Iniciación á informática e internet: manexo a nivel básico dun
computador. Curso de procura de emprego utilizando internet. Curso
de networking, ferramentas da web 2.0 na procura de emprego


Charlas-coloquio: nas instalacións de ACLAD Alborada ou en
recursos educativos, culturais...

PERFIL BENEFICIARIO/A: Pacientes Alborada
MODO DE ACCESO: Cita previa
RESPONSABLE PROGRAMA: María Besada
CONTACTO: orientación@alborada.org – Telf: 986 224 848

VERDEAR.

Programa educativo, ocupacional e emprendemento

en agricultura ecolóxica.
FINALIDADE: Promover as competencias básicas en agricultura
ecolóxica, as habilidades laborais e sociais necesarias para o acceso ao
mercado de traballo no medio peri urbano vigués.
ÁMBITO ACTUACIÓN: A horta está ubicada na cidade de Vigo.
SERVIZOS/ACTIVIDADES:
PERFIL BENEFICIARIO/A: condicións físicas, psíquicas e habilidades
sociais mínimas para establecer unas relación axeitadas en grupo e na
realización das tarefas adaptadas a súa capacidade e competencia.
Respetar as normas do programa e, ter una actitude positiva e
responsable ante o traballo.
MODO DE ACCESO: pacientes ACLAD Alborada, beneficiario/a de alguna
entidade integrante do PLDa mediante solicitude ao Director de
Alborada, onde se faga constar os datos de contacto da persoa e o
motivo da mesma, acceso mediante cursos formativos e actividades
programadas, programas de voluntariado do Concello de Vigo.
RESPONSABLE PROGRAMA: Manuel Rodríguez Iglesias.
CONTACTO: Manuel.Rodriguez.Iglesias@sergas.es

Teléfono: 661641808
c.e

Domicilio: Calle Isaac Peral, 6 bajo
(36201) – Vigo
Telf.: 986 224 848 – Fax: 986 224 236
Web: www.alborada.org

PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL OEDEM.
Centro colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia.
FINALIDADE: facilitar a inserción laboral das persoas con enfermidade
mental a través de accións de información, orientación, formación,
intermedicación laboral e apoio para o mantemento do posto de
traballo.
MODO DE ACCESO: Contactando directamente coa Delegación de
FEAFES en Vigo.
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Manuel Juncal
Dentro deste programa trabállase en diferentes actiuacións e programas
específicos dependendo dos perfís das persoas ben concreto e sempre
desde unha derivación interna a través do OEDEM:


Programa INCORPORA. Baséase na prospección no mercado
laboral de empresas, tarefas de seguemento e titorización en
todo o proceso de integración laboral, dirixidas a facilitar o
acceso ao mercado laboral de traballadores/as procedentes de
colectivos especialmente fráxiles.
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Isabel Seguín.



PRÁCTICUM: Programa de Prácticas non Laborais en Empresa
Ordinaria e CEE. Busca o achegamento entre empresa e
persoa en busca de emprego.
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Patricia Vázquez.

Saúde Mental

FEAFES GALICIA.



Programa Integrado de Empleo EM-PREGATE. Programa
específico con actividades formativas, asesoramento laboral,
titorías de emprego, prácticas non laborais en empresa, etc.,
no que se pretende conseguir a inserción laboral dun grupo de
15 demandantes de emprego con discapacidade por EM.
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Isabel Seguín.



ECA (Empleo con apoyo). Accións de orientación e
acompañamento individualizado en e para o traballo, teñen
por obxecto facilitar a adaptación social e laboral das persoas
traballadoras con discapacidade en empresas do mercado
ordinario de traballo.
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Isabel Seguín.



PROGRAMA XUNTOS SOMOS CAPACES (Fundación MAPFRE),
Programa para a integración laboral de persoas con
discapacidade: os beneficiarios son persoas con discapacidade
mental en situación de desemprego. O programa ofrece ás
empresas interesadas integrar a persoas con discapacidade
apoio durante o proceso de intermediación e adaptado ás súas
necesidades, cun servizo de asesoramento integral e gratuíto
de acompañamento.
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Isabel Seguín



Programa de desenvolvemento de habilidades sociais e
prelaborais para PEM en situación ou risco de exclusión
social. Accións de formación centradas na mellora da
competencia social e relacional vinculada ao entorno
principalmente
laboral.
Traballanse
aspectos
de
desenvolvemento ante a busca de empregoa nivel de:
Motivación, Actitude na busca de emprego, Formas de busca
de emprego e Competencias persoal de cara a incorporación
laboral.
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Manuel Juncal

Delegación Vigo - FEAFES Galicia
Domicilio: Rúa Serafín Avendaño, 18baixo. Oficina 11. 36201 Vigo.
Telf. 986 48 57 79 -Fax. 986 4857 84
E mail: feafesvigo@feafesgalicia.org

PROGRAMA SERVIZO DE ACOLLIDA, ORIENTACIÓN E FORMACIÓN PARA
O EMPREGO.
FINALIDADE: dotar a persoa das competencias e ferramentas necesarias para
acadar os resultados esperados: que o emprego sexa unha opción real para
todos.
ÁMBITO DE ACTUACIÓN: Ámbito municipal.
SERVIZOS/ACTIVIDADES: O programa de Emprego desenvolve un traballo
conxunto coa persoa participante. Traballamos a través de Itinerarios
consensuados de Inserción nos que se pretende. Os itinerarios poden constar de
Orientación Laboral e/ou a participación en accións formativas. Traballamos a
mellora e o fomento da empregabilidade, a inclusión social e a igualdade.

.

CÁRITAS DIOCESANA TUI – VIGO

PERFIL BENEFICIARIO/A: atoparse en idade laboral, ter un coñecemento básico
do idioma (suficiente para poder manter unha entrevista), estado de saúde que
permita a búsqueda de emprego e o mantemento do mesmo.
MODO DE ACCESO: As persoas atendidas dende o noso servizo acuden na súa
maioría derivadas por servizos de Cáritas (Diocesana ou Parroquiais), a través
doutros servizos e entidades sociais (previa presentación de folla de derivación) e
por iniciativa propia (previo estudo da situación persoal).
PROFESIONAL DE REFERENCIA: Inmaculada Tombilla
CONTACTO: empleo@caritastui-vigo.org - Teléfono: 986 443 310

Domicilio: Avd. García Barbón, 104 –
Vigo
Teléfono: 986 443 310
Web: www.caritas.es/tuivigo/

Documento elaborado pola Comisión de
Incorporación Social do PLDA de Vigo

Marzo 2016

