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CONCELLO DE VIGO
SERVIZO DE POLÍTICA SOCIAL

“CEDRO” UNIDADE ASISTENCIAL
DE DROGODEPENDENCIAS

Praza do Rei, s/n
36202 Vigo
Tlf.: 986 810 288
Fax: 986 810 153
oﬁ.bensocial@vigo.org

Rúa Pintor Colmeiro, 9
36211 Vigo
Tlf.: 986 482 750
Fax: 986 483 019
cedro@vigo.org

CIIES: CENTRO INTEGRAL DE
INCLUSIÓN E EMERXENCIA SOCIAL
DO CONCELLO DE VIGO
R/Marqués de Valterra, 6
(Entrada por R/Jacinto Benavente)
36202 Vigo
Tlf.: 986 294 280

OFICINA TÉCNICA DO PLDA
EQUIPO DE PREVENCIÓN
Rúa Quintela, 31
36209 Vigo
Tlf.: 986 276 008
plda.vigo.org
plda@vigo.org

ENTIDADES COLABORADORAS
“ARELA” CENTRO DE
INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN MEDIO ABERTO
R/ Ernesto Lecuona, nº 11, baixo
36205 Vigo
Tel/Fax. 986 212 537
arela@arela.org

CÁRITAS DIOCESANA DE TUI
- VIGO

EMAÚS
FUNDACIÓN SOCIAL

“ÉRGUETE” ASOCIACIÓN DE
AXUDA AOS TOXICÓMANOS

FEAFES
GALICIA

Ronda de D. Bosco, 9,
(interior-baixo) 36202- Vigo
Tlf./Fax: 986 22 02 84
galicia@emaus.com
www.emaus.com

Avda. Martínez Garrido, 21 int.
36205 Vigo
Tlf.: 986 250 240 / 986 252 580
Fax: 986 267 017
erguete@erguetevigo.org

Rúa Seraﬁn Avendaño, 18
baixo, Oﬁcina 11- 36201 Vigo
Tlf.: 986 485 779
Fax: 986 485 784
feafesvigo@feafesgalicia.org

FUNDACIÓN
ÉRGUETE - INTEGRACIÓN

HERMANOS MISIONEROS
DE LOS ENFERMOS POBRES

“INCLÚE” ASOCIACIÓN PARA
PERSOAS CON PATOLOXÍA DUAL

MÉDICOS DO MUNDO
VIGO

Avda. Martínez Garrido, 21 int.
36205 Vigo
Tlf.: 986 253 176
Fax: 986 263 297
funderguete@terra.com

Avda. de Galicia, 160
36216 Teis, Vigo
Tlf.: 986 451 885 / 986 452 100
Fax: 986 453 519
hmdlep@hermanosmisioneros.org

R/ García Barbón 48, Local 3
36201 Vigo
Tlf.: 886 126 182
Móvil urxencias: 698 188 207
info@inclue.es

Rúa Illas Baleares, 15 baixo
36203 Vigo
Tlf.: 986 484 301
vigo@medicosdelmundo.org

“ALBORADA” UNIDADE
ASISTENCIAL DE
DROGODEPENDENCIAS
Rúa Isaac Peral 6
36201 Vigo
Tlf.: 986 224 848
Fax: 986 224 236
alborada@alborada.org

“AMAINA” ASOCIACIÓN PARA A
PROMOCIÓN DA SAÚDE

CIS: CENTRO DE INSERCIÓN
SOCIAL CARMEN
AVENDAÑO-OTERO
Avda. de Madrid, 106
36214 Vigo
Tlf: 986 417 411
Fax: 986 411 760

C/ Marín 1. A.V. Camiño Vello de Coia
36209 Vigo
Tfno: 620 873 366
Fax: 986 125 101
asociacionamaina@gmail.com

Avda. García Barbón, 104 baixo
36201 Vigo
Tlf.: 986 443 310
Fax: 986 223 17
caritas.cdtui-vigo@caritas.es

PLAN COMUNITARIO
DE TEIS

Rúa Coutadas, 59
36207 Vigo
Tlf.: 986 281 670
Fax: 986 281 670
planteis@yahoo.es
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CONCELLO DE VIGO
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Praza do Rei, s/n
36202 Vigo
Tlf.: 986 810 288
Fax: 986 810 153
oﬁ.bensocial@vigo.org

CONCELLO DE VIGO
SERVIZO DE POLÍTICA SOCIAL
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.
Rueiro: http://hoxe.vigo.org/pdf/social/rueiro3.pdf

DISTRIBUCIÓN 17 UTS
CMSS
CONCELLO

COIA

PRINCESA

RIVERA ATIENZA

TEIS

NOME UTS

DIRECCIÓN

CORREO – E

CITA PREVIA

SUR

Praza do Rei nº 1

oﬁ.bensocial@vigo.org

986 810 288

CASTRELOS
COIA
LITORAL
BALAIDOS-COMESAÑA
INDUSTRIA

Rúa Quintela nº 31

oﬁ.coia@vigo.org

986 298 118

oﬁ.cascovello@vigo.org

986 438 492

Avda. Martínez
Garrido nº 21

oﬁ.mgarrido@vigo.org

986 280 301

Dr. Corbal nº 21

oﬁ.teis@vigo.org

986 273 606

CASCO-VELLO
O CASTRO
CENTRO
AREAL
INDEPENDENCIA
LAVADORES
RIVERA ATIENZA
CALVARIO
CABRAL-CANDEÁN
TEIS
TRAVESÍA

Praza da Princesa nº 7

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.
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CONCELLO DE VIGO
SERVIZO DE POLÍTICA SOCIAL

Praza do Rei, s/n
36202 Vigo
Tlf.: 986 810 288
Fax: 986 810 153
oﬁ.bensocial@vigo.org

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 asistenciais e económicos, propios e doutras administracións: RISGAs,
Axudas de Inclusión 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.

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

SERVIZOS ESPECÍFICOS MUNICIPAIS PARA PERSOAS EN RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMAS PARA A EXCLUSIÓN
SOCIAL SEVERA

- Programa REDEss
- Centro Integral de Inclusión e Emerxencia Social (CIIES)
- Programas Sereos-Sísifo
- 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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UNIDADE ASISTENCIAL DE
DROGODEPENDENCIAS “CEDRO”

Rúa Pintor Colmeiro, 9
36211 Vigo
Tlf.: 986 482 750
Fax: 986 483 019
cedro@vigo.org

Prestación de programas de tratamento especíﬁcos para drogodependientes.
Coordinación con outras entidades, institucións e administracións para a asistencia de
urxencias sociais e de procesos de incorporación social de drogodependientes.
Actividade sobre o medio para coñecer, motivar ao tratamento, e reducir o dano en colectivos
de consumidores alleos á rede asistencial.
Participación en niveis de coordinación e organización no noso ámbito local (Plan Local de
Drogodependencias e outras Adiccións de Vigo) e autonómico (Plan de Trastornos Adictivos
de Galicia).
Horario de atención ao público:
- De luns a venres de 8:30 a 14 horas e de 15:30 a 20:30 horas
- Horario de verán: do 15 de xuño ao 15 de setembro, de 8:30 a 13:30 horas e de 15:30 a
19:30 horas

DISPOSITIVOS
- Unidade Asistencial de Drogodependencias.
- Unidade de Día.

PROGRAMAS
UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS
- Programa de información, orientación e acollida.
- Programa de tratamento libre de drogas.
- Programa de tratamento con antagonistas opiáceos (Naltrexona).
- Programas de tratamento con interdictores do alcohol.
- Programa de tratamento para dependencia a psicoestimulantes.
- Subprograma de tratamento de desintoxicación.
- Subprograma de tratamento de prevención de recaídas.
- Subprograma de tratamento de dismunución do dano.
- Subprograma de tratamento de asistencia domiciliaria.
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UNIDADE ASISTENCIAL DE
DROGODEPENDENCIAS “CEDRO”

Rúa Pintor Colmeiro, 9
36211 Vigo
Tlf.: 986 482 750
Fax: 986 483 019
cedro@vigo.org

OUTRAS ACTIVIDADES OU SERVIZOS ASISTENCIAIS
- Programa de prevención, proﬁlaxe e tratamento da tuberculose.
- Campaña de vacinación da hepatite B e tétanos.
- Prevención e seguimento de hepatite C.
- Coordinación coas unidades VIH-SIDA.
- Programa de seguimento de embarazos, preparación para a maternidade e planiﬁcación familiar.
- Programa de intervención socio-sanitaria urxente.
- Programas de apoio residencial.
- Programa de intervención con mulleres prostitutas.
- Programa de intervención para comunidades étnicas con especial risco.
- Coordinación con programas sociais doutras institucións.
- Servizo de apoio social e axuda a domicilio para enfermos de SIDA.
- Programa de atención primaria.
- Programa de familia do Concello de Vigo.
- Outros recursos de coordinación asistenciais.

UNIDADE DE DÍA CEDRO
- Área psicoterapéutica.
- Área saúde.
- Área educativa.
- Área formativa e ocupacional.
- Área de animación sociocultural.
- Área deportiva.
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CIIES: CENTRO DE INCLUSIÓN E EMERXENCIA
SOCIAL DO CONCELLO DE VIGO

R/Marqués de Valterra 6
(Entrada por R/ Jacinto Benavente)
36202 Vigo
Tlf: 986 294 280

Horario: 24h, 365 días

SERVIZOS

ALBERGUE:

- Períodos de estancia de 10 días (prorrogable) - 10 días de descanso.
- Servizos de aloxamento e manutención básicos (pernocta, cea e almorzo, hixiene, consigna,
lavandería, roupeiro para emerxencias), atención psicosocial, enderezo postal e empadroamento.
- Destinatarios: homes e mulleres, maiores de idade. Transeúntes, persoas sen fogar ou en
situación de emerxencia social. Preferencia sen ingresos económicos.
- Horario de atención: de 20.00 a 09.00, todos os días do ano.
- Horario de entrada: de 20.00 a 22.00 horas. Reserva de praza ata as 21.30 horas.

COMEDOR SOCIAL:

- Períodos de prestación de 7 días (prorrogable) - 7 días de descanso.
- Servizo de comida, hixiene, consigna, lavandería, roupeiro para emerxencias, atención
psicosocial, enderezo postal e empadroamento.
- Destinatarios: homes e mulleres, maiores de idade, en risco ou en situación de exclusión
social. Preferencia sen ingresos económicos.
- Horario de atención: de 13.00 a 15.00, todos os días do ano. A reserva de praza é ata as
14.30 horas.

PISO BÁSICO:

- Duración: 6 meses prorrogables ata un ano.
- Servizos de: aloxamento, cobertura de necesidades básicas, atención psicosocial e programa
de inserción socio-laboral.
- Destinatarios: homes e mulleres, maiores de idade. Persoas sen fogar, en situación de exclusión
ou de emerxencia social.
- Se os usuarios dispoñen de ingresos económicos estes aportarán como máximo a cantidade
estipulada como concepto de alimentación.
- Acceso: derivación interna/derivación UTS (Dirección Municipal).
- Obxectivo: promover procesos de inserción das persoas aloxadas.

UNIDADE RÚA:

- Servizos de: detección, valoración, orientación-información, derivación, sensibilización da
poboación en xeral, prevención da exclusión.
- Destinatarios: principalmente persoas sen fogar pero tamén calquera persoa que se encontre
en situación de risco de exclusión ou en situación de emerxencia e urxencia social.
- Horario de atención: de 18.00 a 22.00, de luns a venres.
- Horario de mañá: acompañamentos de 08.00 a 13.00 horas de luns a venres.
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CIIES: CENTRO DE INCLUSIÓN E EMERXENCIA
SOCIAL DO CONCELLO DE VIGO

R/Marqués de Valterra 6
(Entrada por R/ Jacinto Benavente)
36202 Vigo
Tlf: 986 294 280

PISO DE TRANSICIÓN:

- Estancia aproximada de 6 meses (prorrogables) ata un máximo dun ano.
- Servizos de: aloxamento, cobertura de necesidades básicas coﬁnanciado, atención e acompañamento psicosocial e programa de inserción socio-laboral. Atención a situacións de
emerxencia.
- Destinatarios: persoas maiores de 18 anos que presentan déﬁcits e carencias persoais que
teñen efectos temporais e que poden desaparecer coa participación nunha estrutura
normalizada que lles permita o desenvolvemento das capacidades e habilidades que require
levar unha vida autónoma.
- Se os usuarios dispoñen de ingresos económicos estes aportarán como máximo a cantidade
estipulada como concepto de alimentación.
- Acceso: derivación interna/derivación UTS.

CENTRO DE DÍA:

- Réxime diúrno e con actividades programadas. Servizos de: atención psicosocial, actividades
formativas e ocupacionais/ocio/saúde e coidado persoal/rehabilitación psicosocial…
- Destinatarios: persoas adultas en situación ou en risco de exclusión social. Preferencia sen
ingresos económicos.
- Acceso: derivación interna CIIES/UTS (Dirección Municipal).
- Obxectivo: Posibilitar un espazo para o auto-coidado, axuste persoal, socialización e oportunidade de mellora no proceso de inclusión social da persoa.
- Horario de atención: de 09.30 - 12.30 e de 16.00 - 20.00 horas, de luns a venres.

UNIDADE DE HIXIENE:

- Servizos de: duchas, roupeiro para emerxencias, lavandería e consigna.
- Destinatarios: principalmente persoas que fagan uso dalgún dos centros/servizos do CIIES
pero tamén para persoas que ﬁnalizaron a súa estancia ou programa no mesmo ou aquelas
externas en situación de necesidade.
- Acceso: directo.
- Horario:
. Servizos libres: mañás de 11.30 a 12.30 e tardes de 16.30 a 17.30 horas, de luns a
venres. Os mércores o horario é de 16.30 a 18.30 horas.
. Albergue: 8.00 a 9.00 e de 20.30 a 23.15 horas, de luns a domingo.
. Comedor Social: de 13.00 a 15.00 horas de luns a venres.
. Centro de día: de 9.30 a 12.30 e de 16.30 a 19.30 horas, de luns a venres.

10

OFICINA TÉCNICA DO PLDA. EQUIPO
DE PREVENCIÓN DO CONCELLO DE VIGO

Rúa Quintela, 31
36209 Vigo
Tlf.: 986 276 008
plda.vigo.org
plda@vigo.org

O Plan Local sobre Drogodependencias e Outras Adiccións (PLDA) do Concello de Vigo
ten como ﬁnalidade optimizar a planiﬁcación e a programación das accións desenvolvidas
no ámbito local. Para iso, conta con diferentes estructuras, podéndose diferenciar dous
grandes bloques:

DISPOSITIVOS
- Oﬁcina Técnica do PLDA.
- Equipo de Prevención de Drogodependencias e outras adiccións.

OFICINA TÉCNICA DO PLDA
Os obxectivos xerais da Oﬁcina Técnica do PLDA son:
- Apoio técnico. A Oﬁcina Técnica é a encargada de artellar os medios e medidas para que o
labor do PLDA se faga seguindo a directrices marcadas polo documento de referencia.
- Coordinación, participación e colaboración , entre as distintas entidades colaboradoras do
PLDA, uniﬁcando actuacións.
- Promoción e divulgación , cara a outros profesionais, ás administracións e institucións
implicadas e á poboación en xeral.

ÁREAS DE ACTUACIÓN:
. Área de Prevención
. Área de Asistencia
. Área de Incorporación Social

Existe unha comisión de traballo por cada unha das áreas de actuación, integradas por
profesionais das entidades que colaboran co PLDA, ademáis, unha comisión permanente
actúa como órgano de carácter operativo.

EQUIPO DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS E OUTRAS ADICCIÓNS
É o encargado de xestionar os programas de prevención de condutas adictivas do Concello
de Vigo e os seus principais obxectivos son:
- Detectar as necesidades de intervención.
- Deseñar e elaborar os programas de prevención.
- Difundir a oferta preventiva.
- Distribuir e coordinar a execución dos programas.
- Avaliar os resultados.
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OFICINA TÉCNICA DO PLDA. EQUIPO
DE PREVENCIÓN DO CONCELLO DE VIGO

Rúa Quintela, 31
36209 Vigo
Tlf.: 986 276 008
plda.vigo.org
plda@vigo.org

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
- Programa de prevención do consumo de drogas no ámbito escolar PPDCE: dirixido ao
alumnado de educación infantil, primaria, secundario e postobrigatoria.
- Programa INFORMACIÓN-SENSIBILIZACIÓN: dirixido ao alumnado de 6º curso de Educación
Primaria.
- Programa NON PASA NADA ¿PASA ALGO?: dirixido ao alumnado da ESO e Bacharelato.
- Programa ODISEA: dirixido ao alumnado de PCPI (Programas de Cualiﬁcación Profesional
Inicial).
- Programa CINE E SAÚDE: dirixido ao alumnado do 2º e 3º ciclo de EP e ao 1º ciclo de ESO.
- Programa MÁIS QUE UN TEITO: dirixido ás familias do alumnado dende 3 ata 18 anos.
- Programa EN FAMILIA TODOS CONTAN: dirixido ás familias do alumnado en risco ou consumo
de drogas.
- Programa ENTRE TODOS: dirixido a familias con ﬁllos ou ﬁllas adolescentes que manteñen
consumos de distintas drogas.
- Programa ACTIVA: dirixido a mediadores xuvenís.

- Programa CAMBIO DE SENTIDO: dirixido a alumnado de autoescolas.
- Programa de FORMACIÓN DE MEDIADORES SOCIAIS EN PREVENCIÓN: dirixido a persoas
que podan exercer unha función mediadora na prevención de drogodependencias
(profesionais da educación, educadores sociais, etc).
- Programa PENÉLOPE: dirixido a mulleres.
- Programa AO ALCANCE: dirixido ao ámbito laboral.
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ENTIDADES COLABORADORAS
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“ALBORADA” ASOCIACIÓN CIDADÁ
DE LOITA CONTRA A DROGA EN VIGO

Rúa Isaac Peral 6
36201 Vigo
Tlf.: 986 224 848
Fax: 986 224 236
alborada@alborada.org

Alborada é o nome que reciben os recursos da Asociación Cidadá de Loita Contra a Droga
para a prevención, o tratamento e a incorporación social de persoas consumidoras de
drogas.

DISPOSITIVOS
- Unidade Asistencial de Drogodependencias.
- Unidade de Día.
- Comunidade Terapéutica.
- Programa de Prevención CREATIVE.
- Centro de Día de Atención ao Menor.

PROGRAMAS
UNIDADE ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS
- Programa de información, orientación e acollida.
- Programa de tratamento libre de drogas.
- Programa de tratamento con antagonistas opiáceos (Naltrexona).
- Programa de tratamento con derivados opiáceos.
- Programa de tratamento con interdictores do alcohol.
- Programa de tratamento para dependencia de psicoestimulantes.
- Subprograma de tratamento de desintoxicación.
- Subprograma de tratamento de reducción do dano.
- Subprograma de tratamento de prevención de recaídas.
- Subprograma de tratamento de asistencia domiciliaria.
- Programa de orientación, formación y empleo TAREA.
- Programa de formación ocupacional en Agricultura Ecológica VERDEAR.

OUTRAS ACTIVIDADES OU SERVIZOS ASISTENCIAIS
- Atención e orientación a familiares.
- Escola de familias.
- Diagnóstico de enfermidades como hepatite, SIDA ou tuberculose.
- Atención á problemática xudicial.
- Diagnóstico de enfermidades como hepatite, SIDA ou tuberculose. Asistencia en prisión.
- Atención á problemática do VIH-SIDA.
- Medidas para a mellora da inserción laboral.
- Asesoramento para a tramitación de prestacións sociais.

14

“ALBORADA” ASOCIACIÓN CIDADÁ
DE LOITA CONTRA A DROGA EN VIGO

Rúa Isaac Peral 6
36201 VIGO
Tlf.: 986 224 848
Fax: 986 224 236
alborada@alborada.org

UNIDADE DE DÍA ALBORADA
O programa de Unidade de Día se subdivide nas seguintes áreas:
- Área psicoterapéutica.
- Área saúde.
- Área educativa.
- Área formativa e ocupacional.
- Área deportiva.

COMUNIDADE TERAPÉUTICA ALBORADA
O programa terapéutico se subdivide nas seguintes áreas:
- Área psicoterapéutica.
- Área saúde.
- Área educativa.
- Área formativa e ocupacional.
- Área deportiva.
- Área de animación sociocultural.
- Área de integración social.
- Grupo de pais / nais.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN CREATIVE
Busca a prevención do consumo de drogas mediante dúas formas de intervención:
- Nos centros escolares de Vigo e a súa comarca, con alumnos, pais e educadores.
- Nos espazos de lecer nocturnos e de diversión dos/das mozos/as.

CENTRO DE DÍA DE ATENCIÓN AO MENOR
Este recurso atende a mozos/as e adolescentes que son derivados pola Xunta de Galicia, por
manifestar diversos problemas, por exemplo, de conduta, de consumo de drogas, familiares,
escolares, delitivos, violentos, etc.
O obxectivo é a recuperación e evitar a exclusión social.
- Programa de intervención ambulatoria con adolescentes en conﬂito.
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“AMAINA” ASOCIACIÓN PARA
A PROMOCIÓN DA SAÚDE

C/ Marín 1. A.V. Camiño Vello de Coia
36209 Vigo
Tfno: 620 873 366
Fax: 986 125 101
asociacionamaina@gmail.com

A Asociación AMAINA xurde ante a necesidade de sumar esforzos para sensibilizar á sociedade
sobre as consecuencias do consumo de drogas e outras adiccións así como en outros factores
que concorren na saúde física e mental, actuando tanto no ámbito da prevención como na
atención e asesoramento ás persoas en situación de drogodepencia e outras adiccións e
nenos e adolescentes con problemas de conducta.

ACTIVIDADES
- Servizo de atención, información e asesoramento a persoas con problemas de adicción.
- Atención xurídica a drogodependentes.
- Apoio en xuízos e asesoramento ás persoas detidas.
- Asesoramento xurídico a persoas reclusas.
- Programa especíﬁco de atención a mulleres drogodependentes baixo a perspectiva de xénero.
- Grupo de autoapoio para familiares de persoas con problemas de adicción.
- Obradoiros de Educación para a Saúde en centros de ensino.
- Curso de Formador de Mediadores.
- Obradoiros de Educación para a Saúde no centro penitenciario A Lama e C.I.S. Vigo.
- Obradoiro de charlas xurídicas en centro penitenciario A Lama.
- Mediación en centros penitenciarios.
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“ARELA” CENTRO DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA EN MEDIO ABERTO

R/ Ernesto Lecuona, nº 11, baixo
36205 Vigo
Tel/Fax. 986 212 537
arela@arela.org

O CIEMA (Centro de Intervención Educativa en Medio Aberto) ARELA pertence á área de
conﬂito social da Asociación ARELA e está destinado, nos seus dous equipamentos de Vigo e
Pontevedra, a atender a adolescentes, mozos e mozas que cumpren medidas xudiciais e
extraxudiciais pola comisión dun delito, dende unha perspectiva educativa e de aprendizaxe.

OBXECTIVOS
Os obxectivos do CIEMA ARELA son o fomento de maiores niveis de responsabilidade, a autonomía persoal e a non reincidencia, mediante a intervención educativa, integral e individualizada,
con adolescentes, mozos e mozas en conﬂito social, contando coa cooperación de todos os axentes sociais e a familia.

MEDIDAS XUDICIAIS
Dende o CIEMA ARELA trabállase coas seguintes medidas xudiciais:

- Liberdade vixiada.
- Asistencia a un centro de día.
- Tratamento ambulatorio.
- Convivencia con outra persoa, familia ou grupo educativo.
- Permanencia de ﬁn de semana en domicilio.
- Prestacións en beneﬁcio da comunidade.
- Realización de tarefas socioeducativas.
- E aquelas reparacións extraxudiciais derivadas polo Xulgado de Menores de Pontevedra.

PROGRAMAS QUE SE DESENVOLVEN NO CIEMA ARELA
- Programa de orientación e emprego.
- Programa de coach para a activación cara ó emprego.
- Programa de prevención da violencia.
- Programa de violencia ﬁlio parental.
- Programa de educación afectivo – sexual
- Programa de educación viaria “Adolescente, con permiso!!!”, coa colaboración da Asociación
ALENTO de Vigo e da Policía Local de Pontevedra.
- Programa de redución do risco asociado ó consumo de tóxicos.
- Programa de habilidades sociais.
- Obradoiro NAITEENS para nais e pais adolescentes.
- Obradoiro de integración.

PROGRAMA KTORCE-18
O Programa Ktorce-18, de prevención de condutas infractoras, prevén a comisión de delitos na
adolescencia a través de charlas nos centros educativos de toda Galicia, dirixidas ó alumnado e
as súas familias, sobre o contido, procedemento e medidas xudiciais da Lei de Responsabilidade
Penal do Menor e, especialmente, sobre os delitos máis frecuentes cometidos na adolescencia.
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CÁRITAS DIOCESANA DE TUI - VIGO

Avda. García Barbón, 104 baixo
36201 Vigo
Tlf.: 986 443 310
Fax: 986 223 170
caritas.cdtui-vigo@caritas.es

Cáritas é o organismo oﬁcial da Igrexa que ten como ﬁnalidade promover, orientar e coordinar
a acción social e caritativa da Diócese e organizar a comunicación cristiá de bens co ﬁn de
axudar á promoción e o desenvolvemento integral das persoas, actuando en nome da
comunidade. Móvese nun ámbito deﬁnido pola pobreza, marxinación e exclusión.

PROGRAMAS
- Programa de acollida integral.
- Programa de saúde.
- Programa de emprego.
- Programa de animación comunitaria e voluntariado.
- Programa de cooperación internacional.
- Escola Infantil.
- Centro de atención de día.
- Servicio de apoio psicolóxico.
- Asesoría xurídica.
- Servicio de educación familiar.

18

CIS: CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL
CARMEN AVENDAÑO-OTERO

Avda. de Madrid, 106
36214 Vigo
Tlf: 986 417 411
Fax: 986 411 760

Centro de réxime aberto dependente do Centro Penal da Lama.
Situado na cidade de Vigo, e que permanece aberto desde que é inaugurado no 2006.
Os internos que están no CIS atópanse clasiﬁcados dentro dos seguintes graos de tratamento:
- 2º grao artigo 100.2 RP (regulamento penal)
- 3º grao artigo 82 / 83 RP
- 3º grao artigo 86.4 RP, con ou sen medios telemáticos
- 3º grao artigo 182 RP
No CIS de Vigo tamén leva a cabo o seguimento dos liberados condicionais.

PROGRAMAS QUE LEVAN A CABO NO CIS
Son varias as entidades que traballan en colaboración co CIS de Vigo para levar a cabo
programas cos internos en réxime aberto:
- Programas de inserción laboral.
- Programas de integración social.
- Programas sanitarios e con drogodependentes.
- Programas formativo-educativos.

SERVIZO DE XESTIÓN DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
SGPMA: Servizo de Xestión de Penas e Medidas Alternativas; (unidades administrativas
dependentes da Administración penal que están conﬁguradas como equipos multidisciplinares nos que se integran os servizos sociais penais, e que teñen encomendado o cumprimento
das penas e medidas alternativas á privación de liberdade.
Nesta xestiónanse:

- TRABALLOS EN BENEFICIO DA COMUNIDADE
Establece o RD 840/2011 referente aos TBC, que non poderán impoñerse sen o consentimento do penado, obríganlle a prestar a súa cooperación non retribuida en determinadas
actividades de utilidade pública, que poderán consistir, en relación con delitos de similar
natureza ao labor polo penado, en labores de reparación dos danos causados ou de
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CIS: CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL
CARMEN AVENDAÑO-OTERO

Avda. de Madrid, 106
36214 Vigo
Tlf: 986 417 411
Fax: 986 411 760

apoio ou asistencia ás vítimas, así como na participación do penado en talleres ou programas
formativos ou de reeducación, laborais, culturais, de educación viaria, sexual e outros similares.
Os TBC, levan a cabo, en colaboración tanto de Administracións públicas como de entidades
públicas ou privadas que desenvolven actividades de utilidade pública, distribuídas estas ao
longo de toda a provincia de Pontevedra. O penado pode propoñer un traballo concreto, que
será valorado pola administración penal para a veriﬁcación do cumprimento dos requisitos
establecidos no CP e o RD e poñéndoo en coñecemento do JVP.
Así tamén, os TBC cúmprense a través de:

- Talleres de seguridade viaria (TASEVAL).
- Programa de Educación Viaria (PROSEVAL).
- SUSPENSIÓNS DE CONDENA
Os xuíces ou tribunais poderán deixar en suspenso a execución das penas privativas de liberdade non superiores a dous anos mediante resolución motivada.
Na devandita resolución atenderase fundamentalmente ao perigo criminal do suxeito, así
como á existencia doutros procedementos penais contra este.

- SUBSTITUCIÓNS DE CONDENA
Os xuíces ou tribunais poderán substituír, previa audiencia das partes, na mesma sentenza,
ou posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio á súa execución, as penas de prisión
que non excedan dun ano por multa ou por traballos en beneﬁcio da comunidade, e nos
casos de penas de prisión que non excedan de seis meses, tamén por localización permanente, aínda que a Lei non prevexa estas penas para o delito de que se trate, cando as circunstancias persoais do reo, a natureza do feito, a súa conduta e, en particular, o esforzo para
reparar o dano causado así o aconsellen, sempre que non se trate de reos habituais, substituíndose cada día de prisión por dúas cotas de multa ou por unha xornada de traballo ou por
un día de localización permanente.
Programas/tratamento de drogodependencias:
- Programa de Violencia de Xénero.
- Programas/tratamento de drogodependencias.

- MEDIDAS DE SEGURIDADE
No CIS só se xestionarían aquelas medidas de seguridade anteriores á entrada en vigor do
RD 840/2011.

20

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL

Ronda de D. Bosco, 9,
(interior-baixo) 36202- Vigo
Tlf./Fax: 986 22 02 84
galicia@emaus.com
www.emaus.com

EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL é unha organización de carácter social, laica, sen ánimo de lucro,
que forma parte do movemento EMMAÜS INTERNATIONAL. Ten como obxectivo promover e
acompañar procesos transformadores, individuais ou colectivos, nos ámbitos social, económico e ambiental.Para iso, priorizando a mellora das condicións de vida e o empoderamento das
persoas en situación ou grave risco de exclusión, Emaús desenvolve:

PROGRAMAS
Programas para a inclusión social e laboral.
Proxectos de sensibilización e educación para a sostenibilidade e a cooperación ao desenvovemento.
Empresas de economía social e solidaria.
No ámbito da área de inclusión social, Emaús Galicia está a desenvolver as seguintes actividades e programas orientados a ofrecer un acompañamento social activo e personalizado:
Programa TESELA. Fomenta a capacitación de competencias relacionadas co traballo que
resultan necesarias para o seu desempeño eﬁcaz e que facilitan a interacción nun amplo
número de situacións sociais. Desenvólvese mediante o acompañamento de itinerarios
personalizados de inclusión, a participación nun taller orientado a mellora da empregabilidade das persoas participantes e prácticas en empresa.
Proxecto ROL. Dirixido a persoas en situación de exclusión social severa, a actividade fomenta
a mellora de hábitos e habilidades, a contención do deterioro, a participación activa e recuperación da autoestima mediante itinerarios de inclusión social e a posibilidade de participar
nun taller de simulación da posta en marcha dunha empresa de xestión de residuos textiles.
Programa TIRA DO FÍO. Acompañamento social personalizado, ﬂexible e adaptado ás necesidades de cada persoa mediante o desenvolvemento de itinerarios de inclusión social con
persoas en situación de exclusión social severa, que pretende mellorar a súa calidade de vida.
Entre FOGONS. Taller de cociña que aposta polo fomento do autocoidado mellorando a
alimentación semanal, o aprendizaxe de técnicas de cociña e a realización dunha compra de
alimentos que contribúan a manter unha dieta equilibrada e saudable e a desenvolver a
autonomía das persoas participantes.
Reciclarte. Taller de recuperación de mobles, enseres e elaboración de todo tipo de manualidades a partir da reciclaxe e a reutilización de materiais.
Reciclatex. Formación prelaboral para a xestión e reciclaxe de residuos textiles.
Proxecto WEEELABS. Proxecto orientado á identiﬁcación de oportunidades de emprego para
xóvenes en situación de exclusión social a través da xestión de Residuos Eléctricos e Electrónico
(RAEEs), en coordinación con outras organización europeas no marco do Programa Erasmus +.
Proxecto INCLÚE. Aborda a investigación e innovación para a inclusión social co obxecto de
promover a mellora da calidade da atención ás persoas en situación de exclusión social e
garantir o cumprimento dos seus dereitos
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“ÉRGUETE” ASOCIACIÓN DE
AXUDA AOS TOXICÓMANOS

Avda. Martínez Garrido, 21 int.
36205 Vigo
Tlf.: 986 25 02 40 / 986 25 25 80
Fax: 986 26 70 17
erguete@erguetevigo.org

Asociación sen ánimo de lucro, que se constitúe no ano 1985 como iniciativa dun grupo de
familias afectadas polo problema das toxicomanías.

FINS

Entre os seus ﬁns atópase:
Apoiar, asesorar e axudar ás familias e persoas que, directa ou indirectamente, estean afectadas por condutas adictivas.
Sensibilizar á sociedade, opinión pública e administracións sobre os problemas derivados
das condutas adictivas.
Impulsar, colaborar e planiﬁcar actuacións encamiñadas á prevención das condutas asociadas.
Promover actuacións que faciliten a incorporación social dos consumidores e sustancias
adictivas, e mellorar a súa interacción coa sociedade.
Promover actuacións que incidan na mellora da calidade de vida do consumidor.
Estimular o respecto, convivencia, a protección e defensa das persoas con problemas
asociados a condutas adictivas, e a dos seus familiares.
Axudar e asesorar ás persoas que están máis desfavorecidas na sociedade, en especial a
xente privada de liberdade ou con procesos xudiciais, para conseguir a súa plena integración na sociedade.
Actuar contra a marxinación e a exclusión social ou calquera violación dos dereitos humanos das persoas destinatarias e protagonistas do noso traballo.

SERVIZOS E ACTIVIDADES
- SERVIZO DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO XURÍDICO SOCIAL (SIORT)
Servizo de información e orientación xurídico social incluído no plan de Galicia sobre drogas,
cuxo obxectivo é proporcionar unha orientación xurídica integral, informando e/ou derivando aos recursos tratamentales oportunos ás persoas drogodependentes e asesorándolles
sobre cuestións xurídicas, así como mediación con xuíces, avogados e ﬁscais no referente ás
drogodependencias.
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“ÉRGUETE” ASOCIACIÓN DE
AXUDA AOS TOXICÓMANOS

Avda. Martínez Garrido, 21 int.
36205 Vigo
Tlf.: 986 25 02 40 / 986 25 25 80
Fax: 986 26 70 17
erguete@erguetevigo.org

- VIVENDAS DE APOIO AO TRATAMENTO E INSERCIÓN DE DROGODEPENDENTES./CENTROS
DE ACOLLIDA E INCLUSIÓN
A Asociación baixo a denominación de Vivendas de apoio ao tratamento e inserción de
drogodependentes, desenvolve os centros de acollida e inclusión, Centros en réxime
residencial temporal nos que, mediante unha actuación programada, posibilítanse oportunidades de axuste persoal e incorporación sociolaboral ás persoas en situación ou risco de
exclusión social. Neles desenvólvese o Programa de apoio social a procesos terapéuticos:
destinado a persoas afectadas por distintos tipos de adicción, que estean a participar nun
programa terapéutico de rehabilitación levado a cabo nun centro debidamente autorizado.
Este programa, que non terá carácter sanitario, só se ofertará cando as acodes usuarias carezan de centros cunha ﬁnalidade terapéutica idónea á súa problemática, próximos ao domicilio familiar, ou ben, cando se acredite a inexistencia de apoio familiar. Tres vivendas urbanas
situadas en diferentes zonas da cidade de Vigo, nas cales se realiza o programa de apoio
social a procesos terapéuticos. Nestes centros, ademais, apóiase o proceso de incorporación
laboral e de normalización social de acódelas usuarias.
- PROGRAMA DE FORMACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL PARA CASOS SUSCEPTIBLES DE SUSPENSIÓN DE CONDENA (PFIS)
Programa de carácter socioeducativo , cuxo ﬁn é a normalización da situación persoal do
suxeito, a través do traballo en grupo e a atención individualizada, como alternativa á pena
privativa de liberdade, recollida no código penal. O programa realízase en colaboración cos
xulgados de Instrución, penais de Pontevedra e Vigo, así como coa Audiencia Provincial de
Pontevedra e as unidades asistenciais
- INTERVENCIÓN CON POBOACIÓN RECLUSA. PROGRAMAS AUTOTE E MÍRATE
Intervención no ámbito penal sensibilizando e educando de maneira continua á poboación
recluída, a ﬁn de incorporar entre esta os valores da integración social e propoñendo proxectos cuxas metas sexan loitar contra a exclusión social, sempre en sintonía e axuntando esforzos coa Administración. As actividades que desenvolvemos neste programa inciden na
promoción de hábitos sociais e de convivencia organizándoo en tres fases. Na primeira fase
realízase a acollida da persoa no programa. Na segunda, realízase a avaliación e o plan de
rehabilitación psicosocial, e na terceira póñense en marcha as actividades.
- PREVENCIÓN
Programa indicado á poboación infantil e xuvenil, ás súas familias e profesionais do ámbito
educativo para anticipar e afrontar situacións de risco de consumo de drogas tanto no tempo
libre como no ámbito cultural, deportivo, social, etc. Fomentando hábitos de vida saudables.
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FEAFES GALICIA

Rúa Seraﬁn Avendaño 18 baixo,
Oﬁcina 11- 36201 Vigo
Tlf.: 986 485 779
Fax: 986 485 784
feafesvigo@feafesgalicia.org

Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia".

SERVIZOS
- Servizo de Información e Asesoramento.
- Servizo de Atención Psicolóxica e Sociofamiliar.
- Servizo de Inserción Laboral OEDEM.
- Servizo de Asesoría Xurídica.
- Servizo de Lecer e Deportes, Clube de Ocio Vigo.
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FUNDACIÓN ÉRGUETE
- INTEGRACIÓN

Avda. Martínez Garrido, 21 int.
36205 Vigo
Tlf.: 986 253 176
Fax: 986 263 297
funderguete@terra.com

PROGRAMAS
- Programa SISIFO. Atención a persoas drogodependentes en situación de emerxencia
social. Desenvólvense varios subprogramas simultáneamente:

Captación activa e intervención na rúa (outrech)
Calor-café: centro de encontro e acollida, unidade móbil
Redución de riscos e diminución de danos: intercambio de material de inxección,
dispensa e distribución de kits hixiénicos, preservativos, alimentación básica, etc.
Información-formación ás persoas destinatarias do proxecto
- Programa ITINERE. Incorporación sociolaboral de persoas privadas de liberdade:

Servizo de ORIENTACIÓN LABORAL persoas privadas de liberdade ou en proceso de
excarceración: deseño de itinerarios personalizados de inserción, deseño de ferramentas para a procura laboral, orientación laboral, acompañamento e supervisión
durante o proceso de incorporación social e laboral.
Proxecto ABEIRO (formación para internos/as de apoio): Formación ocupacional en
rama sanitaria "Auxiliar de Psiquiatría" con titulación homologada, para homes e
mulleres privados de liberdade.
Proxecto EVA (emprego - visibilidade - autonomía): Formación ocupacional para
mulleres privadas de liberdade, para a súa incorporación socio - laboral tras o tempo
de condena.
Proxecto SOFIA (alfabetización funcional): Formación académica básica para homes e
mulleres privados de liberdade, facilitar o acceso a novos niveis formativos.
Proxecto JOVENES (formación ocupacional penados menores de 25 anos). , programa
de formación reeducativa para persoas novas privadas de liberdade.
Intervención UTE Teixeiro,formación en novas tecnoloxías, taller de habilidades
sociais e resolución de conﬂitos.
Talleres de técnicas de procura de emprego, destinados a persoas en proceso de
excarceración e en procura activa de emprego.
- Ciberemprego. Espazo de libre acceso para persoas pertencentes a colectivos vulnerables,
no que se levan a cabo duas accions simultáneamente: a) de información e asesoramento
xeral na área de busca de emprego; e b) de apoio formativo para fomentar o uso profesional
das novas tecnoloxías.
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FUNDACIÓN ÉRGUETE
- INTEGRACIÓN

Avda. Martínez Garrido, 21 int.
36205 Vigo
Tlf.: 986 253 176
Fax: 986 263 297
funderguete@terra.com

- Programa Incorpora. Inserción sociolaboral de persoas en risco de exclusión social a través
do fomento da Responsabilidade Social Empresarial.
- Programa Reincorpora. Inserción laboral dirixida a internos/as de centros penitenciarios
na fase ﬁnal da súa condena.
- Punto Formativo Incorpora. Accións formativas ocupacionais vinculadas a empresas, no
marco de itinerarios individualizados de inserción.
- Cursos AFD. Formación ocupacional.
- Plan Galego de Inclusión Social.
- Area da muller. Orientación laboral e formación especíﬁca.
- Graduado ESO. Preparación para as probas oﬁciais de obtención de Graduado en ESO para
maiores de 18 anos.
- Servizo de Asesoramento para o Autoemprego.
- Servizo de Coidadores/as de Barrio. Atención ás persoas que consiste en axudar á poboación
mais envellecida dos barrios a realizar as súas labores cotiás, axudar a salvar as barreiras
arquitectónicas a persoas con algún tipo de discapacidade, apoio a indixentes e transeúntes,
así como prestar atención e detección rápida de casos de maltrato.
- Empresa de Inserción Laboral, EIL Cormo Integral, SLU.
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HERMANOS MISIONEROS
DE LOS ENFERMOS POBRES

Avda. de Galicia, 160
36216 Teis, Vigo
Tlf.: 986 451 885 / 986 452 100
Fax: 986 453 519
hmdlep@hermanosmisioneros.org

DISPOSITIVOS
ALBERGUE
Homes:

Aloxamento temporal en réxime de media pensión, durante un periódo máximo de 10
noites, cun periódo de carencia de 30 días.

Servizos:

- Atención social.
- Orientación laboral.
- Acompañamientos pautados.
- Lavandería, roupeiro e perruquería( previa solicitude).
- Servizos de hixiene persoal (duchas, productos de hixiene...).
- Servizo de taquillas individuais.
- Coidados sanitarios básicos (medicación, curas), se é preciso.

Mulleres:

Aloxamento temporal en réxime de pensión completa, con opción a prórroga en réxime
residencial, asociado a un proxecto de inserción.

Servizos:

- Atención socioeducativa (educadora social e traballadora social).
- Orientación formativo-laboral.
- Actividades e talleres ocupacionales e de ocio e tempo libre.
- Atención médica e farmacéutica.
- Lavandería, roupeiro e perruquería (previa solicitude),adquirindo os servizos da casa de
acollida cando fose o caso.

CASA ACOLLIDA HERMANOS MISIONEROS

Centro de carácter residencial, con aloxamento en réxime de pensión completa, que acolle a
homes menores de 65 anos, durante longa estancia, co obxetivo dunha atención integral e a
través dun itinerario persoalizado de inserción.

Servizos:

- Atención médica e farmacéutica.
- Servizo de hixiene e programas de promoción da saúde(baño xeriátrico..).
- Atención social.
- Orientación socio-laboral.
- Atención formativa e integración social.
- Voluntariado.
- Acompañamientos pautados.
- Servizo de cociña e comedor propio.
- Lavandería, roupeiro e perruquería.
- Actividades e talleres ocupacionales e de ocio e tempo libre.
- Programa de reparto de alimentos.

CASA ESPERANZA

Recurso que na actualidade permanece pechado por falta de subvencións.
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“INCLÚE” ASOCIACIÓN PARA
PERSOAS CON PATOLOXÍA DUAL

R/ García Barbón 48, Local 3
36201 Vigo
Tlf.: 886 126 182
Móvil urxencias: 698 188 207
info@inclue.es

A asociacion Inclúe é unha organización sen ánimo de lucro que ten como obxectivo a
asistencia a persoas con patoloxía dual e os seus familiares e/ou achegados.

SERVIZOS

- Servizo de información e orientación; atención a pacientes e/ou familiares no que se pretende
asesorar, informar e asistir.
- Atención familiar. Servizo de apoio e asesoramiento a aquelas familias e achegados que conviven
con persoas con patoloxía dual.
- Consultas externas. Destinadas a aquelas persoas que por circunstancias persoais valórase a
ideonidad desta modalidade de tratamento.

PROGRAMAS
PROGRAMA AMBULATORIAL DE REHABILITACIÓN E REINSERCIÓN PSICOSOCIAL
As actividades do programa son:
- Evaluacion individual.
- Grupos de autoaxuda.
- Sesións individuais.
- Talleres terapéuticos e ocupacionais.
- Lecer e tempo libre.
- Psicoeducación.

PROGRAMA DE LECER E RESPIRO FAMILIAR

Ofrécense actividades de carácter lúdico e educativo.
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MÉDICOS DO MUNDO
VIGO

Rúa Illas Baleares, 15 baixo
36203 Vigo
Tlf.: 986 484 301
vigo@medicosdelmundo.org

Ce.Re.Da: Centro de Reducción de Daños con persoas en contexto de exclusión social,
drogas e sen fogar. Es un programa de acercamento e baixo . O eixo principal es a intervención sociosanitaria que se desenvolve tanto na sala de calor e café, como na rúa.
Responsable programa/trabajadora social:
patricia.torrado@medicosdelmundo.org. Tlf: 630 980 081
Tecnica de intervención/trabajadora social:
montserrat.muguerza@medicosdelmundo.org. Tlf: 630980086
Auxiliar de apoyo/mediadora sociosanitaria:
teresa.garcia@medicosdelmundo.org. Tlf: 630980086

OBXECTIVO
Facilitar a inclusión social das persoas consumidoras de drogas involucrándoas no coidado
da súa propia saúde, facilitándolles o acceso á rede sociosanitaria normalizada e reducindo
os danos asociados ao consumo.

ACTIVIDADES
- Intervención sociosanitaria tanto na sala de calor e café como na rua: intervencións sociais,
de saude, psicoloxicas e intervencións educativas desde a perspectiva de xénero .
Todos os días de luns a venres.
- Coordinación interinstitucional.Participación en redes e plataformas.
- Sala calor e café donde existen estos Servizos:
. Almorzo: luns, mércores e vernes de 8.30 a 12.30h
. Servizo hixiene/aseo persoal, lavandería: luns, mércores e vernes de 8.30 a 12.30h
. Servizo de perruquería (solo os mercores): ás 10h. Só 6 prazas e só pódense anotar
ese mesmo día
. Servizo de Dispensación de materiais preventivos e de consumo estériles (kits de
inxección, preservativos femininos e masculinos): luns, mércores e vernes de 8.30 a
12.30h
- Formación Sociosanitaria: Educación para a saúde. Aula de intervención en habilidades
sociais. Segun calendario.
- Movilización social comunitaria e denuncia social.
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PLAN COMUNITARIO DE TEIS

Rúa Coutadas, 59
36207 Vigo
Tlf.: 986 281 670
Fax: 986 281 670
planteis@yahoo.es

O Plan Comunitario de Teis é unha Asociación que funciona como coordinadora de Barrio, na
que teñen cabida todos os colectivos (veciñais, anpas, xuvenis, deportivas, culturais...).
O Plan Comunitario foi constituido no ano 1994. Constitúese como unha Coordinadora que
tenta aunar os esforzos de asociacións de todo tipo para velar polos intereses do barrio de
Teis.
Toda a súa programación ten como ﬁnalidade a implicación da comunidade nas actuacións de
carácter preventivo en xeral e de conductas adictivas en particular, así como de incorporación
social.
Trátase de ofertar alternativas desde os propios recursos do barrio, coa ﬁnalidade de mellorar
a calidade de vida da poboación en xeral tentando implicar á comunidade na resolución dos
seus propios problemas.
O PCT funciona por medio das comisións de: Saúde e Educación; Cultura, Tempo Libre e
Deportes; Medioambiente e Urbanismo.

PROGRAMAS
COA COMUNIDADE:
- Diagnose comunitaria.
- Información dende as diferentes comisións: urbanismo, medioambiente, saúde, ...
- Recuperación e potenciación de festas populares.
- Dinamización.
- Potenciación do asociacionismo.
- Elaboración e edición de materiais formativos.

DENTRO DA ESCOLA:
- Distribución e seguimento do material de prevención de drogodependencias na escola.
- Unidades didácticas de hábitos de vida saudables.
- Unidades didácticas de educación medioambiental (coa Comunidade de Montes de Teis).
- Programas afectivo-sexuais, para alumnos/as da ESO e Bacharelato.
- Programas de prevención de accidentes (1º Auxilios), co centro de Saúde de Teis.

FORA DA ESCOLA:
- Programa Integral de apoio Psicopedagóxico, lúdico e social (LUDO_PAM TEIS), con nenos e
nenas de primaria.
- Programa Integral de acción Comunitaria para persoas de 16 a 26 anos en risco de exclusión
(”Punto de encontro APUNTO-TEIS”).
- Programa de incorporación sociolaboral.
- Programa integral para mulleres de orixe estranxeira.
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