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Durante o ano 2018, a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia decidiu apostar por un marco 

mais estable de colaboración coas entidades de iniciativa social, ofrecendo un financiamento dos 
proxectos nun horizonte temporal de dous anos. Esta nova fórmula de cooperación comezou o 1 de 
xullo de 2018, pero non quedou completamente implantada ata o outono. Así, o exercicio de 2018 
serviu para pechar en firme os proxectos de 2017, aínda que o ciclo de proxectos 2018-2020 non 
está executado senón de forma incipiente, o que dificulta a súa avaliación cuantitativa. 

Durante o ano revisamos tamén os nosos proxectos de igualdade, pasando da denominación Am 
Drepturi, centrado nos dereitos das mulleres, á denominación Donas da Cidade, que procura unha 
cidadanía integral desde a perspectiva de xénero e desde a diversidade cultural. 

Por último, temos que salientar a importancia de dous proxectos no ámbito da xuventude realizados 
en colaboración con Red Acoge: o programa NEELI, sobre competencias inteculturais da mocidade 

e o programa ALL IN, de inclusión social para animadores xuvenís. Estes dous proxectos deben 
contribuír a afondar na nosa proposta de Conecta Cultura de educación intercultural e na nosa 
proposta de voluntariado xuvenil. 

Total persoas atendidas 
168 
Total atencións realizadas: 696 

Xénero 
Mulleres: 103 
Homes: 65 
 

Principais nacionalidades 
Colombia 
Venezuela 
Senegal 
Brasil 
Perú 
  



Bun Venit Itinerarios 
Nome do programa: 
Itinerarios de inclusión social Bun Venit 

Resume 

Contribuír á mellora da situación social e da inserción laboral das persoas recén chegadas á nosa 
sociedade a través da acollida, o acompañamento, a orientación, a formación e a mediación 
intercultural. 

Obxectivos 

• Poñer en coñecemento dos participantes os mecanismos de sociais e o marco dos dereitos e 
deberes vixentes na nosa sociedade. 

• Mellorar as competencias básicas e habilidades sociais 

• Facilitar os accesos á vivenda, ao emprego e a escolarización dos menores 

• Reducir a desigualdade entre homes e mulleres 

• Desenvolver itinerarios de inserción sociolaboral. 

Metodoloxía 

A liña de actuación parte da creación dun vínculo inicial das persoas estranxeiras coa nosa entidade, 
favorecendo a comunicación individualizada que permite ofrecer un servizo máis concreto e 
especifico as necesidades persoais e dando a coñecer os recursos comunitarios que están a súa 
disposición.  
Lugar de realización: 
Vigo 
 
Bun Venit Itinerarios 2017-2018 

Data de inicio:  01/04/2017 

Data de finalización: 30/06/2018 

Total participantes: 50 

 

Bun Venit Itinerarios 2017-2018 

Data de inicio:  01/07/2018 

Data de finalización:  31/12/2018 

Total participantes: 50 

Financiador: 

Xunta de Galicia – 
Consellería de Política 
Social – Dirección Xeral 
de Inclusión Social 
Fondo Social Europeo 
  



 

BRO'S Itinerarios 
Nome do programa: 
Itinerarios de inclusión social BRO'S  

Resume 

BRO´s ofrece itinerarios educativos e formativos singulares, individualizados. A clave da intervención 
céntrase a súa vez na atención psicosocial e individualizada.  Está pensado para romper a sucesión de 
fracasos e o sentimento de frustración, ofrecendo a cada mozo un camiño de transición cara á vida adulta, 
o retorno ao sistema educativo ou a entrada ao mundo laboral e por tanto á autonomía e 
desenvolvemento como adulto/a. 

Obxectivos 

• Promover o retorno ao sistema educativo e o acceso á cualificación profesional. 

• Acompañar e construír o proxecto vital de cada adolescente de novo. 

• Mellorar a futura empregabilidade dos adolescentes. 

 

Metodoloxía 

As fases principais céntranse na prevención do abandono escolar prematuro, a formación en Competencias 
Clave para  aquelen que xa abandonaron o sistema educativo sen cualificación, e orientación vocacional e 
laboral para a mellora da empregabilidade. 

 
Lugar de realización: 
Vigo 
 
Data de inicio: 
01/07/2018 
Data de finalización: 
30/06/2020 
 
Total participantes: 
70 
 
 
Ente financiador: 
Xunta de Galicia 
Consellería de Política Social 
      ·Dirección Xeral de Inclusión Social 
Fondo Social Europeo 

  



Malala  
Nome do programa: Malala – Asesoramento técnico especializado en estranxeiría. 

Resume 

Malala é un programa de Asesoramento técnico especializado en materia de estranxeiría e 

outras cuestións relacionadas con inmigración. Os nosos servizos están destinados  a fornecer 

información e apoio en trámites de: 

• Estranxeiría. 

o Solicitude de autorizacións de residencia, renovacións, reagrupamentos 

familiares, etc. 

o Visas de estudos. 

o Documentación oficial relacionada. 

• Homologación de títulos académicos. 

• Acceso ao sistema público de saúde. 

• Unións civís. 

• Nacionalidade. 

• Outras cuestións relacionadas co feito de ser migrante. 

  
Lugar de realización:  Vigo  

Data de inicio:   29/10/18  

Data de finalización:  30/11/19  

Total participantes:  208  

Ente financiador:  Xunta de Galicia 

Consellería de Política Social 

Dirección Xeral de Inclusión Social 

 
 
 

  



Bun Venit Acollida e Mediación 

Nome do programa: 

Bun Venit Mediación 

Resume 

É un programa de intervención que ten como finalidade favorecer a acollida integral e a comunicación 

entre o colectivo de inmigrantes e minorías étnicas cos profesionais de diferentes ámbitos: Servizos 

Sociais, educativo, comunitario, sanitario, xurídico e entidades privadas.  

Obxectivos 

Ofrecer respostas a unha serie de demandas ou necesidades, explícitas ou non, que xorden en 

contextos de multiculturalidade significativa, favorecendo a participación social das minorías étnicas 

e inmigrantes de orixe estranxeira que vive no municipio de Vigo e arredores e contribuír á 

convivencia mediante a metodoloxía da mediación intercultural e unha perspectiva de igualdade de 

xénero. 

Metodoloxía 

O proxecto abordou varias dimensións de intervención tanto individual como colectiva, tanto coas 

persoas participantes como usuarias, e cos profesionais dos diferentes servizos, fomentando a cohesión 

social e unha comunicación sen barreiras de ningún tipo, potenciando o sentido de pertenza colectiva, 

dinamizando e desenvolvendo xestións institucionais diferentes. 

Lugar de realización 

Vigo 

Data de inicio: 

Data de inicio: 1 abril 2017 

Data de fin: 30 xuño 2018 

Participantes  

Totais: 149 

Mulleres: 95 

Homes: 54 

Financiador: 

Xunta de Galicia 

Consellería de Política Social 

Dirección Xeral de Inclusión Social 

  



Formación de Segunda 
Oportunidade 

Competencias Clave BRO'S (2017-2018) 

Resume 

Formación en Competencias Clave e Habilidades Sociais para a incorporación sociolaboral de 

adolescentes estranxeiros con problemáticas de abandono escolar prematuro na cidade de Vigo 

Obxectivos 

Ofrecer un marco de reflexión e acción que posibilite a resolución de conflitos no ámbito escolar, 

fomentando a continuación no ámbito educativo e prantexando o establecemento de proxectos 

persoais, tanto laborais como formativos. 

Metodoloxía 

O proxecto ten tres liñas principais de actuación, unha centrada na prevención do abandono escolar 

prematuro, outra enfocada en ofrecer unha formación de Competencias clave e habilidades sociais 

para os que abandonaron os estudos sen titulación en ESO ou FP, e un acompañamento e 

asesoramento individualizado para a busca de emprego. 

Lugar de realización: 

Vigo 

Calendario 

Data de inicio: 25 de setembro de 2017 

Data de fin: Maio de 2018 

Participantes  

Totais: 13 

Mulleres: 3 

Homes: 10 

Financiador:  

Financiador: Consellería de Política Social 

Fondo Social Europeo 

 



Competencias Clave BRO'S (2018 - 2019) 

Lugar de realización: 

Vigo 
 

Data de inicio: 

01/10/2018 

Data de finalización: 

24/05/219 

Total participantes: 

14 persoas: 9 mulleres / 5 homes 
 

Financiador:  

Financiador: Consellería de Política Social 

Fondo Social Europeo 

Competencias Clave Persoas adultas (2017-2018) 

Resume 

Formación preparatoria para as probas de Competencias Clave para persoas desempregadas de 

longa duración sen titulación acreditativa de nivel 2, e orientación na busca activa de emprego. 

Obxectivos 

Ofrecer unha formación básica a aquelas persoas sen formación mínima recoñecida e paradas de 

longa duración en risco de exclusión social, mellorando así a súa posibilidade de inserción laboral. 

Metodoloxía 

Formación nos contidos das probas e seguimento individualizado de cada participante no curso. 

 

Lugar de realización 

Vigo, Rúa Oporto “Centro Municipal de Emprego e Ocupacións” 

Calendario 

Data de inicio:  4 de outubro de 2017 
Data de fin: maio de 2018 



Participantes  

Totais: 15 
Mulleres: 5  
Homes: 10 

Resultados obtidos:  

O 80% das persoas presentadas acceden aos certificados de profesionalidade: 4 mulleres e 13 
homes. 

Competencias clave adultos 2018-2019 

Lugar de realización: 

Vigo 

Data de inicio: 

07/10/2019 

Data de finalización: 

20/12/2019 
 

Total participantes: 

19 persoas 

Financiador:  

Financiador: Consellería de Política Social 

Fondo Social Europeo 

 
  



Actividades Auxiliares de Comercio 

Obxectivo 

Mellorar a empregabilidade de persoas en risco de exclusión social e con baixa cualificación, 
especialmente mulleres e xente nova, no ámbito do comercio, mediante a realización dun curso 
de formación conforme ao Certificado de Profesionalidade COM412_1 ACTIVIDADES AUXILIARES 
DE COMERCIO e unha parte das prácticas profesionais non laborais (MP0406). 

Lugar de realización: 

Formación: Aulas SEFORMA. R/ Areal 68; 36201 Vigo.  
Titorización e seguimento: R/ García Barbón 36, 3º Oficina 1; 36201 Vigo. 

Calendario 

Inicio 02 abril 2018  
Remate 30 xuño 2018 
Horas totais: 230 
Formación teórico-práctica: 190h 
Formación en empresas: 40h 

Total participantes: 

14 persoas: 8 homes / 6 mulleres 
 

Financiador:  

Financiador: Consellería de Política Social 

Fondo Social Europeo 

  



 

Sociedade de Acollida 

Sociedade de acollida 2018 

Resume 

Formación sobre os coñecementos básicos da sociedade de acollida e da nosa lingua para persoas 
estranxeiras coa finalidade de mellorar a súa integración social.  

Obxectivos 

Coñecer a sociedade de acollida (marco normativo, valores e cultura) e adquirir as competencias de 
comprensión e expresión da lingua española para unha boa integración. 

Metodoloxía 

O curso está composto por dous materias: coñecementos sobre a sociedade de acollida e lingua 
española. Os participantes son avaliados polos profesores responsables facendo un seguimento 
individualizado do alumnado. 

Lugar de realización: 

Vigo 

Data de inicio: 

8/01/2018 

Data de finalización: 

8/06/2018 

Total participantes: 

14 persoas: 8 mulleres / 6 homes 

Financiador:  

Financiador: Consellería de Política Social 

Fondo Social Europeo 

  



Sociedade de Acollida (2018 -II) 
Nome do programa: 
Sociedade de acollida 2019 - 2 
 
Lugar de realización: 
Vigo 
Data de inicio: 
24/09/2018 
Data de finalización: 
30/11/2018 
 
Total participantes: 
19 persoas: 10 mulleres / 9 homes 
 
 
Ente financiador: 
Xunta de Galicia 
Consellería de Política Social 
      ·Dirección Xeral de Inclusión Social 
Fondo Social Europeo 
 
 
 
  



Igualdade 

Am Drepturi 2018 

Resume 

O proxecto establece unha liña de empoderamento das mulleres nos ámbitos persoal, familiar e 
social, tomando responsabilidades e protagonismo na súa propia vida e capacidade de actuación 

autónoma.  

Obxectivos 

Favorecer o empoderamento das mulleres desenvolvendo as súas habilidades persoais e sociais.  
Mediar nos conflitos existentes no ámbito persoal, familiar, veciñal e social.  

Facilitar a adquisición de competencias básicas, incluíndo a comprensión e expresión tanto oral 

como escrita en lingua española.  

Fomentar a inclusión sociolaboral das mulleres, favorecendo a conciliación da vida persoal e 

laboral. 

Metodoloxía 

O proxecto desenvolvese partindo dunha boa acollida, oferta de servizo e apoio nos ámbitos de 

atención psicolóxica, asesoramento xurídico, mediación familiar e intercultural e orientación 

laboral. Ademais dun apoio grupal para a mellora da comprensión e expresión da lingua española 

para aquelas mulleres que o precisan. 

Lugar de realización: 

Vigo 

Data de inicio: 

8/01/2018 

Data de finalización: 

31/12/2018 

Total participantes: 

94 mulleres 

Financiador: 

Xunta de Galicia 
Secretaría Xeral da Igualdade 
Fondo Social Europeo 
 
 



Obradoiro Donas 

Proxecto destinado a mulleres estranxeiras, vítimas de violencia, mulleres vulnerables e por tanto 

en risco de exclusión social co fin de ofrecerlles un espazo para mellorar as súas habilidades 

persoais, familiares e sociais, fomentando a comunicación en lingua española empoderándoas 
para unha boa socialización na nosa cidade. 

Obxectivos 

Dar a coñecer os servizos que ofrece a cidade. 

Coñecer aspectos importantes (sociais, culturais, legais...) da nosa sociedade. 

Ofrecer un espazo de reflexión e liberdade de expresión. 
Mellorar a comunicación en lingua española. 

Metodoloxía 

Destaca o grupo internacional de mulleres, centrado na aprendizaxe da lingua e no 

empoderamento desde a perspectiva de xénero. 
Con metodoloxía de grupo tamén funciona o obradoiro de busca de emprego. 

Lugar de realización: 

Vigo 

Primeira quenda 

4 – 25 de xuño 
Número de mulleres participantes: 8 

Segunda quenda 

1 – 29 de outubro 
Número de mulleres participantes: 12 
 

Ente financiador: 

Concello de Vigo (Concelleria de Igualdade) 
 
  



Educación intercultural 
Conecta-Cultura 2017-2018  

Resume 

Proxecto de desenvolvemento intercultural,  con propostas educativas específicas para alumnos e 
profesores, dotándoos de ferramentas prácticas e didácticas para fomentar a interculturalidade, 
favorecer a aceptación da diversidade social  mediante unha serie de actividades educativas e de 
sensibilización social  para facer das nosas escolas máis interculturais e inclusivas. 

Obxectivos 

Ofrecer un marco de reflexión e acción que dote a profesores e alumnos de ferramentas didácticas 
para a abordaxe positiva da multiculturalidade existente en cada centro para así convertela en 
interculturalidade. 

Metodoloxía 

Formación directa a profesores en materia de interculturalidade e suxestión de actividades para a 
posta en marcha polos profesores do proxecto cos seus alumnos. 
 

Lugar de realización 

CPR María Auxiliadora Lugo 

Calendario 

Outubro 2017 – maio 2018 
 

Resultados obtidos:  

O centro educativo realizou un proxecto interdisciplinar coa participación de todas as titoras e titores 
de 2 ESO, ademais de diversos especialistas e as orientadoras do Colexio. O produto final audiovisual 
fai un compendio do conxunto das actividades realizadas cos alumnos en materia de 
interculturalidade e mostra os materiais e produtos tanxibles producidos nas aulas. 
 

Financiador:  

Consellería de Política Social (en colaboración coa Consellería de educación). 

  



Retorno Voluntario 

Nome do programa: 

Retorno Voluntario 2018 

Finalidade do programa 

Facilitar o retorno ao seu país de orixe a aquelas persoas que non tiveron éxito no seu proxecto 
migratorio entre nós e que carecen de recursos para retornar ao seu país e para seguir residindo en 
España en condicións de regularidade administrativa. 

Lugar de realización: 

Vigo 

Data de inicio: 

01/01/2018 

Data de finalización: 

8/04/2018 

Total participantes: 

12 persoas (4 retornos) 
 

Financiador: 

(No marco da Federación Red Acoge) 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social  
     ·Secretaría de Estado de Migraciones 
     ·Dirección General de Inclusión y 
      Atención Humanitaria.  
  



O Toural 2018 

Nome do programa: 

Prevención do abandono escolar prematuro. 
 

Liñas de actuación 

Actividades de prevención do abandono educativo temperán 
Mediación entre iguais. 
Escola de Nais e pais (escola de familias). 
Actividades de convivencia e mediación intercultural. 
 

Lugar de realización: 

CPI O Toural - Vilaboa 

Data de inicio: 

15/01/2019 

Data de finalización: 

30/06/2018 
 

Total participantes: 

240 participantes 
 

Financiador: 

CPI O Toural 
 
 
  



Xuventude e voluntariado 
All In 

Nome do programa: 

All In project 

Lugar de realización: 

Vigo, Austria, Madrid 

Data de inicio: 

marzo 2017 

Data de finalización: 

abril 2019 

Total participantes: 

13 

Financiador: 

(No marco da Federación Red Acoge)  
KA2 Programa Erasmus+ 

Voluntariado 

Nome do programa: 

Axentes para o cambio 

Obxectivos 

Sensibilizar á sociedade en xeral e á xente nova de forma específica sobre a oportunidade de 
aprendizaxe e desenvolvemento persoal a través dos proxectos de voluntariado en contextos de 
diversidade cultural, especialmente naqueles que se dirixen de forma específica á solicitantes de 
asilo, refuxio ou protección internacional. 

Actividades 

Constitución do Equipo B 
Investigación sobre valores xuvenís, diversidades cultural e voluntariado 
Campaña de sensibilización 

Nº de beneficiarios 

Persoas atinxidas pola campaña  

410 persoas  

Persoas en actividades presenciais de motivación para o voluntariado  
58 persoas (53 menores de 30 anos).  

Nº de voluntarios que participan no proxecto  

6 voluntarias/as 


